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Serve o presente texto para comentar, brevemente,
o assertivo editorial de John Yaphe intitulado «Compu-
ters and doctor-patient communication».1

Ainda que desviando um pouco da narrativa, julgo
importante destacar neste espaço o livro do filósofo José
Furtado, «Uma Cultura da Informação para o Universo
Digital»,2 que oferece aos leitores uma visão ponderada
e fundamentada da nossa sociedade de informação.

E, tal como já salientei em crónica no portal MGFa-
miliar.net,3 a temática da «infopoluição» é especial-
mente relevante e inclui, segundo Eric Sutter,2 a supe-
rabundância, a desinformação, a contaminação e os
abusos publicitários.

Como sabemos, o nosso dia-a-dia como médicos de
família implica uma gestão de dados digitais volumo-
sos e num número crescente de plataformas.

Perante esta realidade, como podemos prevenir o
nosso burnout e a entropia do sistema?

Julgo que o primeiro passo é assumirmos que a litera-
cia para o universo digital é uma competência que deve
estar incluída no plano de formação médica contínua.

Trata-se de uma capacidade funcional, dinâmica,
permeável à evolução e que não se esgota no domínio
da técnica nem é monopólio de uma geração.

Quanto à entropia do sistema, esta só pode ser com-
batida com um trabalho em equipa, que nos ajude a dis-
tinguir o essencial do acessório, sinalizando a infor-
mação de qualidade.

Um exemplo concreto é o portal MGFamiliar.net,4 que
consegue agregar o contributo de vários colegas criando
uma rede imaterial que enriquece a nossa especialidade.

Juntos transformamos o universo digital num meio
para colocar a MGF na vanguarda, sem esquecermos
que a sabedoria será sempre construída com a prática
clínica cuidada, a leitura de livros fundamentais e a co-
municação pessoal presencial e intransmissível.

Com os melhores cumprimentos,
Luís Monteiro*
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