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Saudamos a excelente iniciativa em propor uma comunicação mais próxima entre colegas médicos de família (MF) e
médicos internistas (MI), presente na Página do Presidente1
do último número desta Revista, refletindo a necessidade
comum que estes especialistas têm em partilhar informação,
gerindo de forma integrada o trajeto dos utentes pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Os autores relevam o penúltimo parágrafo “informar o
Centro de Saúde e o Médico de Família, sempre que um
seu doente é internado, disponibilizando o contacto dos Internistas do serviço” – um bom ponto de partida, mas não,
certamente, o ponto final da comunicação entre MF e MI.
Verifica-se o envio de e-mails pelo Serviço de Medicina
Interna do Centro Hospitalar do Porto (CHP) para as unidades de Cuidados de Saúde Primários (CSP). Apuramos que
os e-mails informam apenas da ocorrência do internamento,
não incluindo o e-mail ou contacto direto do médico responsável pelo mesmo (tem apenas o contacto telefónico do secretariado) e não se verificou o envio da nota de alta; sendo
assim, não se confirma a partilha de informação clínica que
permita a verdadeira integração de cuidados.
Existem diversos modus operandi na comunicação inter
pares entre nós.
A gestão do utente agudo não emergente nos ACES Porto Oriental e Maia-Valongo é subsidiada pelo aporte que os
médicos Responsáveis de Turno do Serviço de Urgência do
Hospital de São João fornecem aos MF. Os contactos telefónicos daqueles Responsáveis são partilhados mensalmente. Os telefonemas são úteis e capacitadores da gestão do
utente em ambulatório.
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Na Unidade Local de Saúde de Matosinhos são publicados, no desktop de cada MF, os contactos de telemóvel dos
médicos do Serviço de Urgência. Isto permite a integração
de cuidados e respostas céleres, evitando o envio de informação em mão pelo utente, muitas vezes errática, ou “recados” pouco claros que nada dignificam a comunicação.
Ao utente do CHP, é disponibilizado o e-mail da consulta
externa das diferentes especialidades; no entanto, verificamos que os contatos pelos MF são tentados pelo número
geral do hospital, podendo muitas vezes surpreender os
colegas hospitalares que, estando ocupados, poderão não
estar atualizados sobre um utente em particular.
Existe evidência que atesta a comunicação inter pares
como um poderoso catalisador da integração de cuidados.
O modelo “cuidados orientados” (guided care), baseia-se
numa avaliação abrangente, planeamento e cuidados de
transição por uma equipa de médicos hospitalares e dos
CSP e enfermeiras de ligação, especialmente habilitadas
para garantir a continuidade de cuidados.2 Em doentes internados por agudização de doença pulmonar obstrutiva
crónica (DPOC), a implementação de um programa de tratamento adaptado às características específicas do doente,
discutido entre o MF e um pneumologista permitiu diminuir
os reinternamentos.3 Em doentes idosos que viviam sozinhos, o planeamento da alta, em conjunto entre o hospital e
os CSP, através da visita domiciliária conjunta da enfermagem dos CSP e de uma enfermeira de ligação, diminuiu o
número de reinternamentos.4
Propomos que os colegas internistas adoptem uma atitude
pro-activa de procura do MF no sentido da gestão partilhada
do caso clínico. O acesso ao e-mail ou telefone da unidade dos CSP do utente é facilitada pelo acesso PDS/RSE. O
tempo necessário a esta actividade é acomodável no tempo
de internamento (o número médio de dias de internamento
no CHP é de 8,5 dias).5 Poderão assim, ser partilhadas as
condições do domicílio do utente, os seus antecedentes, a
envolvência familiar, etc., isto é, tudo aquilo que pode relevar
para o sucesso clínico.
Deste modo criaremos as condições para o mútuo aproveitamento das experiências do clínico do ambulatório e do
clínico do hospital. Também acreditamos no benefício para
o doente que resultaria do conhecimento entre o Médico de
Família e o Internista de Referência no Hospital. ■
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