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Nos Estados Unidos da América, os médicos, ao termina
rem o curso de medicina, são portadores do título de doutor 
(M.D. = Medical Doctor), o grau máximo da profissão. Rea
lizando ou não carreira universitária, sendo ou não Professor 
ou Chefe de Departamento (Chairman) manterá o seu M.D. 
Nem o título de professor é usualmente referido. 

Não há nos Estados Unidos a não ser em raríssimas si
tuações o doutorado em medicina e este título não é o de 
Ph.D. O sistema universitário norte-americano é diferente do 
brasileiro e tem, em níveis inferiores ao do M.D., dois tipos 
de mestrado (em ciências ou em artes). Para os que se dedi
cam às ciências há o doutorado em ciências, expresso pela 
sigla Ph.D. (doutor em filosofia). 

No Brasil, ao término do curso de medicina existem vá
rios percursos profissionais e acadêmicos divididos em pós
graduação sensu-lato e pós-graduação sensu-estrito. A pós
graduação sensu-lato abrange todas as atividades profis
sionalizantes realizadas após a graduação. Inclui o sistema de 
residência, os cursos de especialização (ex.: em uveítes, em 
miopia etc ... ), extensão, aperfeiçoamento etc. Não tem rela
ção com os "Cursos de Especialização" da AMB, cada um 
deles para 1 especialidade oficial da AMB e do CFM. Os 
cursos de pós-graduação sensu-estrito são limitados ao 
mestrado e ao doutorado, coordenados pela CAPES que tam
bém os credencia e somente após este credenciamento, valida 
os títulos de Mestre e Doutor. 
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Para obtenção desses títulos o aluno inscreve-se no cur
so de pós-graduação e além da obtenção dos créditos, ela
bora tese, devendo então defendê-la e ser aprovado. 

O Mestrado e o Doutorado não tem função profissiona
lizante básica mas sim acadêmica e de pesquisa, devendo 
formar quadros para docência e investigação. 

Quem termina o mestrado é mestre naquela área do curso. 
Quem termina o doutorado é doutor em medicina. Assim não 
há Doutorado em Oftalmologia mas sim Doutorado em Medi
cina, que inclui todas as áreas. 

Ao contrário, quem se dedica a cadeiras básicas, termina 
o doutorado em área básica, como Imunologia, Genética,
Morfologia, Biologia Molecular etc. e recebe o título de 
Doutor em Ciências. 

É este título de Doutor em Ciências, no Brasil, que eqüi
vale ao título de doutor em ciências dos Estados Unidos, ou 
seja, o Ph.D. 

Assim, o doutorado em medicina que muitos oftalmolo
gistas do Brasil tem, obviamente, não é equivalente ao Ph.D. 
norte-americano e este título portanto, não deve nem pode ser 
utilizado, apesar de vários oftalmologistas brasileiros com 
doutorado, divulgarem o título que não tem, o de Ph.D., 
interpretando-o como o equivalente ao doutorado em medici
na. Errado. 

A divulgação destas informações é importante na aldeia 
global que vivemos. Com freqüência crescente, organizações 
norte-americanas perguntam sobre a veracidade de títulos 
apresentados por brasileiros, como Ph.D., desconfiando de
les e dos que, erradamente o apresentam em trabalhos, recei
tuários, aventais, etc. 
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