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O curso de medicina é o 

mais concorrido nos vestibulares 

do Brasil. Mas antes de escolher 

essa área o estudante deve ter 

conhecimento, sobre em que 

áreas atuam um médico, e quais 

suas pretensões, para poder se 

adentrar no curso com certeza 

em seus objetivos e de certa 

forma um conhecimento geral. 

 Medicina, conceito descrito 

no Guia do Estudante, é a ciência 

que estuda e procura a natureza e 

a causa das doenças humanas, 

buscando respostas para sua cura 

e prevenção. Tendo como 

objetivo o estudo da saúde 

humana, o médico pesquisa, trata 

e previne todos os tipos de 

doenças, vírus, etc.; qualquer 

coisa que possa vir a prejudicar 

nossa saúde.  

 Com tudo isto exige-se que 

o médico tenha o total 

conhecimento dos órgãos, 

sistemas e aparelhos do corpo 

humano, possibilitando fazer 

diagnósticos, exames, prescrever 

medicamentos e realizar cirurgias. 

O médico também deve manter-

se sempre informado sobre novos 

vírus, drogas e equipamentos, 

proporcionando ao doente um 

atendimento de qualidade, e com 

os tratamentos mais avançados e 

eficientes. 

 O médico pode atuar em 

clínicas, hospitais, postos de 

saúde e empresas. Havendo 

inúmeras possibilidades de pós-

graduação, sendo algumas delas: 

cardiologia, endocrinologia, 

dermatologia, genética médica, 

ginecologia, neurologia, 

oftalmologia, ortopedia, 

pediatria, patologia, 

otorrinolaringologia, psiquiatria. 

 O curso de medicina dura 

em média seis anos, sendo em 

período integral, incluindo 

seminários, pesquisas e plantões 
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em hospitais. Aprendendo nos 

dois primeiros anos as matérias 

básicas, como anatomia e 

patologia. Outras matérias 

inclusas são bases moleculares e 

celulares dos processos normais e 

alterados, fisiopatologia dos sinais 

e sintomas das doenças, entre 

outras. O curso possibilita ao 

aluno na maioria das instituições 

logo no início aulas e disciplinas 

práticas, para facilitar que este se 

familiarize com o ambiente e as 

atividades.  Porém lidar com 

pacientes só é possível a partir do 

terceiro ano. Os dois anos de 

residência médica, depois de 

formado, são para o graduado se 

especializar. 

 

Mercado de Trabalho 

 

 Hoje em dia a maior parte 

dos formandos em medicina se 

concentra nas grandes 

metrópoles do Sudeste, 55%. 

Causando uma falta absurda 

destes profissionais nas outras 

regiões do país, dados publicados 

em pesquisas feitas pelo 

Conselho Federal de Medicina, 

que diz que enquanto São Paulo 

disponibilizar em proporção um 

médico para cada 239 habitantes, 

em Roraima, por exemplo, a 

proporção é de um médico para 

cada 10.306 habitantes, média 

inferior até a de nações africanas 

pouco desenvolvidas. 

 Outras regiões como a 

Amazonas, além de ter poucos 

médicos, ainda registra que 88% 

deles se encontram em Manaus. 

Pensando nisso segundo o 

primeiro-secretário, Desire Carlos 

Callegari, do Conselho Federal de 

Medicina, eles planejam que os 

concursos públicos de medicina 

sejam feitos da mesma maneira 

que na magistratura, ou seja, 

estes sejam enviados às cidades 

onde a necessidade seja maior, 

com mais urgência, podendo ser 
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transferidos para outras regiões 

de acordo com as que mais 

precisarem. 

 Nos estados do Norte e do 

Nordeste estão cada dia mais 

sendo oferecidas vagas no setor 

público para médicos, por 

intermédio do Programa Saúde 

da Família (PSF). Pensando em 

todos estes problemas que 

afetam estas regiões, os médicos 

que se disponibilizarem a abdicar 

do conforto e infraestrutura das 

grandes metrópoles, pode 

encontrar nas regiões mais 

afastadas um amplo e disponível 

mercado de trabalho. 

 O mercado de trabalho 

também vem se “abrindo” para 

aqueles que desejam se 

profissionalizar em áreas como 

genética e estudo sobre os 

mecanismos da memória. Para 

aqueles que desejam atuar em 

cidades de grande e médio porte, 

por causa do aumento da 

proporção de idosos na 

população, áreas como 

cardiologia e geriatria prometem 

se abranger. Em regiões com 

grandes indústrias há a procura 

também de profissionais 

especializados em medicina do 

trabalho e alergistas, bem como 

por profissionais intensivistas; 

médicos que atuam em UTIs.  

 Salário inicial: R$ 2.860,00 

(24 horas semanais em hospitais, 

clínicas, casas de saúde, 

laboratórios de pesquisas e 

análises clínicas; fonte: Sindicato 

dos Médicos de São Paulo). 

 

Os melhores cursos de medicina 

do Brasil 
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     Todos sabem o curso de 

medicina não é apenas um dos 

cursos mais concorridos do Brasil, 

é certamente “o mais procurado”. 

O que pode ser comprovado 

através dos dados de vestibulares 

como o da Fuvest 2011, onde 

mais de 13,5 mil estudantes se 

inscreveram com o objetivo de 

entrar neste curso. Resultando 

em uma relação em que 49,2 dos 

estudantes disputavam por uma 

vaga na Universidade de São 

Paulo (USP). 

 Mesmo nos vestibulares do 

meio do ano, onde uma 

proporção menor de estudantes 

realiza a prova, aquele que 

procurar por esse curso, deve 

estudar com a mesma 

determinação, pois nestes casos 

também a concorrência e grande. 

No processo seletivo 2011 de 

inverno, na Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro (UFTM), a 

busca de vestibulando querendo 

ingressar neste curso bateu 

recordes, com mais de 6,1 mil 

inscritos, sendo a concorrência de 

154,9 por candidato. 

 Com essa competição 

acirrada o vestibulando ainda 

deve pensar em quais faculdades 

deseja prestar a prova, 

escolhendo as que disponibilizam 

o melhor ensino. Pensando nisso 

foram selecionados os 6 melhores 

cursos de medicina do Brasil,  

segundo o Guia do Estudante – 

Profissões, Vestibular 2011: 

 Universidade Estadual de 

Londrina (UEL)  

 Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) 

  Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) 

 Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp)  

 Universidade de São Paulo 

(USP) – campus Ribeirão 

Preto 

Universidade de São Paulo (USP) 

– campus Cidade Universitária  
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       Segundo a matéria realizada pela 

revista Galileu sobre “Seu futuro na 

área de medicina”, diz que o vestibular 

para medicina é um dos cursos mais 

concorridos no nosso país, muita das 

vezes pessoas escolhem medicina 

acreditando que irá ter uma boa 

remuneração, que irá viver em um mar 

de rosas, mas não é bem assim.  Para se 

alcançar todos esses sonhos de 

prestígio e boa remuneração não é tão 

fácil, devem passar por um árduo 

tempo apenas focados nos estudos, 

perdendo horas e horas estudando em 

livros gigantescos e sempre mantendo-

se atualizados, em relações a novas 

medicações, doenças e novos 

tratamentos, um médico que não se 

atualiza nos dias de hoje, pode não vir a 

ter uma boa carreira.  Relacionado com 

todos esses dados, a coordenadora de 

residência médica do curso na USP e 

conselheira do Conselho Regional de 

Medicina de São Paulo Maria do 

Patrocínio Tenório Nunes faz as 

seguintes afirmações: “Você precisa de 

duas coisas para ser médico: gostar de 

gente e gostar de estudar” “O bom 

relacionamento entre um médico e seu 

paciente é tão importante quanto os 

conhecimentos técnicos do 

profissional. Por isso, os alunos 

precisam aliar esses dois mundos. 

Quando os alunos dizem que fazem 

ciências biológicas, eu respondo que 

isso não é verdade. A medicina é uma 

interface entre as biológicas e as 

humanas. Ela precisa ser assim". 

 

Após o fim da faculdade, os estudantes 

encaram dificuldades para escolher em 

que área vão se especializar, por isso 

passam um tempo trabalhando na área 

de medicina geral para ver com qual 

área melhor se identifica, um conselho 

que encontramos na matéria da revista 

é que o médico deve tomar cuidado 

para não se superespecializar em certa 

área e perder o contato com a parte 

geral da medicina. 
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 O curso de medicina é o mais 

concorrido do Brasil, e um dos mais 

importantes. Porém, quem faz esse 

curso procura sempre uma 

especificação, faz seis anos no curso, 

dois anos de residência, mais dois anos 

de pós-graduação. 

 Esse é um curso que por ser 

muito abrangente tem muitas opções 

de especificação, separados de acordo 

com a função que o médico pretende 

atuar no corpo humano, clínica e/ou 

cirurgia. O curso oferece mais de 50 

especificações, sendo algumas delas: 

urologia, radioterapia, pneumologia, 

patologia, ortopedia, oftalmologia, 

neurocirurgia, geriatria, endoscopia, 

cirurgia torácica, cirurgia vascular, 

cirurgia pediátrica, cancerologia. 

 Entre essas especificações há 10 

áreas que se destacam como as mais 

procuradas de acordo com as 

necessidades da população, são 

segundo o guia do estudante: clínico 

geral que dá origem a outras 

ramificações, como por exemplo, 

pediatria, cardiologia, dermatologia, , 

psiquiatria, ginecologia, urologia, 

oftalmologia, endocrinologia, 

ortopedia. 

 Em primeiro lugar o Clínico 

Geral, que de certa forma não chega a 

ser uma especialização, já que este 

certificado é obtido através apenas da 

conclusão do curso e dos dois anos de 

residência, sem ter necessidade de  

 

 

fazer uma pós. O Clínico Geral trata 

pacientes adultos, incluindo qualquer 

doença que não seja obstétricas, não 

cirúrgicas e não ginecológicas, surgindo 

a partir dessas as ramificações de tipos 

de especialização médica. 

O pediatra é o médico 

especializado no estudo de doenças, 

medicação, e cura aplicadas em 

crianças entre 0 a 12 anos. 

  O Cardiologista se especializa 

no tratamento, pesquisa e diagnóstico 

de todos os possíveis problemas 

encontrado no coração e seu sistema 

circulatório.  

 O Dermatologista tem como 

objetivo trata todas as doenças 

encontradas no maior órgão do corpo 

humano e seus anexos, sendo eles 

respectivamente a pele, os cutâneos 

(cabelo e unha) e mucosas (boca e 

genitais). 

 A Otorrinolaringologia, 

considerada uma das especialidades 

mais complexas do mundo é 

constituída por características clínicas e 

cirúrgicas, tendo como objetivo o 

tratamento de doenças localizadas no 

ouvido, nariz e seios paranasais, 

faringe, laringe, cabeça e pescoço. 

 Os profissionais da área de 

psiquiatria buscam o conhecimento, 

tratamento, prevenção, identificação 

de doenças mentais sendo elas tanto 

de origem orgânica ou funcional, com 



manifestações psicológicas. Ajudando e 

orientando seus pacientes na 

reabilitação, estes podendo já ter 

sofrido de diversos tipos de 

sofrimentos mentais e psicológicos. 

 

A especificação 

conhecida como 

ginecologia, como o 

próprio nome diz 

(ciência da mulher), 

estuda o tratamento 

das doenças localizadas 

no sistema reprodutor 

feminino. 

 O urologista tem 

como pretensões o 

estudo, diagnostico e 

tratamento de 

distúrbios urológicos, 

ou seja, doenças 

encontradas no sistema 

urinário de homens e 

mulheres, e do sistema 

reprodutor dos 

homens. 

 O ramo da 

medicina identificado 

como oftalmologia, tem 

profissionais treinados 

para tratar, investigar e 

corrigir erros de 

refração apresentados 

nos olhos, ou seja, 

todos os problemas 

apresentados na visão e 

seus anexos. 

 A endocrinologia 

atua no tratamento e 

acompanhamento de 

doenças como câncer, 

obesidade mórbida, 

desordens da glândula 

hipófise, alterações do 

ciclo menstrual; 

estudando toda a 

ordem do sistema 

endócrino e suas 

secreções específicas 

ou/e fisiológicas. 

 E por último, 

mas não menos 

importante, outra 

especificação que se 

destaca é a ortopedia, 

que identifica e trata de 

todas as doenças 

relacionadas ao 

aparelho locomotor e 

traumas no aparelho 

musculoesquelético. Ou 

seja, ele trata doenças e 

deformidades 

encontradas nos ossos, 

músculos, articulações, 

e ligamentos. 
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A medicina está muito avançada nos 

dias de hoje. Com os computadores os 

médicos já podem ver todo o nosso 

corpo por dentro sem precisar abri-

lo,existem inúmeras drogas que 

combatem vírus e bactérias com 

eficiência inimaginável a alguns anos 

atrás;porém nós já sabemos de tudo 

isso pois a medicina moderna faz parte 

do nosso dia-dia,por isso neste artigo 

vamos compreender como a medicina 

chegou ao que é hoje. 

Graças a escavações arqueológicas 

pesquisadores descobriram que 

civilizações muito antigas já faziam 

operações complexas ,os egípcios, por 

exemplo, sabiam muito sobre a 

anatomia humana graças aos seus 

complexos processos de mumificação 

,já que para realizá-la eles tinham que 

retirar os órgão das múmias. As tribos 

indígenas de até 10 000 anos atrás 

também possuíam suas técnicas para 

curar pessoas de sua tribo, os pagés 

conselheiros espirituais usavam das 

ervas que eram encontradas facilmente 

na mata para tratar os doentes ,até 

pequenas cirurgias eram feitas porém 

em forma de rituais. 

Anos depois os estudiosos gregos 

deram um grande salto nos 

conhecimentos sobre medicina,foram 

os pioneiros nos 

estudos  dos sintomas 

das doenças, conside-

rado o pai da medicina 

até hoje Hipócrates foi 

o grande estudioso 

dessa época, mais 

tarde o grego Galeno, 

através da dissecação 

de animais, construiu um modelo 

anatômico que foi empregado a partir 

de então para se estudar por 

comparação o organismo humano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois do grande salto houve um 

período em que a medicina era 

considerada uma prática errada, a 

idade média. Nesse período por causa 

do controle exercido pela igreja católica 

muitos estudiosos eram considerados 

criminosos  e condenados a morte, isso 

acontecia porque a igreja acreditava 

que o corpo humano era sagrado e não 

permitia que estudiosos dissecassem 

cadáveres por exemplo ,alguns médicos 

roubavam corpos para estudar mas 

mesmo assim não houveram muitos 

avanços nessa época.  

No período do renascimento novas 

ciências nasceram química, física, 

biologia ,cientistas começaram as fazer 

experimentos para estudar o corpo 

humano. No século XVII, William 

Harvey fez uma nova descoberta: o 

sistema circulatório do sangue. A 

partir daí, os homens passaram a 

compreender melhor a anatomia e a 

fisiologia. Mais tarde no século XIX 

tudo melhorou com o invento do 

microscopio, o aparelho possibilitou 

que Louis Pasteur descobrisse que 

grande parrte das doenças eram 

causadas por bactérias. 

A partir dai a medicina foi 

caminhando a passos largos.  

Inúmeras drogas foram descobertas, 

aparelhos eletrônicos começaram a 

ser criados até chegar ao que 

conhecemos hoje. 
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A vida de um médico começa a partir 

do momento em que a pessoa decide 

seguir essa profissão. 

Como uma vaga em uma boa 

universidade de medicina é muito 

concorrida, é necessário que o 

candidato tenha uma rotina de estudos 

controlada e vigorosa. Porem passar 

no vestibular é apenas o primeiro de 

muitos obstáculos que se tem quando o 

objetivo é se formar doutor. 

Um dos problemas enfrentados por um 

estudante de medicina é que o curso 

possui um custo muito alto. Segundo o 

Ministério da Educação, atualmente 

uma universidade privada de medicina 

custa aproximadamente 4 mil reais por 

mês, entretanto mesmo que se estude 

na rede publica ainda existem os  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gastos com livros e outros materiais 

necessários para que se tenha um bom 

desempenho durante o curso. 

Outro empecilho que faz com que 

muitas pessoas desistam da carreira de 

medicina é a duração do curso que 

leva no mínimo 6 anos para ser 

concluído e caso a pessoa queira se 

especializar em determinada área 

serão necessários mais 2 anos de 

dedicação intensa à medicina já que a 

grade curricular ocupa período integral 

impossibilitando que o aluno trabalhe. 

Após a conclusão da universidade, se 

ilude aquele que pensa que estará livre 

dos estudos. Um bom médico não é 

aquele que se formou em uma 

faculdade renomada, mas aquele que 

adquiri cada vez mais conhecimento 

sobre sua área e tudo aquilo que a 

cerca. Como diz o livro ”A ciência 

médica de House” escrito por Andrew 

Holtz, é preciso que o doutor tenha 

conhecimento de diversas áreas que 

podem estar indiretamente 



relacionadas ao diagnóstico que será 

revelado. 

E necessidade do saber deve 

acompanhar um médico desde o 

momento em que ele é aceito na 

universidade até ele se aposentar ou 

abandonar a carreira. 

Deixando de lado as questões 

intelectuais sobre o contexto da 

medicina, pode-se afirmar que a 

dificuldade de interação entre vida 

social, pessoal e profissional também é 

um problema enfrentado pelos 

médicos. 

Muitas pessoas 

decidem seguir 

essa profissão 

pensando apenas 

na ascensão 

financeira e social, 

mas esquecem de que bons doutores 

sofrem com a falta do tempo 

necessário para que eles possam 

desfrutar de momentos de lazer e 

descanso. 

Deixar de lado prazeres pessoais, 

família e amigos em pro de alguém 

desconhecido é muito comum na vida 

de quem trabalha de salvar vidas. A 

questão psicológica tem um grande 

peso na hora de se determinar o futuro 

na área da saúde. 

Saber diferenciar o ambiente de 

trabalho do local de descanso e lazer, 

controlar as emoções diárias e não 

permitir que estas afetem a vida 

pessoal de uma forma negativa, são 

tarefas muito difíceis de serem 

cumpridas. 

Tornar-se medico não 

é uma decisão que 

deve ser tomada 

levando em 

consideração o lucro e 

o reconhecimento, é 

preciso ter vocação e acima de tudo, 

para ser um bom médico é preciso 

amar a vida mais do que a si mesmo. 
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Entrevista feita pelo jornalista Reinaldo Wolff com o cardiologista Marcílio 
Henrique para o site da Associação Friburguense de Imprensa (AFI). O médico 
fala sobre a determinação de sua especialização, realização profissional e o 
sistema de saúde brasileiro. 

 
Reinaldo Wolff: O que determinou 
a escolha de sua especialização? 
Como foi o começo de tudo? 
Marcílio: Venho de família 
interiorana do estado. Não tem 
médicos na família. Tive interesse 
ao ler na infância, livros leigos sobre 
medicina. 
  
Reinaldo Wolff: Medicina é 
vocação ou é destino? 
Marcílio: Vocação. 
  
Reinaldo Wolff: Que espécie de 
emoção sente ao realizar o seu tipo 
de profissão? 
Marcílio: Sinto que a profissão de 
médico seja colaborar com a 
melhora física e mental dos 
pacientes. 
  
Reinaldo Wolff: Como consegue 
manter o seu bom-humor? O que 
renova a disposição de trabalho? 
Marcílio: Por ter satisfação no que 
faço. 
  
Reinaldo Wolff: O que é 
fundamental na hora de escolher 
sua equipe? 
Marcílio: Competência 
  
Reinaldo Wolff: O que pensa a 
melhorar com sua forma de 
atuação? 
Marcílio: Realizar congressos 
médicos. 

  
Reinaldo 
Wolff: 
Está nos 
seus 
planos de 
futuro ter 
um 
hospital? 
Marcílio: 
Sim. 
  
Reinaldo Wolff: Gostaria de mudar 
o que no sistema de saúde do 
Brasil? 
Marcílio: Gostaria que os recursos 
fossem maiores, e melhor 
fiscalizados, no Brasil. 
  
Reinaldo Wolff: Qual o seu 
conselho para a boa saúde? 
Marcílio: Prevenção é a palavra-
chave. 
  
Reinaldo Wolff: Como consegue 
conciliar sua rotina e manter a 
qualidade de vida? 
Marcílio: Extremamente difícil. 
Devido ao tempo dedicado a 
profissão. 
  

Reinaldo Wolff: O que mais gosta 

na cidade em que vive (Niterói)? E 

na cidade em que trabalha 

(Itaboraí)? 

Marcílio: Mar. Aonde trabalho, são 

as pessoas. 

 


