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Back to basics

A propósito, remeto o leitor para o texto Como 
interpretar a auscultação pulmonar da autoria do 
Professor Henrique Carmona da Mota, que desde 
1966 se mantém Docente de Pediatria, hoje ainda 
em exercício de funções, a título voluntário, sempre 
atento às lacunas de alunos e internos, dando 
o seu contributo generoso à formação de todos 
nós. Recordo o que me ensinou quando lhe pedi 
opinião sobre um doente que tinha todo o quadro 
de pneumonia lobar, mas a radiografia era normal. 
«Pois, acertou o diagnóstico, mas radiografou cedo 
demais!...». Os seus originais esquemas, no texto 
da atual edição, evocam Pablo Picasso «Me tomó 
cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda 
una vida aprender a dibujar como un niño». Bem 
haja, Professor HC Mota!

O ensino / aprendizagem da Medicina não terá 
necessariamente que passar por uma sequência 
«primeiro a teoria, depois a prática» Essa será 
apenas uma metodologia. É tempo de repensarmos 
a qualidade do ensino pré e pós graduado em 
Pediatria, os quadros docentes universitários, 
a sua vocação pedagógica, a motivação e as 
remunerações, o número de alunos por turma, 
a privacidade dos doentes, várias questões de 
natureza ética. E bem assim, no Internato de 
Formação Específica, compatibilizar a pressão da 
atividade assistencial dos mais experientes e dos 
orientadores, cada vez menos disponíveis, cada vez 
menos motivados, porque não recompensados?

José António Pinheiro

O ensino / aprendizagem na especialidade de 
Pediatria baseia-se no paralelismo com outras 
áreas da Medicina surgidas anteriormente – 
sobretudo com a Medicina Interna. Essencialmente 
baseado na Semiologia Médica, a sua adaptação às 
especificidades do recém-nascido, da criança e do 
adolescente, constituiu a razão de ser, a essência de 
uma Especialidade relativamente nova na História 
da Medicina, vocacionada para o conhecimento 
das patologias desta fase do crescimento e do 
desenvolvimento do ser humano, mas também 
dirigida ao estudo e compreensão do normal e suas 
variantes.

Se a Pediatria bebeu os ensinamentos dessas outras 
áreas da Medicina com os benefícios implícitos 
que elas próprias aperfeiçoaram, foi sendo, 
simultaneamente, vítima da evolução tecnológica 
consumista, no que respeita ao excessivo e 
desnecessário recurso a exames complementares 
de diagnóstico.

Tal como vem sucedendo em outras Especialidades 
Médicas, a História Clínica do doente tem 
vindo a desvalorizar a lógica de uma sequência 
bem estruturada de anamnese, antecedentes, 
contextos, exame objetivo, listagem de problemas, 
hipóteses diagnósticas e diagnóstico diferencial. O 
diagnóstico provável será ou não definitivo, podendo 
ou não necessitar de exames complementares para 
o confirmar ou infirmar. O exame objetivo do doente 
tem obrigatoriamente que passar pela inspeção e 
frequentemente pela palpação e auscultação. Tudo 
isto nos foi ensinado, tudo se vai perdendo, tudo 
vamos esquecendo…


