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editorial
“COMUNIC’ARTE” EM PEDIATRIA

Quando recebi o convite para escrever o presente editorial
desta revista Saúde Infantil, com o qual me senti extre-
mamente honrada e o qual aceitei de imediato, desde
logo me coloquei a seguinte questão – sobre o que
poderei eu escrever nesta revista que acarinho desde o
momento da minha primeira passagem pelo Hospital
Pediátrico de Coimbra? Que poderei eu acrescentar à
sua história, ao seu papel de longos anos ao serviço de
uma Pediatria marcada pela experiência de tantas e
tantas figuras que contribuíram para a construção de
um conhecimento sólido, científico, e baseado na melhor
evidência?
E depois de uma ponderada reflexão, resolvi convidar-
vos a “visitar” a minha memória, e a iniciar uma breve
viagem comigo.
Foi no ano de 2003 que tive o primeiro contacto com a
Pediatria, e em que nas aulas práticas, pude pisar enfim
o “antigo” Hospital Pediátrico de Coimbra. Aí, bem me
recordo do momento em que, enquanto aluna, observava
o Professor Carmona da Mota com um misto de admi-
ração e respeito, conduzir a criança e os pais numa au-
têntica “dança” com a mais bela coreografia, que começava
com o reconhecimento inicial das partes, progredia com
o estabelecimento de uma relação empática com ambos,
e terminava inexoravelmente com o problema e diag-
nóstico da criança corretamente aferido, e a gratidão e
reconhecimento dos pais perante a sabedoria daquele
grande Pediatra. E pensava eu com os meus botões, será
que algum dia vou ter a capacidade de inspirar tamanha
confiança, seja qual for o rumo em que a Medicina me
levar?
Penso que reconhecerão que o percurso no curso de
Medicina, e falando da experiência que tive na Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra, é marcado
por um rigor técnico, e científico, e pela construção de
um raciocínio clínico imprescindível para quem tem de
lidar com a diferença entre a vida, e a morte, de um ser

humano. Mas pouco neste percurso nos prepara para
um dos principais “motores” para garantir o sucesso
das nossas ações junto do próximo, que é a capacidade
de comunicar eficazmente (no caso da Pediatria) com a
criança, adolescente e a família que temos perante nós.
Podemos ser extraordinários a derivar a doença X dos
sintomas Y e sinais Z, mas falhar redondamente pela
exagerada importância que conferimos ao intelecto, des-
valorizando o que se relaciona com afetos e sentimentos.
Podemos ser pioneiros e descobrir que é afinal o com-
portamento A que leva à doença B, mas esbarrar no
muro intransponível de que as pessoas apenas mudam,
quando se convencem de que a mudança é afinal melhor
do que não mudar, e quando dão importância ao assunto.
Assim, eu concluo, podemos ser os médicos mais bri-
lhantes, e mesmo assim os nossos pacientes serem os
que têm piores resultados, porque não sabemos atravessar
a ponte da comunicação, encará-la como um mecanismo
de influência, e de induzir os seus destinatários a partilhar
a nossa conceção de saúde e de doença. 
Já repararam quão longe vai o tempo em que os pais
saíam satisfeitos com um diagnóstico e uma simples re-
ceita, sem questionar o motivo pelo qual a doença acon-
teceu, a razão para a prescrição efetuada, quais os seus
efeitos secundários, tratamentos alternativos, e eficácia
a curto prazo? Em que o Pediatra perante a adivinhação
simples de um diagnóstico de exantema súbito era con-
siderado quase como um futurologista, e inquestionado?
Esse tempo não existe mais, e estende-se um presente e
o vislumbre de um futuro em que a informação é acedida
facilmente em qualquer lugar, é contestada, questionada,
verificada e comparada numa fração de segundos. O
papel do médico, e aqui concretamente do Pediatra,
está em transformação. E não é uma mera operação
“cosmética”, é uma mudança radical em que nos arriscamos
a perder a confiança daqueles aos quais jurámos “consi-
derarei a saúde do meu doente como meu primeiro
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cuidado”. Fomos tão treinados tecnicamente, aperfei-
çoámos tanto os nossos métodos de chegar rapidamente
ao diagnóstico correto, mas ninguém nos treinou a ser
questionados. Hoje, mais do que nunca, e em ambiente
agravado pela pandemia, existe uma carência afetiva
global. E temos de evoluir, e responder com a compreensão
do que são as competências individuais, cognitivas e
sociais, bem como as motivações, que levam a pessoa a
aceder, compreender e usar informações em saúde e a
tomar decisões corretas para a sua saúde ou da que
deles depende. É isto que se denomina de Literacia em
Saúde. E é nisso não só que temos de formar a nossa
população, mas principalmente ab initio os nossos pro-
fissionais – não aprendemos todos nem compreendemos
todos da mesma forma. Portanto, um Pediatra não pode
aplicar a mesma receita a duas famílias diferentes, sob
pena de perder cada uma delas à mercê de outras
práticas, de menor reconhecimento científico, e even-
tualmente com riscos graves em saúde.
É urgente repensar no papel que a comunicação eficaz
tem na nossa prática clínica, e desenvolvê-la desde cedo
no nosso percurso formativo. E, de entre várias, saliento
as seguintes capacidades de comunicação:
– A capacidade de falar com os pais – não de falar para os

pais, mas de dialogar com os pais. Saber escutar é tão
ou mais importante por vezes do que saber falar. Há
que reconhecer as suas preocupações, dar espaço aos
problemas que levantam, bem como às suas crenças.

– A capacidade, quando disso se trata, de explicar a
doença da criança/adolescente e o seu tratamento, e
da necessidade de o fazer – de uma forma clara,

completa, em linguagem acessível e compreensível aos
pais e ao adolescente. Só assim é possível a tomada de
decisões conscientes e informadas sobre o tratamento.

– A capacidade de estabelecer uma relação de respeito
mútuo e confiança com os pais/adolescente e a criança.
Na realidade, é-nos atualmente pedido um conjunto
dos chamados “so skills”, que envolvem a capacidade
de colocar a grande diversidade de famílias que en-
contramos à vontade connosco, gerando um ambiente
de confiança, que leva à satisfação destas mesmas fa-
mílias, que experimentam uma sensação de “empo-
deramento” e de controlo.

E finda esta pequena reflexão e viagem de memória,
que se levanta como um “fantasma” de entre as paredes
do “velhinho” Hospital Pediátrico de Coimbra, aonde
ainda ecoam as vozes dos antigos e sábios grandes Pe-
diatras, deixo o repto para que tomemos novamente as
rédeas do que são as melhores práticas em saúde. Que
não esqueçamos os conhecimentos e experiências que
nos foram transmitidos por todos aqueles que tiveram a
coragem de fazer ciência e saúde com tão menos, mas
que tenhamos não só a força, mas também a humildade
de compreender no que temos de evoluir, para melhor
responder, em essência, àquela que é a nossa única pos-
sibilidade de construir um futuro saudável para as nossas
crianças e adolescentes.

– Pediatra –
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