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Escrever um artigo científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A investigação é uma das operações essenciais (EPHO10) considerada num documento 

estruturante da Organização Mundial de Saúde para o fortalecimento dos serviços de Saúde 

Pública. 

A evolução dos serviços de Saúde Pública em Portugal não se compatibilizou com uma ligação 

forte ao componente académico e às Universidades, algo que se tem vindo a alterar 

recentemente. 

Parte da contínua reforma dos serviços deverá passar também pela implementação de práticas 

de leitura e seguimento de publicações científicas relevantes na área, ainda  que exista um 

problema de selecção de temáticas dada a larga abrangência de atuação dos serviços. 

Uma questão imediatamente levantada é a falta de incentivos para que as práticas se afastem da 

rotina já estabelecida e se criem novas rotinas. Parte da solução passa pela contratualização e 

pela importância fundamental da formação especializada em Saúde Públicas, para as diferentes 

carreiras presentes nos serviços de Saúde Pública. 

Dado o primeiro passo da rotina individual e da hipótese de estabelecer rotinas coletivas de 

leitura e análise, os serviços de Saúde Pública têm uma vantagem incomparável face a outros 

serviços no Serviço Nacional de Saúde: a hipótese de escalar o seu universo facilmente através 

de colaborações com outras unidades, outros níveis (regionais, nacional) e outros serviços na 

área do ambiente e veterinária, por exemplo. 
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Relativamente à escrita, não faltam hoje recursos e cursos online para aperfeiçoar a escrita para 

artigos. Curiosamente, vemos hoje em dia a aproximação de nomes como Cormac McCarthy 

(prémio nobel da literatura) à academia para dar dicas de fluidez, mecanismos eficientes de 

narrativa e outros truques de narrativa. 

Conselhos como: usar o minimalismo para obter clareza; remover palavras ou vírgulas extras 

sempre que possível; manter as frases curtas, de construção simples e direta; construir frases 

concisas e claras que funcionam bem para explicações científicas; minimizar frases compostas e 

palavras de transição - como, “no entanto," ou “sendo assim" - para que o leitor possa se 

concentrar na mensagem principal. 

No momento de formação que foi possível ter na USP Porto Oriental, invoquei uma personagem 

conhecida: Paulo Portas. Habitualmente usa o truque dos três pontos, contados com a mão 

esquerda enquanto a mão direita os percorre – são os três pilares que deseja que os ouvintes se 

recordem. É um truque clássico de construção de narrativa, assim como muitos outros que se 

podem encontrar desde os tempos da Grécia antiga em que se invocava o espaço e mecânicas 

para estruturar o discurso. 

Num artigo, podemos aplicar a mesma lógica. Selecionar os tais três pontos que desejamos que 

os leitores de recordem e que o fio da narrativa una os mesmos. Como um colega diz: queremos 

contar uma história que faça sentido, mas que também seja agradável de seguir. 

Não se deve ter receio de procurar pessoas com mais experiência e/ou fazer formação na área 

para poder dar mais consistência ao que se procura publicar. Começando logo pela questão da 

escolha do alvo de publicação. 

É necessário reservar tempo para o processo de submissão de artigos, podendo tornar -se lento, 

mas que pode ser estruturado antecipadamente (documentos adicionais, página de título, 

assinaturas) e ter em atenção desde o início o número de caracteres, formatação, formato dos 

ficheiros a enviar, qualidade da imagem exigidos pela revista-alvo. 

Na formação em questão, sugeri um possível “roadmap” para um serviço  na área de 

investigação. 

1. Fazer levantamento de possíveis temas para publicação 

2. Enquadrar tempo de atividade para leitura regular de artigos, individual e em conjunto* 

3. Selecionar dois elementos para organizarem bibliografia e modelos gerais para 

publicação, poupando tempo ao grupo 

4. Identificar gaps na formação para gestão de conhecimento e produção científica / 

divulgação de temas 

5. Antecipar dificuldades específicas * - escala e know how 
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6. Estabelecer objetivos anuais 

7. Estabelecer mecanismos de monitorização e incentivo 

8. Fazer avaliação anual específica da comunicação, científica e em imprensa. 

9. Estabelecer “pipeline” de publicação para agilizar procedimentos  

 

Existem bons links para leitura de artigos como:  

https://www.sciencemag.org/careers/2016/03/how-seriously-read-scientific-

paper?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=facebook-

text&utm_campaign=seriouspaper-

3110&fbclid=IwAR3TBfEyqBVg3sSATgfPrbGGqxwE2cOguowDTwXtIyNx_YO53dmttrLskCA 

Assim como recursos genéricos no contexto de doutoramento que também podem ser usados 

para os fins de investigação de uma unidade:  

http://www.ithinkwell.com.au/resources?utm_content=buffera3e21&utm_medium=social&utm

_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

Em jeito de conclusão, repito o que tive ocasião de dizer em mais do que uma ocasião: os 

profissionais de saúde e os seus serviços têm de divulgar o seu trabalho e ocupar o espaço 

académico e mediático. As publicações na imprensa são um primeiro passo de rotina de escrita, 

algo díspar da académica, que podem ter um impacto de dispersão muito importante no público 

em geral. Infelizmente, basta ligar a televisão ou abrir um jornal para ver o que é que acon tece 

com espaços vazios. 

 

 

Bernardo Gomes, Médico de Saúde Pública, Departamento de Saúde Pública 
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