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O médico Paul McMaster não
se esquece da primeira vez que
teve de escolher, entre dezenas
de feridos numa explosão na
Somália, as crianças que tenta-
ria salvar e as que deixaria mor-
rer – não havia tempo ou recur-
sos para todos. Há uma década
separando a vida da morte em
hospitais de campanha, o cirur-
gião da Médicos Sem Frontei-
ras (MSF) afirma: “A Síria é, de
longe, a maior tragédia huma-
na deste século”. Aos 70 anos,
ele cruzou as montanhas da
fronteira com a Turquia à noi-
te, arrastando-se, e entrou se-
cretamente na Síria. Eis tre-
chos da entrevista ao Estado.

● Qual a situação na Síria?
(Ele mostra a foto de uma sala
de cirurgia com teto e paredes

de terra). Era um hospital im-
provisado numa caverna, mui-
to próximo de um dos palcos
da guerra. Saímos desse lugar
em dezembro, pois senti que
estava realmente perigoso. Ha-
via bombardeios constantes e
muito próximos. Quando as
bombas caíam, as lâmpadas ba-
lançavam, partes do teto
ruíam. Eu sabia que era uma
questão de tempo. Mudamos
para uma fazenda. Três sema-
nas depois, o antigo local foi
bombardeado e totalmente
destruído. Teríamos morrido
todos.

● Como o sr. e sua equipe chega-
ram às áreas de conflito?
Atravessamos as montanhas à
noite, nos arrastando como
crocodilos. Você vai até um
ponto de travessia na fronteira
com a Turquia e um jovem

guia se oferece para levar sua
mochila, acende um cigarro e
some na montanha. Você só
precisa segui-lo. É assim que
estamos conseguindo colocar
nossas equipes na Síria.

● Há sinal do governo sírio sobre
o acesso à ajuda humanitária?
Se quer saber se temos autori-
zação para estar na Síria, não,
não temos. Bombardearam o

meu hospital. Aquilo foi uma
mensagem muito clara (do go-
verno sírio).

● Quais são as condições nos
hospitais de campanha?
Operamos três hospitais de
campanha no noroeste do
país, não posso revelar o local.
Não estão em grandes tendas,
como no Haiti ou Afeganistão.
Na Síria, temos de montar os
hospitais subterrâneos, onde
nossos cirurgiões podem ope-
rar em relativa segurança. E es-
tão lotados, inundados de san-
gue. Temos dificuldade em re-
crutar médicos. A segurança li-
mita nossos passos e a chega-
da do material. O que estamos
fazendo é o atendimento clássi-
co de guerra: gerenciar o desas-
tre com recursos limitados.
Não podemos ter uma UTI nu-
ma caverna, não temos banco

de sangue suficiente. O que fa-
zemos são cirurgias emergen-
ciais que salvam vidas.

● Quando o sr. fala em atendi-
mento clássico de guerra, quer
dizer que tem de fazer escolhas?
Sim. Existe uma triagem. Esse
é o tipo da coisa que temos de
fazer num cenário de guerra.
Quando uma bomba explode e
os feridos estão chegando, al-
guém tem de fazer essa esco-
lha. Você tem os que podem es-
perar – com fraturas, ferimen-
tos que não precisam de cirur-
gia – e os que estão em estado
gravíssimo. É o grupo do meio
que você trata. Aqueles com fe-
rimentos sérios, que precisam
de uma cirurgia que vai durar
uma hora, uma hora e meia.
Depois, pode-se atender o pró-
ximo caso, e o seguinte.

● Como estão os refugiados?
Nos últimos quatro ou cinco
meses, o número aumentou
muito e os vizinhos já não con-

seguem absorvê-los. Temos re-
cebido muito do sul da Síria –
300 por mês estão chegando à
Jordânia –, 85% em estado gra-
ve. Mais de 70% deles são ci-
vis. E esses são os que conse-
guem chegar. Muitos não po-
dem se mover. As ambulâncias
às vezes trazem só corpos.

● Pelos feridos que chegam à
Jordânia, o que o sr. pode dizer
sobre o conflito no sul?
Isso é uma guerra civil de larga
escala. No campo, vemos heli-
cópteros M25 despejar bom-
bas de cacho que provocam
destruição em massa.

A Síria tem sido acusada de
usar armas químicas contra
os rebeldes que tentam derru-
bar Bashar Assad desde mar-
ço, quando um porta-voz opo-
sitor denunciou o uso do arse-
nal proibido em Deraa e
Homs. Assad tem um esto-
que de agentes químicos le-
tais, incluindo o gás sarin e o
VX, além de mísseis adapta-
dos para receber ogivas com
veneno.

O sarin, substância que age
sobre o sistema nervoso cen-
tral, foi desenvolvido em 1936
para ser utilizado como pesti-
cida agrícola. Foi usado no
ataque ao metrô de Tóquio
em 1995, que deixou 12 mor-
tos e 5 mil feridos. Já o VX,
que também afeta o sistema
nervoso, é capaz de causar
uma grave asfixia quando ina-
lado, ainda que em pequena
quantidade, pela vítima.

Poucos dias antes da eleição
presidencial de novembro
nos EUA, as autoridades de
segurança e inteligência
americanas tiveram de dar
explicações sobre as falhas
que permitiram um ataque
em Benghazi, na Líbia, se-
melhante ao de ontem. O
atentado ao consulado ame-
ricano em Benghazi, tam-
bém com um carro-bomba
– na simbólica data de 11 de
setembro –, matou o embai-
xador dos EUA em Trípoli,
Chris Stevens, e outros três
cidadãos dos EUA. Inicial-
mente, o Departamento de
Estado, então liderado por
Hillary Clinton, tratou o ata-
que como um “ato isolado”,
mas as investigações que se
seguiram trouxeram evidên-
cias de uma ação coordena-
da por grupos jihadistas ins-
talados em território líbio.
O adversário republicano
de Obama na eleição, Mitt
Romney, utilizou a falha de
segurança nos debates da
TV e acusou o presidente e
seu staff de não terem reagi-
do à agressão de forma tão
rápida e efetiva quanto deve-
riam. Obama perdeu pontos
nas pesquisas, mas, mesmo
assim, acabou reeleito.

BRUXELAS

O secretário de Estado ameri-
cano, John Kerry, disse on-
tem, que a Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan) precisa reconsiderar
seu papel na Síria e estar pre-
parada para reagir a uma po-
tencial ameaça com armas
químicas. A declaração foi da-
da horas depois de o governo
de Israel ter acusado o regi-
me de Bashar Assad de lançar
ataque com gases venenosos
contra rebeldes.

“Devemos com cuidado e em
conjunto considerar como a
Otan está preparada para prote-
ger seus membros de uma
ameaça com armas químicas da

Síria”, disse Kerry durante um
encontro de chanceleres da
Otan em Bruxelas, na Bélgica.
“Um plano de contingência –
que é algo que a Otan já tem
feito – seria uma providência
apropriada.”

Segundo o chefe da diploma-
cia americana, a principal preo-
cupação no momento é com a

Turquia, país -membro da Otan
e vizinho da Síria, cuja fronteira
já foi atingida por disparos de
tropas de Assad. Baterias anti-
mísseis Patriot estão posiciona-
das em território turco para re-
pelir um eventual ataque.

O uso de armas químicas na
guerra civil, no entanto, tinha
sido classificado em março pelo

presidente Barack Obama co-
mo inaceitável. Segundo o líder
americano, seu uso teria “conse-
quências”.

O secretário-geral da Otan, o
dinamarquês Anders Fogh Ras-
mussen, declarou que a aliança
atlântica está extremamente
preocupada com o emprego de
mísseis balísticos na Síria e com

o possível uso de armas quími-
cas. Segundo ele, a Otan está
preparada para garantir a segu-
rança de seus países-membros.
“Posso garantir que estamos
prontos para defender e prote-
ger nossos aliados, nesse caso a
Turquia”, disse o dinamarquês.
“O deslocamento dos mísseis
Patriot comprova os planos pa-

ra assegurar a proteção efetiva
da Turquia.”

Na manhã de ontem, durante
uma conferência de segurança
em Israel, o general de brigada
Itai Brun, principal analista de
inteligência militar do Exército
israelense, disse que o regime
sírio teria usado armas quími-
cas – provavelmente gás sarin –
contra rebeldes. Na segunda-
feira, o secretário de Defesa dos
EUA, Chuck Hagel, em visita a
Tel-Aviv, disse que as agências
de inteligência americanas ain-
da estão avaliando se houve o
uso dessas armas.

“Conforme nosso melhor en-
tendimento, houve o uso de ar-
mas químicas letais”, disse
Brun. “Quais armas químicas?
Provavelmente, gás sarin.” Se-
gundo ele, essa suspeita é ampa-
rada por fotos de vítimas espu-
mando pela boca e com pupilas
contraídas.

No mês passado, governo e
rebeldes da Síria se acusaram
mutuamente de usar armas quí-
micas perto de Alepo. Na oca-
sião, 17 pessoas morreram.
Uma comissão da ONU investi-
ga o caso. / AP, REUTERS e EFE
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A Embaixada da França em
Trípoli, na Líbia, foi alvo on-
tem de um atentado terroris-
ta. A explosão de um carro-
bomba deixou dois feridos e
alertou a comunidade inter-
nacional sobre o risco que di-
plomatas ocidentais correm
no país.

De acordo com autoridades e
imprensa líbias, a explosão des-
truiu a fachada e parte do edifí-
cio, causando danos também
em casas vizinhas. Os dois feri-
dos são soldados da polícia mili-
tar francesa.

O embaixador da França na
Líbia, Antoine Sivan, nada so-
freu. Ele não estava no prédio
no momento da explosão. Além
do diplomata, outros dois alvos
seriam os deputados Jacques
Myard e Jean Glavany, ambos
da Comissão de Relações Exte-
riores da Assembleia Nacional,
que estavam em Trípoli.

O presidente François Hol-
lande condenou “com a máxi-
ma firmeza” os atentados e pe-
diu“que as autoridades líbias es-

clareçam esse ato inaceitável”.
“Os autores têm de ser identifi-
cados e levados à Justiça”, exi-
giu Hollande.

Por ordem do presidente, o
chanceler Laurent Fabius par-
tiu para Trípoli a fim de conferir
a destruição e pressionar as au-
toridades locais. Por ordem do
chanceler, prédios e escritórios
oficias na capital líbia foram fe-
chados. Em outros países da

África e do Oriente Médio, o po-
liciamento foi reforçado.

“Essa bomba foi posta para
matar pessoas, mas ela explodiu
às 7 horas e não havia ninguém,
só policiais militares trocando o
turno”, disse Fabius. “Se a em-
baixadaestivesse cheia, um mas-
sacre teria ocorrido.”

O chanceler líbio, Mohamed
Abdelaziz, também condenou o
ataque. “Foi um ato terrorista

contra um país amigo, que
apoiou a Líbia durante a revolu-
ção”, disse. “Lamentamos o ata-
que e expressamos nossa solida-
riedade com o governo e o povo
franceses.”

Nenhum grupo reivindicou a
autoria do atentado. Além de
guerrilheiros pró-Kadafi que
ainda atuam no país, a Líbia en-
frenta problemas com movi-
mentos armados ligados a extre-

mistas islâmicos. Além disso, a
França está em guerra no Mali
contra dois grupos jihadistas.

Represálias. O atentado de on-
tem foi o segundo de alta inten-
sidade contra uma embaixada
ou consulado na Líbia em me-
nos de um ano. Em 11 de setem-
bro de 2012, o embaixador dos
Estados Unidos, Christopher
Stevens, morreu em um ataque

de militantes islâmicos ao con-
sulado americano na cidade de
Benghazi (mais informações nes-
ta página).

Em agosto de 2011, a Líbia foi
palco de uma revolução san-
grenta que resultou na queda
do ditador Muamar Kadafi. A de-
posição só foi possível em razão
da intervenção militar de uma
coalizão liderada pela França,
pela Grã-Bretanha e pelos EUA.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A10.




