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RESUMO

As alterações dos currículos médicos Portugueses, nomeadamente a 
instituição de um único ano de formação geral pós-graduada, 
transformaram o 6º ano das Escolas Médicas num ano profissionalizante e 
reforçaram a importância do treino clínico no ensino pré-graduado. Em 
Portugal existem documentos de consenso, definidores de competências 
essenciais e estruturados de forma a que os programas pré-graduados 
forneçam um conjunto de competências académicas e técnicas básicas, 
mas englobem também valores e atitudes profissionais.

O objectivo deste trabalho foi estudar as percepções pessoais dos 
Estudantes do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS-UP 
(ano lectivo 2008-2009) sobre o seu processo de aquisição de competências 
durante o curso. Comparamos ainda os resultados com aqueles obtidos em 
dois outros estudos com propósitos semelhantes.

Foi realizado um estudo transversal e descritivo, utilizando como principal 
método de investigação um questionário distribuído aos 109 Estudantes da 
população alvo. O questionário utilizado era no essencial semelhante ao 
utilizado no “Projecto Nacional de Avaliação Capacidades dos Alunos que 
Concluem os Cursos de Licenciatura em Medicina” de Jollie e McKimm 
(2004).

Recebemos 75 respostas, tendo sido considerados válidos 52 
questionários. Na generalidade, os Estudantes da nossa amostra sentem-se 
inseguros relativamente à sua educação médica e preparação para a prática 
clínica, preocupados com a sua competência para determinar planos 
terapêuticos e com dificuldades em executar muitas habilidades clínicas 
típicas. Demonstraram, na globalidade, excelentes capacidades de 
comunicação interpessoal e atribuem uma grande importância aos colegas 
mais velhos, principal fonte de um apoio muito necessário.

A comparação dos nossos resultados não tornou evidente alterações nas 
percepções dos Estudantes do ICBAS-UP desde 2004 e expôs muitas 
semelhanças com os resultados de um questionário semelhante aplicado 
numa Escola Médica de referência no Reino Unido.
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“Medical students train for longer than those in any other profession and many 
of the new graduate’s university contemporaries will have progressed well into 
their careers. This prolonged period of genesis makes the young doctor 
vulnerable to anxiety and self-doubt... Overnight the student is suddenly 
expected to take on an enormous amount of responsibility.”

Kimar e Eastmon (1998)
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1. INTRODUÇÃO

Com a alteração dos currículos médicos Portugueses, nomeadamente a 
substituição do “Internato Geral”, com duração de 18 meses, por um único 
ano de formação geral pós-graduada (“Ano Comum”), o 6º ano das Escolas 
Médicas portuguesas foi transformado num ano profissionalizante, sendo 
transferida uma parte importante do treino clínico básico para o ensino pré-
graduado.

Nos ciclos pré-graduados da maioria das Escolas Médicas portuguesas 
(incluindo o ICBAS-UP), a transmissão de conhecimentos é baseada 
essencialmente em modelos formais e tradicionais, assumindo o professor 
um papel determinante, com processos de aprendizagem e avaliação que 
“sobrevalorizam a demonstração académica de competências 
cognitivas” [1]. Em 2003 foi implementado no ICBAS-UP um novo currículo 
(que chega agora ao 6º ano), que procurou “responsabilizar mais o aluno 
pelo processo de aprendizagem”, atenuando a “cisão entre os ciclos básico 
e clínico” [5].

É hoje evidente que o exercício autónomo e competente da Medicina 
implica o domínio e constante renovação académica e técnica, mas também 
capacidade de colaboração multidisciplinar, consciência de 
responsabilidade social, capacidade de comunicação e competências de 
análise crítica de evidência, entre muitas outras [1]. Estas terão de fazer 
parte dos objectivos do currículo de formação pré-graduada, mesmo 
admitindo que nem todas podem ser ensinadas ou avaliadas formalmente.

Já foram realizados em Portugal esforços para a definição dos resultados 
pretendidos com a formação Médica pré-graduada. O projecto “O 
Licenciado Médico em Portugal”, com relatório publicado em 2005 [3], 
definiu as competências nucleares, essenciais e genéricas a atingir pelos 
Estudantes de Medicina, favorecendo uma estruturação curricular por 
objectivos e resultados a atingir.

Este documento, coordenado pela Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa (FMUL), assume particular importância, pois contou com 
contribuições de todas as Escolas Portuguesas com ensino médico, no 
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âmbito do “Contrato de desenvolvimento para a promoção da qualidade dos 
cursos de Licenciatura em Medicina”, assinado em 2001. As competências 
listadas são de nível global, partindo de uma base de conhecimentos 
científicos e clínicos, mas englobando também valores, atitudes 
profissionais e aptidões, assumindo que a aquisição de uma abordagem 
humanista deve ser finalidade da educação médica pré-graduada.

Este projecto produziu ainda um documento complementar, “Graduate 
Outcomes of Portuguese Undergraduate Medical Education” [4], que define 
a nível específico cada uma das áreas do 6º ano (Medicina Interna, Cirurgia, 
Medicina Geral e Familiar, Saúde Pública, Pediatria, Obstetrícia e 
Ginecologia e Saúde Mental). Estes documentos não são listas exaustivas 
de tudo aquilo que um Médico deve saber, mas sim “guias”, disponíveis 
para os responsáveis de cada Escola Médica usarem como base para o 
desenvolvimento dos currículos e dos métodos de avaliação.

Em 2004, ainda no âmbito do contrato de desenvolvimento já referido, foi 
publicado o relatório do “Projecto Nacional de Avaliação das Capacidades 
dos Alunos que Concluem os Cursos de Licenciatura em Medicina” [2], 
coordenado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa (FCMUNL) e conduzido por educacionalistas do Reino Unido. Este 
fez uma revisão do 6º ano das Escolas Médicas portuguesas, com excepção 
das Escolas da Universidade da Beira Interior e da Universidade do Minho, 
que na altura ainda não tinham implementado programas curriculares de 6º 
ano. Esta revisão baseou-se num questionário de auto-avaliação de 
competências aplicado a Estudantes que tinham concluído a licenciatura em 
Medicina.

Segundo os autores [2], a maioria dos Estudantes de Medicina portugueses, 
na conclusão dos seus estudos pré-graduados, sente-se “adequadamente 
preparado” ou “bem preparado” para o Internato. A preparação teórica é 
“excelente” e fornece uma boa base para a prática clínica, que em conjunto 
com o contacto com os doentes e a integração numa equipa de trabalho, 
são identificados como os aspectos mais importantes do 6º ano. Os 
Estudantes têm boa preparação para colher histórias clínicas, realizar um 
exame físico, formular hipóteses de diagnóstico, efectuar gasometrias 
arteriais e interpretar electrocardiogramas, entre outras aptidões, mas são 
identificadas falhas importantes na área da farmacologia, terapêutica, 
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emergência médica e suporte avançado de vida. São também identificadas 
limitações no que diz respeito aos aspectos éticos, jurídicos e burocráticos 
do exercício da profissão.

É enfatizada a importância de tratar os Estudantes “como membros da 
equipa clínica” com “papel e responsabilidades bem definidas”, e, a 
necessidade de supervisão, registo e avaliação objectiva das habilidades 
clínicas, de forma a que “os 6º anos dos currículos médicos pré-graduados 
reflictam as necessidades do sistema de saúde Português”. Ou seja, as 
recomendações vão ao encontro de um 6º ano mais próximo do contexto da 
profissão e de modelos de ensino baseado em competências [2].

Consideramos assim existirem referências de consenso que identificam os 
atributos chave que o Estudante de Medicina deve possuir ao concluir a sua 
formação pré-graduada. Tendo em conta que a aquisição de competências 
é um processo orientado para o Estudante, activo, dependente do nível de 
empenho e da capacidade de demonstração, entendemos que estes são 
capazes de construir um juízo fiável sobre a sua própria experiência.

Assim, realizámos um questionário aos Estudantes do 6º ano do Mestrado 
Integrado em Medicina (MIM) do ICBAS-UP (ano lectivo 2008-2009), 
estudando as suas percepções pessoais sobre as competências adquiridas 
durante o seu mestrado integrado. Este questionário é em tudo semelhante 
ao que foi utilizado no estudo acima indicado [2].

Comparamos os resultados do nosso trabalho com os obtidos em 2004 [2] 
para uma população de Estudantes de 5 Escolas Médicas portuguesas 
(incluindo o ICBAS-UP) e, quando possível, para a mesma população (os 
Estudantes do 6º ano do ICBAS-UP), - visando apreciar o impacto das já 
referidas alterações curriculares de 2003 - bem como com aqueles de um 
questionário semelhante aplicado no Reino Unido [6].
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Introdução

Este é um estudo transversal e descritivo, que utilizou como principal 
método de investigação um questionário distribuído aos Estudantes do 6º 
ano do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS-UP (ano lectivo 
2008-2009), com o objectivo de estudar as suas percepções pessoais sobre 
as competências adquiridas durante o curso.

A revisão da literatura permitiu identificar um questionário de auto-avaliação 
utilizado no “Projecto Nacional de Avaliação das Capacidades dos Alunos 
que Concluem os Cursos de Licenciatura em Medicina” [2], aplicado em 
2004 a Estudantes portugueses que tinham concluído a licenciatura em 
Medicina no ano lectivo 2002-2003. O questionário original foi-nos fornecido 
por um dos investigadores do projecto e utilizado com alterações de 
detalhe, permitindo assim a comparação dos resultados obtidos, tarefa 
facilitada pelo acesso que nos foi concedido a sumários das respostas 
obtidas em 2004. O questionário foi produzido e respondido on-line, 
utilizando a plataforma “Survs” (www.survs.com).

A população alvo incluiu todos os Estudantes do Mestrado Integrado em 
Medicina do ICBAS-UP que se encontravam inscritos e a frequentar o 6º 
ano profissionalizante durante o ano lectivo 2008-2009, sendo a selecção 
possível através de ferramentas informáticas disponíveis na plataforma 
SIGARRA do site do ICBAS-UP (www.icbas.up.pt). A população total 
identificada foram 109 Estudantes e, após autorização do Gestor 
Institucional do SIGARRA no ICBAS-UP, um link para a realização do 
questionário foi enviado através do sistema de Email Dinâmico. Uma vez 
que nem todos os Estudantes parecem consultar regularmente o sistema, 
foram também enviados links para os endereços de email pessoais 
publicados no site da Comissão de Curso.

Foi realizado um teste piloto do questionário, aplicado a 10 Estudantes da 
população alvo. A formulação em Inglês não foi criticada por nenhum dos 
Estudantes, mas ainda assim eram permitidas respostas em Inglês ou 
Português nas perguntas de resposta aberta. Não foram identificados outros 

Percepções dos Estudantes de Medicina do ICBAS-UP sobre Aquisição de Competências ao Longo do Curso

4



problemas relevantes, pelo que não foram realizadas alterações de relevo ao 
questionário. O questionário aplicado está disponível em anexo (Anexo 1).

O questionário foi desenhado para obter informações sobre os seguintes 
temas:

• Educação e treino médico;

• Habilidades e conhecimentos clínicos;

• Habilidades práticas;

• Habilidades de comunicação interpessoal;

• Pratica da profissão médica.

Os questionários eram constituídos por perguntas de resposta aberta (de 
resposta não obrigatória) e por perguntas fechadas, em que a resposta era 
dada numa escala de Likert de 5 níveis (excepto duas perguntas fechadas, 
em que a resposta era dada numa escala de 3 níveis). Todos eram 
anónimos, mas havia a possibilidade de deixar um endereço de email para 
contacto futuro.

Quando o questionário foi aplicado, todos os Estudantes já tinham 
frequentado 3 das 4 áreas que constituem o 6º ano profissionalizante do 
ICBAS-UP (Medicina, Cirurgia, Medicina Geral e Familiar II e Saúde da Mãe 
e da Criança). Uma vez que o ano lectivo está dividido em 4 rotações, na 
globalidade os Estudantes que constituíam a população alvo já tinham 
passado por todas as áreas, mas a distribuição da amostra pelas rotações 
não foi estudada.

É sabido que, em geral, nos estudos transversais a amostra que não 
responde difere de forma significativa da população total [7]. Ainda assim, 
supomos que a população em estudo é bastante homogénea - em termos 
demográficos, sócio-culturais e com percurso académico muito semelhante 
- mas não estudámos estas características. São ainda aplicáveis todas as 
limitações habituais de um estudo deste tipo, nomeadamente a 
subjectividade da auto-avaliação.

Outro exemplo relevante de erro sistemático associado à aplicação deste 
tipo de questionário, são as preferências pessoais e a forma como as 
experiências recentes influenciam as percepções sobre um percurso 
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alargado: se o Estudante completou recentemente uma rotação que teve um 
significado especial para ele (por bons ou maus motivos), a importância 
atribuída à experiência poderá naturalmente afectar (positiva ou 
negativamente) as respostas, mesmo a questões não directamente 
relacionadas. Este tipo de associação não foi por nós estudada.

2.2 Revisão bibliográfica

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica genérica, usando motores de busca 
da Internet, de forma a identificar os principais temas já investigados 
relativos à educação médica em Portugal, nomeadamente nas áreas dos 
atributos essenciais do licenciado em Medicina, definição dos currículos na 
diferentes Escolas Médicas e avaliação dos Cursos de Medicina. Foi dada 
preferência a documentos de orientação e consenso, de forma a construir 
uma base de referência sobre a qual apreciar os resultados do questionário 
aplicado.

Foi também realizada uma pesquisa utilizando a base de dados Pubmed, 
mas a maioria dos documentos referenciados neste trabalho não se 
encontra publicada em revistas indexadas, pelo que foi essencial a 
colaboração do Tutor deste trabalho e de outros Professores contactados 
para a obtenção de alguns dos relatórios de projectos de educação médica 
referenciados ao longo do trabalho [2; 3; 4; 8].

2.3 Métodos Analíticos

O questionário foi construído informaticamente, sendo possível a 
exportação dos dados (referentes às perguntas fechadas) para um ficheiro 
“Excel”, em tabelas. Os dados foram então importados, codificados e 
analisados no software “Numbers ’08”, desenvolvido pela Apple Inc.

Uma vez que o nosso estudo tem objectivos descritivos, foi realizada uma 
análise univariada, com cálculo de frequências absolutas e relativas. As 
respostas fechadas do questionário foram tratadas como variáveis 
qualitativas ordinais, sendo a resposta fornecida numa escala de Likert com 
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5 níveis (excepto duas perguntas fechadas, em que a resposta era dada 
numa escala de 3 níveis).

Dado o tamanho reduzido da amostra, as respostas às perguntas abertas 
não foram codificadas. Foram apenas revistas, tendo sido assinaladas 
aquelas que nos pareceram de maior pertinência e agrupadas com base no 
temas que surgiam com maior frequência.
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3. RESULTADOS

A população total de Estudantes inscritos e a frequentar o 6º ano do MIM no 
ICBAS-UP é de 109 indivíduos. Devido à forma como funciona o sistema de 
Email Dinâmico, não sabemos quantos pedidos de resposta ao questionário 
foram realmente entregues (todos os envios são “potenciais”). De qualquer 
forma, recebemos 75 respostas. Destas, eliminámos todas aquelas que 
estavam incompletas, ou seja, aquelas em que não houve resposta a pelo 
menos um dos items de resposta fechada, ou a qualquer uma das variáveis 
de caracterização da amostra.

A amostra resultante foi de 52 Estudantes, representando 48% do total de 
Estudantes do 6º ano do MIM no ICBAS-UP.

3.1 Caracterização da amostra

Dos 52 Estudantes que responderam ao nosso questionário, 46 (88%) 
iniciaram o curso de Medicina em 2003.

Relativamente ao grupo etário, 44 (85%) tinham menos de 25 anos.

A amostra era constituída por 35 (67%) Estudantes do sexo feminino.

3.2 Educação médica e treino

Começámos por perguntar aos Estudantes como classificariam, na 
globalidade, a sua educação médica e treino, tendo obtido as seguintes 
respostas:

Tabela I: “Na globalidade, como classificarias a tua educação médica e treino?”Tabela I: “Na globalidade, como classificarias a tua educação médica e treino?”Tabela I: “Na globalidade, como classificarias a tua educação médica e treino?”
n %

Muito boa 1 2

Satisfatória 38 73

Pobre 13 25
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À pergunta aberta “Quais tópicos/temas achas que vão ser particularmente 
úteis no teu Internato?” responderam 23 Estudantes. De entre as resposta 
obtidas, há 9 referências a “Semiologia”, 9 referências a “Medicina” e 4 
referências à “prática clínica”. Um dos Estudantes escreveu “aquilo que se 
aprende no 6º ano profissionalizante”.

De seguida perguntámos “Existem alguns tópicos que sentes não terem sido 
bem abordados e que podem levar a falhas no teu conhecimento?”. 
Obtivemos 25 respostas, existindo 14 referências a “procedimentos 
práticos” ou “técnicas médicas”, 8 a “Fisiologia”, 5 a “suporte básico ou 
avançado de vida” e 4 a “terapêutica”.

Perguntámos então aos Estudantes como estavam preparados, na 
globalidade, para iniciar a sua prática clínica como Internos, tendo obtido as 
seguintes respostas:

Tabela II: “Na globalidade, como te sentes preparado para iniciar a prática
clínica como Interno?”

Tabela II: “Na globalidade, como te sentes preparado para iniciar a prática
clínica como Interno?”

Tabela II: “Na globalidade, como te sentes preparado para iniciar a prática
clínica como Interno?”

n %

Bem preparado 0 0

Adequadamente preparado 28 54

Mal preparado 24 46

Responderam 21 Estudantes à pergunta aberta “Tens mais algum 
comentário sobre a tua educação médica e treino?”. A “falta de prática 
clínica” foi referida 10 vezes, havendo ainda 3 referências a cada uma das 
seguintes áreas: “falha na responsabilização do Estudante”, “falha na 
integração/coordenação curricular” e “falta de interesse dos Tutores/
Professores”. Um os Estudantes referiu ter “um bom ano profissionalizante” 
e outro “sentia ter bases para trabalhar sozinho”.

3.3 Conhecimentos e habilidades clínicas

Foi pedido aos Estudantes para classificarem numa escala de Likert com 5 
níveis (de “Discordo fortemente” a “Concordo fortemente”) os seus 
conhecimentos clínicos e a sua competência/confiança para a execução de 
diversas habilidades clínicas. Os resultados estão resumidos na Tabela III.
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Tabela III: Habilidades Clínicas - Competência/confiança dos EstudantesTabela III: Habilidades Clínicas - Competência/confiança dos Estudantes
% Combinada de “Concordo”

e “Concordo fortemente”
% Combinada de “Concordo”

e “Concordo fortemente”

Competência a recolher uma história clínica 100

Sentir-se preparado para utilizar a Internet e outras fontes de
informação 90

Saber encontrar a informação necessária 88

Competência a realizar um exame objectivo 83

Competência a fazer um diagnóstico provável 71

Confiante a recolher uma história sexual 69

Competência a pedir os exames auxiliares de diagnóstico
apropriados 67

Confortável a recolher uma história sexual 65

Competência a lidar com os aspectos psicossociais da doença 48

Compreensão da organização, estrutura e financiamento do SNS 37

Compreensão das estruturas de apoio disponíveis para os doentes
após a alta hospitalar 33

Competência a determinar o plano de tratamento apropriado 29

Compreensão das estruturas de apoio disponíveis para os doentes
na comunidade 23

Ter conhecimento adequado para desempenhar as tarefas exigidas 23

Competência a lidar com doentes com múltiplos problemas
complexos 15

Competência a prescrever intervenções terapêuticas 8

De seguida pedimos aos Estudantes para “especificarem quais seriam as 
suas principais fontes de informação enquanto Interno”. Obtivemos 29 
respostas, tendo 24 referido a “Internet” como uma das fontes e 20 “livros”.

3.4 Habilidades práticas

Foi pedido aos Estudantes para classificarem numa escala de Likert com 5 
níveis (de “Discordo fortemente” a “Concordo fortemente”) capacidades 
relacionadas com procedimentos e habilidades clínicas do dia-a-dia. Os 
resultados estão resumidos na Tabela IV.
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Tabela IV: Habilidades ClínicasTabela IV: Habilidades Clínicas
% Combinada de “Concordo”

e “Concordo fortemente”
% Combinada de “Concordo”

e “Concordo fortemente”

Colher sangue arterial 87

Obter um consentimento informado 63

Suturar 62

Passar uma receitar 50

Administrar oxigenoterapia 50

Interpretar um ECG 46

Administrar injecções intramusculares e subcutâneas 38

Realizar uma punção venosa 37

Utilizar um nebulizador 33

Realizar ressuscitação cardiopulmonar básica 29

Realizar uma cateterização vesical 23

Calcular as doses dos fármacos 17

Realizar provas respiratórias básicas 17

Inserir catéter numa veia periférica 15

Administrar injecções intravenosas 12

Usar um infusor de fármacos 12

Realizar uma proctoscopia 12

Inserir uma sonda nasogástrica 10

Realizar ressuscitação cardiopulmonar avançada 2

Perguntámos então aos Estudantes “Existem outras habilidades ou 
procedimentos clínicos com os quais não te vais sentir à vontade para lidar 
enquanto Interno?”. Recebemos 9 respostas, com 5 referências a 
“toracocentese” e 4 a “paracentese”. Um dos Estudantes escreveu “estar na 
enfermaria e perceber que doente está a piorar, porque razão está isso a 
acontecer e o que fazer”.

3.5 Habilidades de comunicação interpessoal

Foi pedido aos Estudantes para classificarem numa escala de Likert com 5 
níveis (de “Discordo fortemente” a “Concordo fortemente”) capacidades 
relacionadas com habilidades de comunicação interpessoal. Os resultados 
estão resumidos nas Tabelas V a VIII.
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Tabela V: Habilidades de comunicação interpessoal - Competência para
comunicar eficazmente

Tabela V: Habilidades de comunicação interpessoal - Competência para
comunicar eficazmente

% Combinada de “Concordo” e “Concordo fortemente”% Combinada de “Concordo” e “Concordo fortemente”

com o doente 100

com outros Médicos 81

com a família/cuidadores 79

com outros profissionais de saúde 75

Tabela VI: Habilidades de comunicação interpessoal: confiança para lidar com
pessoas

Tabela VI: Habilidades de comunicação interpessoal: confiança para lidar com
pessoas

% Combinada de “Concordo” e “Concordo fortemente”% Combinada de “Concordo” e “Concordo fortemente”

de diferentes grupos sociais 96

de diferentes culturas 92

mais velhas do que eu 90

que são crianças 90

com uma deficiência física 87

com uma deficiência sensorial 83

Tabela VII: Habilidades de comunicação interpessoal: com os doentesTabela VII: Habilidades de comunicação interpessoal: com os doentes
% Combinada de “Concordo” e “Concordo fortemente”% Combinada de “Concordo” e “Concordo fortemente”

confiança para lidar com as reclamações dos doentes 52

compreensão dos procedimentos hospitalar para realizar uma queixa 19

confiança para dar más notícias aos doentes 17

sensação de ter sido adequadamente treinado para dar más notícias
aos doentes 6

Tabela VIII: Habilidades de comunicação interpessoal: “Quando for um Interno,
acho que vou...”

Tabela VIII: Habilidades de comunicação interpessoal: “Quando for um Interno,
acho que vou...”

% Combinada de “Concordo” e “Concordo fortemente”% Combinada de “Concordo” e “Concordo fortemente”

ter facilidade em pedir ajuda 65

ter facilidade em admitir os meus erros 65

ter dificuldade em aceitar críticas de doentes e seus familiares 33

ter dificuldade em aceitar críticas de colegas/supervisores 27
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Pedimos então aos Estudantes para “Especificarem outras situações que 
achavam virem a ter dificuldade em lidar quando fossem Internos”. 
Recebemos 8 respostas, com 2 referências a “emergências”. Um dos 
Estudantes escreveu “prescrever correctamente um tratamento”.

3.6 Exercer enquanto Médico

Foi pedido aos Estudantes para classificarem numa escala de Likert com 5 
níveis (de “Discordo fortemente” a “Concordo fortemente”) o seu nível de 
concordância com uma série de afirmações relacionadas com o exercício da 
profissão médica. Os resultados estão resumidos na Tabela IX.

Tabela IX: Exercer enquanto MédicoTabela IX: Exercer enquanto Médico
% Combinada de “Concordo”

e “Concordo fortemente”
% Combinada de “Concordo”

e “Concordo fortemente”

Eu compreendo o princípio da confidencialidade profissional 100

Eu acho que é essencial ter uma abordagem holística do doente 98

Eu compreendo o princípio do consentimento informado 98

Eu tenho medo de cometer um erro que tenha um impacto negativo
na saúde de um doente 90

Eu sinto-me confiante para lidar com os avanços médicos e as
mudanças no sistema de saúde 85

Eu entendo o meu papel enquanto Interno e as diferenças
relativamente a ser Estudante 81

Eu tenho um bom entendimento do papel do pessoal de enfermagem
na enfermaria 77

Eu entendo os limites das minhas actividades profissionais enquanto
Interno 65

Eu sinto-me confiante a lidar com problemas éticos 58

Eu entendo o papel da Ordem dos Médicos 46

Eu sinto-me confiante para aceitar mais responsabilidade clínica 42

Eu sinto-me pronto para assumir responsabilidade por doentes 33

Eu tenho um bom conhecimento da lei relacionada com o exercício
da Medicina 31

Eu não acho que os enfermeiros me possam ensinar muitos sobre as
minhas actividades na enfermaria 4

Eu não espero aprender muito com outros profissionais de saúde 0
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De seguida perguntámos aos Estudantes “de quem devia um Interno 
esperar receber a maioria da ajuda e apoio no dia-a-dia”. Recebemos 19 
respostas, com 12 referências a “Médicos mais velhos”, 7 a “Tutores” e 
outras 7 a “outros Médicos/colegas”.

Perguntámos também aos Estudantes “onde pensam vir a obter conselhos 
sobre a sua carreira médica futura”. Obtivemos 15 respostas, com 9 
referências a “colegas mais velhos/Professores” e 8 referências a “outros 
Médicos/colegas”.

Foi também pedido aos Estudantes para “especificarem aspectos da 
profissão médica com os quais sentem vir a ter dificuldade em lidar”. 
Obtivemos 10 respostas, com 2 referências a “prescrição farmacológica”, 
“excesso de horas de trabalho” e “necessidade de estudo contínuo”. Um 
dos estudos escreveu “ter pouco apoio e pouca orientação de Médicos mais 
velhos, com a insegurança de ter que tomar decisões sozinho nesse 
contexto”.

3.7 Comentários

O nosso questionário terminava com duas perguntas abertas bastante 
abrangentes.

Na primeira perguntávamos aos Estudantes “quais eram para si as principais 
questões/problemas enquanto jovem Médico”. Houve resposta de 12 
Estudantes, com 2 referências à “dificuldade em prescrever”, mas 
essencialmente várias opiniões que transmitiam o receio de estar “mal 
preparado”: “não me sinto muito preparado para assumir responsabilidade 
pelos doentes”; “preocupo-me com as expectativas dos restantes colegas 
de trabalho mais velhos, receio não ser um bom profissional”; “receio não 
estar preparado em termos práticos”.

Na segunda perguntávamos “em que medida achavam que a sua educação 
e treino médico os tinham preparado para serem Internos”. Recebemos 17 
respostas, com as principais críticas apontado para o insuficiente treino de 
habilidades clínicas (5 referências), escrevendo um que “os Estudantes não 
são considerados como parte da equipa médica”. Outro Estudante escreve 
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“a formação académica no ICBAS-UP tem uma forte componente teórica, 
muito importante, dando aos alunos ferramentas básicas e essenciais de 
raciocínio clínico e colheita de história. [...] No entanto, pode ser melhorada a 
componente prática (exame físico e técnicas básicas), o relacionamento com 
doentes em situações difíceis, preparação quanto a dilemas éticos 
emergentes e aspectos médico-legais”. Há nas resposta de 6 Estudantes 
referências a uma preparação razoável/boa, incluindo um Estudante que diz: 
“obviamente não sabemos tudo, mas não acho que seja esse o objectivo 
destes 6 anos. A Universidade dá-nos a base para sermos capazes de 
aprender e procurar informação, e isso é, na minha opinião, o mais 
importante”.
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4. DISCUSSÃO

No relatório do projecto “O Licenciado Médico em Portugal” [3] é dito que 
“actualmente é indiscutível a importância da auto-avaliação e da avaliação 
exterior de cursos de Medicina”. O nosso estudo insere-se na lógica de 
auto-avaliação, investigando as percepções dos Estudantes do 6º ano do 
ICBAS-UP sobre o seu próprio percurso, procurando constituir um 
documento de trabalho que contribua para um melhor entendimento do 
processo de aprendizagem na nossa Escola Médica. Esta é uma 
metodologia limitada: a auto-avaliação é subjectiva e seria desejável obter a 
opinião sobre os mesmos tópicos na perspectiva dos Professores/Tutores e 
de Internos com alguma experiência.

Tais perspectivas seriam importantes para avaliar, por exemplo, o efeito que 
a ansiedade de performance tem sobre os recém-formados. A auto-
avaliação do Estudante passa naturalmente pela projecção do seu 
desempenho no Internato: ele avalia contra uma referência que não conhece 
ou com a qual teve um contacto breve. Por muito próximo que o 6º ano 
profissionalizante seja do Internato, não representa (nem que seja em termos 
simbólicos) o súbito assumir de tarefas e responsabilidades, o “deixar de ser 
Estudante e passar a ser Médico”. Assim, não sabendo exactamente o que 
será dele esperado, o Estudante tem dificuldade em construir um “ideal de 
competência” para o seu nível.

A percepção de competência pode ser muito diferente da competência 
efectiva para exercer enquanto Médico, como discutiremos. O que o nosso 
estudo procura essencialmente descrever são níveis pessoais, logo 
subjectivos, de confiança. É errado inferir dos nossos resultados uma 
avaliação global e concreta da qualidade do curso de Medicina do ICBAS-
UP, ou do valor do seus Estudantes. Esta limitação ultrapassa, aliás, as 
características do nosso estudo: o processo de aprendizagem em Medicina 
dura toda a vida e o início do percurso académico de um Médico está longe 
de definir o clínico que este será um dia.

Consideramos que o mais produtivo, dada a natureza descritiva do nosso 
estudo, será discutir os resultados em comparação com os obtidos em 
estudos realizados com propósito semelhante. Uma das nossas principais 
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referências de comparação externa são os resultados do “Projecto Nacional 
de Avaliação das Capacidades dos Alunos que Concluem os Cursos de 
Licenciatura em Medicina” [2] (daqui em diante referido como Projecto 
Nacional de Avaliação), um estudo realizado em 2004, à escala nacional, que 
incluiu na sua análise a mesma população (os Estudantes do 6º ano do 
ICBAS-UP). O questionário por nós aplicado era em tudo semelhante ao 
estudo de 2004 [2], permitindo a comparação com uma perspectiva 
alargada e uma mais fácil apreciação da evolução das percepções dos 
Estudantes, nomeadamente tendo em conta as já referidas alterações 
curriculares de 2003 no curso de Medicina do ICBAS-UP. 

Uma outra referência de comparação externa por nós usada, foram os 
resultados de um questionário semelhante, aplicado no Reino Unido em 
1999 [6] a Estudantes do último ano de Medicina do Imperial College School 
of Medicine (ICSM), em Londres. A comparação é facilitada pelo facto de o 
questionário deste estudo ter sido uma das bases para a construção do 
questionário por nós utilizado. Além disso, o estudo do Reino Unido foi 
realizado numa altura em que o ICSM procurava definir o currículo do último 
ano do curso de Medicina, para o transformar em ano de “transição” para o 
ano de Pre-registration house officer (PRHO), análogo ao “ano comum” 
português (desde 2005, ano em que foi introduzido no Reino Unido o 
programa Modernising Medical Carrers, a maioria dos graduados em 
Medicina começam a sua formação pós-graduada pelo Foundation 
Programme, com dois anos).

4.1 Educação médica e treino

Segundo os resultados do Projecto Nacional de Avaliação [2], em 2004, a 
maioria dos Estudantes de Medicina portugueses (94%) classificava a sua 
educação médica e treino como satisfatória (79%) ou muito boa (15%). Os 
nossos resultados são menos positivos, com 73% dos Estudantes a 
classificarem a sua educação médica como satisfatória e 25% como pobre. 
Apenas um Estudante a classificou como muito boa.

As principais áreas/temas sobre as quais os Estudantes expressaram 
dificuldade ou preocupação ao longo do questionário, nomeadamente nas 
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perguntas de reposta aberta, foram a prática clínica, os procedimentos 
práticos e a terapêutica/prescrição. Estes achados estão na generalidade de 
acordo com o descrito no Projecto Nacional de Avaliação [2] e no estudo do 
ICSM [6]. Este último dá também importância à necessidade de treinar 
adequadamente os Estudantes em suporte básico e avançado de vida, 
tópico que os Estudantes que responderam ao nosso questionário 
identificam como “não bem abordado”.

No estudo realizado no ICSM em 1999 [6], 62% dos Estudantes sentia-se 
satisfatoriamente preparado e 30% com uma preparação pobre. Devido à 
forma como o estudo estava estruturado - com questionários realizados em 
três momentos: aos finalistas de Medicina do ICSM; durante o ano de PRHO 
(equivalente a “durante o ano comum”); e no final do ano de PRHO 
(equivalente a “no final do ano comum”) - era possível apreciar a evolução 
das percepções dos recém-formados. O estudo mostra que os PRHOs se 
sentiam bem preparados em termos de conhecimentos teóricos, mas pouco 
confiantes relativamente às habilidades práticas e aspectos do dia-a-dia da 
profissão, o que vem de encontro aos nossos resultados. Mas, o mais 
interessante talvez seja notar que a maioria das apreensões demonstradas 
pelos finalistas de Medicina desapareciam no final do ano de PRHO, com 
“um ganho muito rápido de competência e confiança que parece aliviar 
muito do stress de antecipação”, stress esse que poderá estar relacionado 
com um certo pessimismo na auto-avaliação.

Quando perguntámos aos Estudantes do 6º ano do ICBAS-UP como 
estavam preparados, na globalidade, para iniciar a sua prática clínica como 
Internos, 54% consideraram estar adequadamente preparados e 46% mal 
preparados. Comparativamente, no Projecto Nacional de Avaliação [2], 79% 
dos Estudantes a nível nacional afirmavam estar adequadamente ou bem 
preparados e 21% mal preparados. Já no estudo realizado no ICSM [6], 
99% dos Estudantes afirmavam estar adequadamente (73%) ou bem (26%) 
preparados. Os nossos resultados são portanto os menos positivos, mas 
devemos ter em conta a grande subjectividade da pergunta - os Estudantes 
estão a ser questionado sobre expectativas em relação a uma tarefa 
altamente antecipada e nunca desempenhada - bem como a questão já 
discutida da evolução das percepções de preparação. Por outro lado, talvez 
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seja apropriado os Internos recém-formados sentirem-se inseguros, sendo 
positivo que estejam dispostos a revelar essa mesma incerteza.

Uma outra questão notada pelo estudo realizado no ICSM [6], é o peso que 
a preparação do exame final tem nos últimos meses do curso. É citado um 
estudo realizado por Charles Sarland em 1998, que incluiu o 
acompanhamento do dia-a-dia de Estudantes finalistas durante o período 
de transição para PRHOs, sendo notado que “passar no exame final não era 
tanto uma transição, mas antes uma culminação”. O nosso questionário não 
abordava directamente esta questão, nem ela foi levantada em nenhuma 
das perguntas de resposta aberta, mas é fácil fazer paralelismo entre este 
“exame final” e a Prova Nacional de Seriação (PNS) que os Estudantes de 
Medicina portugueses fazem no final do 6º ano. Consideramos que será 
interessante estudar o peso que a PNS tem no dia-a-dia de um Estudante 
do 6º ano português, nomeadamente o impacto no seu aproveitamento, 
dada a importância concreta que esta tem na definição da carreira futura, 
podendo assim motivar o desvio das atenções do treino médico (que 
deveria ser a principal preocupação num ano profissionalizante) para o 
estudo para a prova.

Ainda relativamente à questão da importância da PNS no 6º ano 
profissionalizante, em 2004 foi publicada uma revisão do programa 
curricular do 6º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
(FMUC) no ano lectivo 2002-2003 [8]. Este projecto de revisão foi realizado 
numa altura muito particular, em que foram disponibilizados fundos 
extraordinários pelo Ministério da Saúde, de forma a financiar o pagamento 
aos Tutores dos Estudantes do 6º ano na FMUC, ao abrigo de um programa 
piloto. Tal permitiu uma diminuição dos rácios Estudante/Tutor e terá tido, 
reconhecidamente, impacto no entusiasmo e dedicação dos Tutores 
clínicos, influenciando positivamente o desempenho do programa. De 
qualquer forma, o relatório afirma que o programa curricular do 6º ano da 
FMUC para o ano lectivo 2002-2003 estava bem estruturado e era bem 
ministrado, havendo a percepção por parte dos Professores que este 
preparava bem os Estudantes para o Internato. Os Estudantes receberam 
muito bem o programa, apreciaram o sistema tutorial bem como os 
elementos práticos do programa, com ênfase na clínica, em equilíbrio com 
uma parte teórica sólida. Ainda assim, é escrito no relatório: “O currículo, 
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métodos de ensino, aprendizagem e avaliação, embora excelentes a 
preparar os Estudantes para a prática clínica independente, tendem a 
colocar os Estudantes de Coimbra em desvantagem relativa para o exame 
nacional de acesso ao Internato [PNS], baseado em teoria”.

Numa pergunta aberta em que pedimos aos Estudantes para comentarem a 
sua educação médica de uma forma genérica (“tens mais algum 
comentário?”), houve referências à “falta de prática clínica”, mas também 
queixas estruturadas que apontavam para questões de fundo como falhas 
na integração/coordenação curricular, falha na responsabilização do 
Estudante e falta de interesse dos Tutores/Professores. A “falta de prática 
clínica” é constantemente referida no estudo realizado no ICSM [6], sendo 
identificada por muitos dos Estudantes como “a principal causa para a falta 
de confiança antes do início do ano de PRHO”. As questões da 
responsabilização do Estudante e do interesse do Tutor parecem estar 
directamente relacionadas com a “falta de prática” e sentimento de estar 
mal preparado para trabalhar, pois ainda no estudo realizado no ISCM [6] se 
nota que os Estudantes que passaram por rotações em que foram 
“sombras” (acompanhando todas as actividades do Tutor) ou mesmo 
“locum doctors” (substitutos de Médicos mais velhos em tarefas com as 
quais conseguem lidar), estão melhor preparados do que os restantes 
colegas (sentimento partilhado por Estudantes e Professores).

4.2 Conhecimentos e habilidades clínicas

Os Estudantes do 6º ano do ICBAS-UP expressam particular preocupação 
com a prescrição de intervenções terapêuticas, uma vez que apenas 8% se 
sente competente para o fazer. Apenas 15% dos Estudantes se sente 
competente para lidar com doentes com múltiplos problemas complexos, o 
que nos parece compreensível dada a sua limitada experiência clínica.

Todos os Estudantes que responderam ao nosso questionário consideram-
se competentes a recolher uma história clínica e 83% a realizar um exame 
objectivo. Ambas as competências são listadas como nível “L3” no já 
referido documento “Graduate Outcomes” [4], o que significa que é suposto 
o Estudante ser capaz de as desempenhar sem supervisão e/ou como rotina 
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- o que parece ser o caso dos Estudantes da nossa amostra. Os Estudantes 
do 6º ano do ICBAS-UP sabem ainda na sua maioria (88%) encontrar a 
informação de que necessitam, nomeadamente na Internet (90%).

Estes resultados são perfeitamente sobreponíveis com os encontrados em 
2004 pelo Projecto Nacional de Avaliação [2], tanto a nível nacional, como 
especificamente para os 37 Estudantes do ICBAS-UP que responderam na 
altura ao questionário.

4.3 Habilidades práticas

De entre todas habilidades clínicas práticas listadas no questionário, havia 
apenas uma para a qual mais de 80% dos Estudantes se sentiam 
competentes: a colheita de sangue arterial (87%), que é listada no 
documento “Graduate Outcomes” [4] como uma competência de nível “L2”, 
o que significa que o Estudante deve ser capaz de realizar o procedimento 
sob supervisão. Dada a vulgaridade da colheita e interpretação de 
gasometrias arteriais na rotação de Medicina do 6º ano do ICBAS-UP, 
habilidade para a qual os Estudantes do 6º ano e os Internos do Ano 
Comum são “independentes”, a percentagem alta de competência não nos 
surpreende. De entre as habilidades com melhor nível de competência 
registado, encontramos duas de nível “L3” (segundo o documento 
“Graduate Outcomes” [4]): suturar (62%) e passar uma receita (50%).

De entre as habilidades com piores níveis de competência encontramos, por 
exemplo, “calcular doses de fármacos” (17%) e “administrar injecções 
intravenosas” (12%). Apenas um Estudante se sentia competente para 
realizar ressuscitação cardiopulmonar avançada (29% sentiam-se 
competentes para realizar ressuscitação cardiopulmonar básica).

Globalmente, os resultados obtidos são comparáveis aos do Projecto 
Nacional de Avaliação [2], sendo os extremos de classificações ocupados 
pelas mesma habilidades. Se olharmos para os resultados parciais do 
ICBAS-UP em 2004 [2], mais de 80% dos Estudantes sentia-se competente 
apenas para colher sangue arterial e interpretar um ECG (46% no nosso 
estudo).
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No estudo realizado no ISCM [6], as habilidades com níveis de competência 
mais elevado são bastante diferentes daquelas encontradas em Portugal, 
podendo a explicação para tal facto passar pelas diferentes habilidades 
realizadas por rotina pelo pessoal médico no Reino Unido e em Portugal. 
Ainda assim, só foram identificadas duas habilidades que mais de 85% dos 
Estudantes do ISCM se sentiam competentes para realizar: punção venosa 
e ressuscitação cardiopulmonar básica. Os questionários aplicados ao 
PRHOs permitiram observar uma marcada evolução da percepção de 
competência ao longo do equivalente ao nosso “ano comum” - calcular 
doses de fármacos, por exemplo, evoluiu de 31% para 72% (com 83% dos 
Tutores a considerarem que os seus “Internos” eram de facto competentes 
para o fazer).

Uma das soluções para melhorar o nível de competência e confiança dos 
Estudante na execução de habilidades clínicas, será o recurso a laboratórios 
de simulação. No ICBAS-UP têm sido desenvolvidos esforços concretos 
nesse sentido, estando já implementado um laboratório de simulação, com 
sessões de treino e avaliação obrigatória durante a rotação de Medicina do 
6º ano (muito embora ainda numa fase incipiente, não sendo este 
componente de avaliação descrito na ficha da disciplina). O documento 
“Graduate Outcomes” [4] explicita, no capítulo de Medicina Interna, que o 6º 
ano deve incluir a aprendizagem de técnicas de ressuscitação, sendo mais 
específico no capítulo de Cirurgia, listando como habilidades de nível “L3” (a 
desempenhar sem supervisão e/ou como rotina), a capacidade de 
reconhecer e iniciar terapia para situações comuns de emergência, 
nomeadamente através de massagem cardíaca externa, ventilação por 
máscara, intubação oro-traqueal, entre outras habilidades. Dados os níveis 
de percepção de competência obtidos no nosso estudo para as mais 
variadas habilidades clínicas, é recomendável que se maximizem todas as 
possibilidades oferecidas pelo laboratório de simulação já instalado. À 
medida que a sua utilização for sendo maximizada, este poderá constituir 
uma mais valia importante até em fases mais precoces do ciclo clínico, 
nomeadamente no ensino da Semiologia Médica (que já contempla no seu 
programa o recurso a estações de treino de exame físico).

Na revisão do programa curricular do 6º ano da FMUC no ano lectivo 
2002-2003 [8], foram identificadas algumas características que contribuíram 
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para o bom desempenho do programa. Entre aquelas identificadas, existem 
algumas que certamente terão um papel determinante no processo de 
aquisição de competências: a implementação de um sistema tutorial com 
bons rácios, valorizado pelos Estudantes e Tutores; a manutenção de um 
“logbook” clínico, que sirva como “checklist” e sumário das habilidades 
clínicas já observadas/praticadas pelo Estudante. Uma das queixas dos 
Estudantes identificada na revisão do 6º ano da FMUC, foi o desejo por 
maior autonomia e responsabilização. A autonomização dos Estudantes no 
6º ano profissionalizante aproximaria a experiência do contexto da profissão, 
mas levanta questões legais/jurídicas, nomeadamente nos limites de 
responsabilização médico-legal de Estudantes não habilitados para o 
exercício autónomo da Medicina. A responsabilização pode no entanto ser 
obtida de forma mais simples, bastando para tal exigir o correcto 
preenchimento do “logbook”, obrigando a uma atitude pró-activa para 
atingir os objectivos propostos. Naturalmente, tal só é exigível com rácios 
Tutor/Estudante adequados, de forma a existirem oportunidades de que o 
Estudante possa usufruir.

4.4 Habilidades de comunicação interpessoal

Na generalidade, as habilidades de comunicação interpessoal dos 
Estudantes do 6º ano do ICBAS-UP são boas, com todos os Estudantes da 
amostra a sentirem-se competentes para comunicar com o doente. De 
facto, não existe nenhum grupo com o qual os Estudantes da nossa amostra 
demonstrem um nível de competência/confiança em comunicar inferior a 
75%.

No entanto, apenas três dos Estudantes da nossa amostra sentem terem 
sido adequadamente treinados para dar más notícias aos doentes e menos 
de 20% têm confiança para dar más notícias ou compreendem os 
procedimentos hospitalares para realizar uma queixa. O deficiente treino 
para dar más notícias é também referido no Projecto Nacional de Avaliação 
[2] e no estudo realizado no ISCM [6], sendo a mais grave falha em 
habilidades de comunicação detectada em todas as amostras. É importante 
realçar que no documento “Graduate Outcomes” [4], “dar más notícias a um 
doente e à sua família” bem como “dar a notícia da morte de um doente à 
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sua família” estão listadas como habilidades de nível “L2”, que o Estudante 
deve ser capaz de realizar sob supervisão.

Entre os Estudantes que responderam ao nosso questionário, 65% 
consideram que quando forem Internos vão ter facilidade em pedir ajuda e 
em admitir os seus erros.

4.5 Exercer enquanto Médico

Os Estudantes da nossa amostra atribuem uma grande importância aos 
Tutores/Médicos mais velhos, esperando receber deles a maioria do apoio 
no dia-a-dia, bem como conselhos sobre a carreira médica futura. Estas 
expectativas estão de acordo com o descrito no Projecto Nacional de 
Avaliação [2], onde é realçada a importância de ter um responsável 
nomeado, que ofereça suporte, alguém em quem o Estudante ou o Interno 
se possa socorrer quando tem problemas.

Entre os aspectos da profissão médica que os Estudantes do ICBAS-UP 
sentem vir a ter mais dificuldade em lidar, encontramos a prescrição 
terapêutica (uma preocupação transversal) e o excesso de horas de 
trabalho. Um dos Estudantes refere o receio de ter pouco apoio e falta de 
orientação dos Médicos mais velhos, com a insegurança de tomar decisões 
sozinho nesse contexto. Estes sentimentos de insegurança parecem ser 
transversais na nossa amostra, uma vez que 90% dos Estudantes têm medo 
de cometer um erro que tenha um impacto negativo na saúde de um doente 
e apenas 33% se sente pronto para assumir responsabilidade por doentes.

O Projecto Nacional de Avaliação [2], incluiu uma fase qualitativa após a 
distribuição dos questionários, em que se reuniram Professores, Internos e 
Estudantes em mesas redondas e workshops, com o objectivo de discutir de 
forma aberta as questões do estudo. Dados os resultados obtidos na altura 
e a forma como os Estudantes do ICBAS-UP responderam às nossas 
perguntas abertas (não obrigatórias), só podemos concluir que a não 
realização desta fase qualitativa no nosso estudo constitui uma forte 
limitação. Mesmo numa amostra de pequenas dimensões como a nossa, foi 
possível detectar queixas transversais a todas as dimensões do estudo, 
indicando que os Estudantes seriam capazes de produzir uma discussão 

Percepções dos Estudantes de Medicina do ICBAS-UP sobre Aquisição de Competências ao Longo do Curso

24



estruturada e interessante em volta do seu percurso. De facto, o autor deste 
trabalho ficou até surpreendido pela forma entusiasmada com que alguns 
colegas o abordaram após preenchimento do questionário, procurando 
transmitir a sua opinião e discutir o assunto, propósito e alcance do estudo.

Consideramos assim, que seria do maior interesse para a nossa Escola 
recolher de forma sistematizada as opiniões do seus Professores, recém-
formados e Estudantes, nomeadamente os finalistas (que serão mais 
interessantes pela sua visão global), através de questionários pedagógicos 
abrangentes ou até sessões de discussão, que reflectissem sobre questões 
transversais a todas as cadeiras e anos do curso. Seria assim possível 
construir uma massa crítica colectiva, sensibilizar para estas questões e 
maximizar as oportunidades de melhoria com maior contributo e 
envolvimento de todos. A colaboração de estruturas como a Associação de 
Estudantes deve ser estimulado nestas plataformas de discussão, por as 
legitimar aos olhos dos Estudantes e também por estas estruturas, mesmo 
desenvolvendo o seu trabalho de forma mais ou menos informal, terem 
muitas vezes contributos sérios e maduros a oferecer.
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ANEXO 1

Questionário aplicado aos Estudantes
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