
A "Tese" de Mestrado

A Aplicação do Processo de Bolonha na Universidade de Coimbra e a adequação do 
curso  de  Medicina,  transformando-o  num Mestrado Integrado  em Medicina,  obriga  os 
alunos abrangidos a realizar um trabalho, que legalmente não é chamado de "tese", e a 
sua defesa perante um júri. O Decreto-Lei 60/2006 de 24 de Março, que caracteriza os 
Graus Académicos do Ensino Superior, define no seu artigo 20º que este trabalho deve 
ser uma "dissertação de natureza científica ou um trabalho de projecto[...] ou um estágio 
de natureza profissional objecto de relatório final".

As opções dadas pela Faculdade

Conhecendo a lei geral, cabe a cada instituição definir os moldes como este trabalho 
deve ser feito e defendido pelos seus alunos. Assim, transcrevem-se as quatro opções 
dadas pelo Concelho Científico da FMUC, que são:

1-Artigo científico quando o aluno realizou trabalho de investigação com projecto 
próprio ou integrado na equipa de investigação de projecto em curso na Escola;

2-Artigo de revisão (revisão, na forma de artigo, sobre determinado tema);

3-Elaboração de projecto de investigação;

4-Relatório  centrado  no  conhecimento/experiência  vivencial  e  actividade 
desenvolvida durante o curso, analisada de forma crítica, conceptualmente original.

O ênfase dado aos trabalhos de índole científica é justificado pela necessidade de 
incutir aos médicos do futuro o hábito de produzir trabalho científico de forma publicável, 
já  que o índice de produtividade nesta área é extremamente baixo no nosso País.  A 
opção por deixar de fora o simples relatório final de estágio, conceptualmente aplicável 
visto que se trata de um "estágio de natureza profissional", foi feita por não se entender 
que  seria  benéfico  que  neste  contexto  se  produzissem  relatórios  passivos  e  muito 
semelhantes entre si.

Artigo Científico, Artigo de Revisão, Projecto de Investigação

Como foi dito, o Médico é também um Cientista. Apesar de sermos formados em 
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domínios  eminentemente  científicos,  com  base  em  dados  justificados  pelo  método 
científico e estimulados a praticar a Medicina Baseada na Evidência, na realidade pouco 
somos  motivados  (e  instruídos)  a  produzir  Ciência.  Assim,  e  como  já  foi  referido 
anteriormente, surgem estas opções de trabalho de Mestrado como estímulo à aquisição 
de competências nesta área. Aprender fazendo é sempre a melhor forma, embora não 
necessariamente a mais célere, porque será conveniente no futuro existir mais formação 
nesta área, curricular ou outra. No entanto, são também estas as opções mais definidas 
em termos estruturais,  já que, como poderão ver nos anexos constantes no fim deste 
documento, respeitam as normas estabelecidas para elas. Destas três primeiras opções, 
apenas o Artigo Científico obriga liminarmente à realização de trabalho de investigação, 
sendo no entanto conveniente que um aluno tenha alguma experiência científica para 
elaborar um projecto de investigação. Já o artigo de revisão permite uma flexibilidade 
muito maior na escolha de temas e será talvez mais facilmente aplicável  por aqueles 
alunos sem experiência em projectos de investigação e com pouco tempo até à data limite 
da escolha da tese. As opções disponíveis para tema de um artigo de revisão são de tal 
maneira vastas que praticamente todos os temas das unidades curriculares (disciplinas) 
podem ser utilizados, desde as básicas às clínicas. Sem querer ser demasiado extensos 
em exemplos, basta abrir o programa de Cardiologia para encontrar 14 grandes temas 
como Doença Tromboembólica ou Enfarte Agudo do Miocárdio ou o de Fisiologia, ainda 
com mais temas, sendo exemplo “As somatomedinas/IGFs e seus efeitos” e “Transporte 
plasmático  das  hormonas  tiroideias”.  Qualquer  que  seja  a  grande  área  escolhida,  é 
conveniente fazer a selecção de um tema mais específico, para diminuir a bibliografia a 
consultar e adequar o trabalho aos limites estabelecidos e temporais na sua realização. A 
capacidade de síntese é fundamental aqui, como o é em todos os trabalhos científicos. 
Finalmente,  é  importante  relembrar  que  apesar  de  a  maioria  dos  artigos  científicos 
publicados em revistas serem referentes a trabalhos de investigação, existe também uma 
figura frequentemente encontrada, os chamados “Casos Clínicos”, que ao abrigo do ponto 
1 ou 4 poderão ser utilizados, desde que abordados de uma forma científica e sistemática, 
tendo o cuidado de fazer,  nomeadamente  uma revisão da literatura  sobre o tema.  O 
problema desta opção é que temos que conhecer o “Caso Clínico”, que deve ser original, 
antes de o propormos aos Conselho Científico.

O famoso "ponto 4"

O  último  ponto,  pela  seu  tom  abrangente,  abre  a  porta  a  um  vasto  leque  de 
trabalhos. Todos aqueles que pretendam desenvolver trabalhos menos rígidos na forma 
como são os artigos de revisão, artigos científicos ou projectos de investigação, ou que 
tenham interesse nalgum tipo de projecto ou actividade não necessariamente científica 
em termos formais mas intrinsecamente relacionada com a Medicina, poderão encontrar 
neste  ponto  um  enquadramento  para  algo  que  os  estimule  mais.  Parece-nos 
perfeitamente integrável nesta opção algumas das actividades que podes conhecer junto 
do  NEM/AAC,  como  o  Research  Exchange  ou  o  Kumba  Project.  Estes  projectos, 
organizados a nível nacional pela ANEM, consistem em actividades sérias e cada vez 
mais validadas de forma que a sua qualificação académica é um objectivo a médio prazo. 
O  Research  Exchange  permite-te  que  durante  um  mês  possas  estar  integrado  num 
projecto de investigação no estrangeiro e, se assim for do teu entendimento e do do teu 
orientador, ser utilizado quer no “ponto quatro” quer como artigo científico. E porque não 
fazer um projecto científico que o adapte à nossa realidade? Já o Kumba Project consiste 
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numa actividade de voluntariado nos Camarões, também com a duração de um mês, que 
poderás claramente utilizar para o teu trabalho de Mestrado, desde que não te limites as 
descrever o que fizeste. 

Também válida  é a  possibilidade  de fazer  um relatório  sobre  algo  diferente  que 
queiras desenvolver durante uma das valências do 6º ano, sendo que qualquer uma das 
suas  áreas  fornece  óptimas  oportunidades.  Alguns  exemplos  incluem trabalhos  feitos 
utilizando as bases de dados dos Serviços onde estarás integrado, sobre as vastas áreas 
da Saúde Pública e Familiar como o Rastreio do Cancro do Colo do Útero ou uma técnica 
cirúrgica e seus dados de pós-operatório, entre tantas mais. Relembra-se, no entanto, que 
existem algumas barreiras  a ultrapassar  neste  domínio,  visto  que tradicionalmente  só 
saberás quando e onde vais fazer os estágios e com quem no início do 6º ano, sendo que 
tens que fazer a escolha definitiva do tema e orientador em data estabelecida até ao fim 
do 5º. A questão da rotação poderá ser resolvida com um entendimento com a comissão 
de curso “à priori”. A maneira mais segura é escolher o tema e orientador e começar a 
trabalhar o mais cedo possível, no início do 6º ano ou mesmo antes. 

A tua imaginação aqui é fundamental, assim como a noção de que o trabalho deve 
ser apresentado de uma forma estruturada, séria e cientificamente válida. A definição de 
objectivos, um bom resumo e introdução, uma descrição sustentada da actividade, uma 
discussão equilibrada e conclusões fortes mas honestas  são fundamentais.  Quanto à 
escolha  do  tema  em si,  ela  depende  obviamente  de  ti,  mas  podem  ser  dados  dois 
conselhos, entre muitos, que poderão ajudar no processo de “brainstorming”: escolhendo 
uma área de que gostes e tendo um orientador em vista podes sempre perguntar-lhe que 
projectos  ou  actividades  seriam  interessantes;  numa  aula  teórica,  a  estudar  ou  em 
qualquer outra situação nunca te questionaste sobre como determinada coisa funcionava? 
Que tal ir descobrir? 

Investigação Básica vs Clínica

A introdução da "tese"  dá a possibilidade de,  estando integrado num projecto de 
Investigação do GAPI  (Gabinete de Apoio a Projectos de Investigação)  ou numa das 
novas disciplinas opcionais de Investigação, escrever um artigo científico sobre ele. Isto 
vai estimular muitos alunos a integrar desde cedo estes projectos, ficando desta forma 
sensibilizados para a ciência e desenvolvendo aptidões extremamente importantes. Um 
Médico  é  um  Homem  da  Ciência!  Os  alunos  que  começam  desde  cedo,  serão 
naturalmente expostos às chamadas Ciências Básicas, pois são estas que compreendem 
o seu plano curricular inicial. Não obstante o papel fundamental desta, os alunos não se 
devem  esquecer  também  da  extrema  importância  das  Ciências  Clínicas,  não  tendo 
portanto  a  tentação  de  não  as  abraçar  de  forma  a  não  "desperdiçar"  o  esforço  que 
desenvolveu antes. O ideal seria o aluno, reconhecendo o papel integrador da Medicina, 
conciliar as duas vertentes e fazer evoluir a investigação dita Básica com a Clínica. É do 
estabelecer destas pontes que se faz o verdadeiro avanço na Medicina.
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Quando começar?

Para  o  colega  que  se  encontra  agora  no  1º  ciclo  do  Mestrado  Integrado,  a 
preparação  do  seu  futuro  trabalho  de  Mestrado,  chamemos-lhe  assim,  é  uma óptima 
oportunidade de se envolver de uma forma activa na Ciência e na Medicina. Participar em 
projectos de Investigação, procurar adquirir conhecimentos em áreas que o estimulem, 
são úteis  e  certamente  recompensadores.  E isto  sem a pressão de ter  que escolher 
aquele tema caso não se goste, visto que apenas terão que fazer a escolha definitiva no 
5º ano, e os conhecimentos adquiridos e experiências vividas nunca se perdem.

Os alunos do 5º ano vêem o seu tempo de escolha e trabalho mais limitado, o que 
cria uma certa ansiedade. Para eles, dá-se o conselho que escolham o mais rapidamente 
que conseguirem o tema e orientador, para que o possam ver aprovado pelo Conselho 
Científico e assim poderem começar a preparar o seu trabalho. Tendo em conta o tempo 
necessário e a pequena percentagem de alunos que actualmente participam em projectos 
de investigação, a realização de um artigo de revisão sobre um tema com que se sintam 
mais familiarizados ou pelo menos interessados, assim como a "aplicação do ponto 4" a 
uma área do 6º ano, serão as opções mais seguras. Sabendo que o 6º ano é já de si um 
ano exigente e que no mesmo ano civil os alunos têm um exame que muito define da sua 
vida profissional, é conveniente que os colegas utilizem por exemplo as férias de Verão 
(as últimas para muitos, nós sabemos) para dar um bom avanço ou concluirem o trabalho, 
isto se não optarem por desenvolver um trabalho associado ao 6º ano, para poderem 
defender o trabalho mais cedo e assim poderem dedicar-se a outras obrigações.

Quanto aos alunos do 4º ano, aceitem também os conselhos dados para os vossos 
colegas mais velhos, de forma a prepararem o mais atempadamente possível o vosso 
trabalho.

Muito em breve teremos todos os prazos e últimas informações necessárias para a 
apresentação e estruturação da tese, por isso fica atento!

Consulta  o  site  do  NEM/AAC  ou  da  tua  Comissão  de  Curso  para  obteres 
informações sobre a estrutura dos trabalhos.

Ricardo Araújo Cardoso
Pelouro da Educação Médica
Núcleo de Estudantes de Medicina 
Associação Académica de Coimbra
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