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O objetivo é garantir qualidade, segurança 
e aprimoramento de práticas no ambiente 
hospitalar. Conheça a especialidade 
médica que mais cresce nos EUA 
por Cristina almeida | foto fabio mangabeira

 D
urante uma internação, é sem-
pre difícil um diálogo demorado 
com os familiares, e isso pode 
causar desconforto. Entretanto, 

na maioria das vezes, esse comportamento 
não é um descaso voluntário do especia-
lista. Na verdade, ele estava ocupado com 
outro doente. Longas horas de trabalho, 
rotina atribulada, necessidade de tomar 
decisões que influenciam a vida das pesso-
as têm sido relacionadas ao decréscimo do 
número de médicos nos EUA. 

Dedicação exclusiva
Uma projeção publicada pela revista For-

bes, há dois anos, mostrou que nos próximos 
15 anos o país enfrentará uma falta de 90 
mil a 200 mil profissionais. Considerando 
o aumento da expectativa de vida no Brasil, 
mais as dificuldades de acesso à assistência 
médica e às escolas de medicina, é bem-vin-
da a notícia de que já existe uma especiali-
dade que pode aliviar a pressão decorrente 
do tratamento de pacientes internados: o 
médico hospitalista. Esse termo foi utiliza-
do pela primeira vez em 1996, num artigo 
publicado pelo New England Journal of Me-
dicine. O autor, Robert Watcher, definiu as-
sim o trabalho de um médico que, logo após 
a residência, se dedica exclusivamente aos 
cuidados de pacientes hospitalizados.  

O atual presidente emérito da Sociedade 
Pan-Americana de Hospitalistas, James 
Newman, editor da revista Hospitalist, do 
Colégio Americano de Médicos, e médico 
hospitalista há nove anos, esteve no Brasil 
em novembro (2010) para discutir o desen-
volvimento da área na América latina. 

“Nos anos 1990, tínhamos algumas cente-
nas de hospitalistas nos EUA. Em dez anos, 
esse número aumentou para alguns milha-
res. A previsão é que num breve futuro eles 
serão 30 mil médicos”, diz. Em entrevista 
exclusiva para a VivaSaúde, Newman ex-
plica a nova especialidade. Confira!
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o que é preciso para ser um?
O médico deve ter feito residência 
em Clínica Geral, mas alguns médicos
de família também podem exercer 
essa especialidade. Atualmente temos 
visto psiquiatras, dermatologistas, 
pediatras e outros especialistas 
dedicando-se apenas a hospitais.

e o que os diferencia dos 
médicos tradicionais?
Um hospitalista usará o seu tempo para estar 
no hospital. E todos os dias ali permanecerá 
para falar com familiares, responder a 
emergências, trabalhando para melhorar o 
ambiente hospitalar. Médicos tradicionais 
possuem habilidades clínicas para fazer isso, 
mas são levados para outras direções em 
razão das necessidades inerentes à prática dos 
cuidados de pacientes não internados.

Há algum prejuízo na relação 
com os colegas ou pacientes?
Os médicos devem estar dispostos a abrir 
mão do controle do paciente enquanto ele 
está hospitalizado para que o hospitalista 
atue. Após a internação, o paciente será 
devolvido aos seus cuidados. A chave para o 
sucesso dessa relação é a comunicação. As 
informações precisam fluir, sob pena do não 
funcionamento do sistema.  

do ponto de vista do hospital, 
qual a maior vantagem 
da figura do hospitalista?
Custo.  O hospitalista tende a manter os 
pacientes no hospital por períodos reduzidos 
de tempo, e isso representa economia 
de dinheiro. Além disso, esse profissional 
tem maior disponibilidade de participar 
de comissões para trabalhar fluência de 
pacientes e funcionamento do hospital.

e para os pacientes?
Eles podem se perguntar por que seu médico 
não está lá. Mas depois se sentirão mais felizes 
em ter um médico presente que, a qualquer 
tempo, responderá a questões e falará com a 
família. Em geral, eles se dizem satisfeitos.
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Segundo o cirurgião geral Carlos Aurélio Schiavon, presidente da 
Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, esta é uma nova visão 
do tratamento de pacientes internados. “A humanização é uma 
de suas características, mas a função mais importante do médico 
hospitalista é dedicar-se 24 horas a essas pessoas. E ele também precisa 
ter conhecimentos básicos de gestão, custos, economia da saúde, 
qualidade e segurança na assistência, para praticar medicina eficiente.” 
“Todo o trabalho do hospitalista está focado na prevenção 
de intercorrências clínicas, e, para isso, ele dispõe de um time 
multidisciplinar de resposta rápida”, acrescenta o cardiologista Antonio 
Laurinavicius, responsável técnico do Instituto de Medicina Hospitalar.
De acordo com os especialistas, o Brasil passa por um momento de 
adaptação ao novo sistema e, assim, apenas alguns Estados (Santa 
Catarina, São Paulo e Bahia) adotaram o modelo parcialmente, e em 
hospitais de pequeno e médio porte, que já ostentam resultados 
positivos. “Apesar disso, a maioria das instituições ainda não está 
pronta. Existe um impacto cultural, pois o médico que cuida de seu 
paciente hospitalizado deverá confiá-lo a um hospitalista, que se 
encarregará dele durante toda a internação”, observa Schiavon.

ExISTE ESSE MéDICO nO BrASIL?

o que faz um hospitalista nos eUa?
Ele trabalha no cuidado de pacientes 
internados. Tenta fazer diagnósticos 
complexos, lida com intensos problemas 
emocionais e físicos, seja com os 
pacientes, seja com seus familiares.

e quais são suas funções específicas?
Gerenciamento de doenças como 
diabetes; pneumonia; inflamações; 
tromboses e embolia pulmonar ou sintomas 
decorrentes de abstinência alcoólica. Além 
disso, o hospitalista dá suporte a cirurgiões, 
coadministrando casos complicados. Imagine 
que um paciente submetido a um transplante 
de fígado tenha diabetes e enfisema, e ainda 
quebre a perna. O ortopedista se encarregará 
da fratura. O hospitalista se ocupará de todo 
o resto. Outras atividades têm natureza 
administrativa: auxiliar o hospital no uso de 
recursos, revisão de eventos e aprimoramento 
de qualidade e segurança. Por fim, é ele o 
especialista indicado para atuar na educação 
de médicos, estudantes, residentes e 
pesquisadores e, claro, dos pacientes.


