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Desafios de um (recém) especialista em pediatria

Após 5 anos de intensa formação clínica e científica, eis que chega ao 
fim o internato…

E agora?

Para além da incerteza na colocação e das perspetivas futuras de pro-
gressão na carreira, fica a vontade franca de continuar a aperfeiçoar a 
capacidade adquirida ao longo da nossa formação.
Tendo privilegiado ao longo do internato uma formação sólida em pe-
diatria geral, faz todo o sentido manter a aposta nos temas com que 
um pediatra se debate ao longo do seu dia-a-dia. 
Julgo também ser importante complementar a formação em áreas em 
que não foi possível a realização de estágios formais e desta forma 
aperfeiçoar e optimizar os cuidados prestados.
É necessário manter a aposta na formação teórica e prática em urgên-
cia pediátrica e na abordagem da criança gravemente doente. Nesse 
âmbito realço a importância de cursos práticos regulares e também o 
interesse crescente na simulação. Seria importante o reconhecimento 
por parte das instituições do papel que estas acções podem ter na 
melhoria dos cuidados prestados.
Cada vez mais o pediatra tem de ser o médico «global». O prematuro, 
as questões do neurodesenvolvimento, a nutrição, o risco cardiovas-
cular, a doença crónica em pediatria, os cuidados paliativos, a medici-
na preventiva, o seguimento da criança saudável, os desafios lança-
dos pela adolescência, as mudanças culturais num mundo globalizado 
e «informatizado», a reorganização dos cuidados de saúde e do SNS 
surgem como temas cada vez mais complexos. Assim, o pediatra geral 

surge sobretudo como um especialista centrado na pessoa e não em 
patologias específicas.
Neste contexto de grande complexidade e subespecialização crescen-
te, cada vez tem mais sentido o papel do pediatra geral como elo cata-
lisador na condução dos cuidados dirigidos à criança e ao adolescente.
Também gostaria de deixar uma palavra para a intervenção na comu-
nidade. O reconhecimento dos pediatras como profissionais capazes 
e cientificamente idóneos torna-nos atores fundamentais e com impac-
to na educação para a saúde. A este nível, um dos maiores desafios 
colocado às várias gerações de pediatras será (ou já está a ser…) a 
hesitação parental em vacinar. Este é talvez o maior desafio de saúde 
pública que a comunidade médica (e demais atores em saúde) enfren-
tará neste primeiro quartil do século XXI. Devemos, assim, assumir a 
linha da frente na defesa da vacinação, intervindo individualmente com 
cada criança e família, intervindo na comunidade em grupos de pais 
e crianças, nas escolas, com os professores e educadores, e fazendo 
uso das mais variadas tecnologias de informação de forma a transmitir 
informação simples, correta e acessível a toda a comunidade. 
São estes (e muitos outros) os desafios de um (recém) especialista 
em pediatria…

Por fim, uma palavra para o papel fundamental da Saúde Infantil e 
da ASIC na divulgação dos mais variados temas relacionados com a 
pediatria e a saúde infantil e juvenil, sendo uma honra poder dar o meu 
pequeno contributo. 
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