
 

 

MEDICINA 

 

O médico é um dos mais importantes profissionais para a sociedade. 

 

O médico é um dos mais importantes profissionais 

para a sociedade, já que seu trabalho está diretamente ligado 

a um fator essencial: saúde, o objeto de estudo da medicina. 

O médico tem a função de analisar e diagnosticar doenças, 

patologias e problemas de saúde, além de contribuir para a 

prevenção de tais males. 

O bom médico sempre deve estar bem informado e 

atento aos novos avanços de sua área: novas drogas, equipamentos mais modernos, procedimentos 

médicos mais eficientes, etc. Os médicos atuam em hospitais, clínicas, postos de saúde e empresas, 

contudo a maioria atua em consultório próprio. 

Embora seja amplamente valorizado pela sociedade, hoje em dia o estudante de medicina deve 

entrar no curso ciente de que o retorno financeiro desta profissão não é tão grande como a maioria das 

pessoas pensa. Atualmente, o estereótipo de ótimos salários vem mudando aos poucos, visto que muitos 

médicos, principalmente os recém-formados, recebem salários apenas medianos. 

O mercado de trabalho para esta profissão é estável, contudo algumas áreas têm crescido muito, 

oferecendo muitas novas oportunidades. Com o envelhecimento da população brasileira, áreas como 

geriatria e cardiologia estão em alta. Os melhores salários e oportunidades se encontram em regiões 

distantes dos grandes centros, já que estes se encontram bastante saturados. 

No início do curso, o aluno aprende disciplinas básicas para a profissão, tais como fisiologia, 

patologia e anatomia. A partir do terceiro ano começam as disciplinas profissionalizantes e o atendimento 

prático. O curso de medicina dura em média 6 anos. 

Média Salarial: R$ 3551,00 



 

 

Especializações da Carreira de Médico: 

 

 Alergologia: Especialização da medicina no diagnóstico e tratamento de doenças alérgicas. 

 Anestesiologia: Especialização em anestesia, na medicina o anestesista é o principal auxiliar dos 

cirurgiões. 

 Angiologia: Especialização da Medicina em diagnóstico e tratamento de doenças relativas ao 

sistema circulatório, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. 

 Cirurgia: Especialista em intervenções internas no corpo humano, ou seja, especialista em 

procedimentos que envolvam manipulação direta de órgãos, tecidos e tumores humanos nos 

pacientes. 

 

 Cancerologia: Também conhecida na Medicina como Oncologia, o Cancerologista é o especialista 

no diagnóstico e combate a todos os tipos de câncer. 

 Cirurgia Plástica: O cirurgião plástico é o médico especialista em procedimentos cirúrgicos de 

reparação estética de danos e sequelas causados por acidentes e também por operações visando 

melhorar a aparência das pessoas. 

 Cirurgia Cardiovascular: O cirurgião cardíaco ou Cardiologista é o cirurgião especializado em 

cirurgias do coração, transplantes e instauração de pontes de safena. 

 Clínica Geral: Clínico Geral é o médico que realiza os procedimentos e exames médicos básicos 

em um hospital, identificando as possíveis doenças. 

 Dermatologia: Especialização da medicina no diagnóstico e tratamento de doenças da pele. 

 Fisiologia: Especialização da medicina envolvida no estudo do funcionamento do corpo humano. 

 Geriatria: Especialização no tratamento de problemas da terceira idade. 

 Ginecologia: A ginecologia é a especialização da medicina que trata das doenças do sistema 

reprodutor feminino, envolvendo útero, vagina e ovários. O Ginecologista também realiza 

exames preventivos. 

 Gastroenterologia: Especialidade da medicina que cuida do diagnóstico e tratamento de doenças 

do aparelho digestivo. 

 Neurocirurgia: Especialização da medicina em doenças relativas ao cérebro, o sistema nervoso 

central e o periférico. O Neurocirurgião trata tumores, doenças vasculares, doenças degenerativas 

e traumas físicos. Como o cérebro é o órgão mais complexo, esta é a especialização médica mais 

complexa e de maiores salários. 



 Otorrinolaringologia: Especialização médica que combina cirurgia e clínica, o 

Otorrinolaringologista trata de problemas relacionados a ouvido, nariz externo e interno, boca, 

faringe, e laringe. 

 Urologia: Especialização da medicina em doenças do sistema urinário de homens e mulheres e 

também no sistema reprodutor dos homens. 

 Pediatria: Especialização da medicina no tratamento de problemas de crianças e bebês. 

 Psiquiatria: Psiquiatra é o médico especialista em prevenir, atender, diagnosticar e tratar 

problemas relativos a doenças mentais e psicológicas em humanos (depressão, ansiedade, 

bipolaridade, esquizofrenia, etc…) 

 

Aspectos Favoráveis: Para os médicos bem especializados, há excelentes oportunidades de trabalho 

principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Nestas regiões os hospitais têm a melhor tecnologia e 

são os mais bem equipados, comparando com as outras regiões. Outra boa oportunidade de emprego na 

medicina atualmente é a Geriatria, com o envelhecimento médio da população, os geriatras são cada vez 

mais requisitados. Para os médicos menos especializados as oportunidades estão no interior do país, onde 

os hospitais não são tão bons, mas há uma boa oferta de emprego e os salários são razoáveis para estimular 

a migração para estas regiões mais afastadas. 

 

Aspectos Desfavoráveis: O aspecto desfavorável da medicina é a enorme carga de responsabilidade que 

sempre cai sobre os ombros dos médicos, é preciso ter uma condição psicológica muito forte para ser 

médico, já que perdas de vidas e acidentes podem acontecer. Outro aspecto desfavorável é a dificuldade 

para se entrar nos cursos de medicina já que estes são os mais concorridos tanto nas Universidades 

Públicas, quanto nas particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Instituição de Ensino 

 

 

Região Sudeste  

Espírito Santo: UFES, UVV, Unesc, 

UMESCAM. 

Minas Gerais: UFMG, UFJF, UFOP, UFTM, 

UFSJ, UFU, UFV, Unimontes, FCMS/JF, Uni-

BH, Unifenas, Unec. 

Rio de Janeiro: UFRJ, UFF, Estácio, UERJ, 

UniRio. 

São Paulo: USP, FCMSCSP, Unifesp, UFSCar, 

Unesp, Unicamp, PUC-SP, PUC-Campinas, 

USF, UniCastelo, UNILUS, UniTau, Famerp, 

Famena, FMJ. 

Região Nordeste  

Alagoas: UFAL, Uncisal. 

Bahia: UFBA, UNEB, UEFS, UESC, UESB, 

EBMSP, FTC Salvador 

Ceará: UFC, UECE, UniFor, FMJ. 

Maranhão: UFMA, Uema. 

Paraíba: UFPB, UFCG. 

Pernambuco: UFPE, Univasf, UPE, FPS. 

Piauí: UFPI, UESPI. 

Rio Grande do Norte: UFRN, UERN, UnP. 

Sergipe: UFS. 

 

Região Norte 

Acre: UFAC. 

Amapá: Unifap. 

Amazonas: UEA, UFAM, UniNiltonLins 

Pará: UFPA, Uepa. 

Rondônia: UNIR. 

Roraima: UFRR. 

Tocantins: UFT, Unirg, ITPAC/FAHESA, 

FAPAC 

 

Região Sul  

Paraná: UFPR, UEL, PUCPR, UEM, UEPG, 

Unioeste, UP. 

Rio Grande do Sul: UFRGS, UFCSPA, UFPel, 

Ulbra, PUCRS, Furg, UFSM, UCS, UPF, 

UCPel, UNISC. 

Santa Catarina: UFSC, FURB, Unesc, Univille, 

UniSul, Univali. 

Região Centro-Oeste  

Distrito Federal: UnB, UCB, ESCS. 

Goiás: UFG, PUC-Goiás, UniEvangélica. 

Mato Grosso: UFMT, Unemat, UNIC 

Pitágoras. 

Mato Grosso do Sul: UFMS, UFGD, Uniderp. 

 

 

 

Cursos mais concorridos * 

Universidade Candidato/vaga Vagas 

Unesp 128,9 90 

UFRJ 104,23 77 

Unicamp 103,9 110 

UFGD 102,28 50 

UFSM 96,34 91 

UFCG 80,66 90 

UFF 68,16 128 

UFJF 68,11 56 

UEPA 67,28 50 

UFSC 66,31 100 

* Dados do Vestibular 2011, considerando vagas totais ou do sistema universal. Universidades que 

ofereceram menos de 50 vagas foram descartadas. 

http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-espirito-santo.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-minas-gerais.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rio-janeiro.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-sao-paulo.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-alagoas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-bahia.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-ceara.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-maranhao.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-paraiba.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-pernambuco.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-piaui.htm%5d
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rio-grande-norte.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-sergipe.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-acre.htm
http://vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-amapa.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-amazonas.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-para.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rondonia.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-roraima.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-tocantins.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-parana.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-rio-grande-sul.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-santa-catarina.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-distrito-federal.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-goias.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-mato-grosso.htm
http://www.vestibular.brasilescola.com/universidades/universidades-mato-grosso-sul.htm

