
CTA 

Uma das profissões mais antigas da humanidade, a Medicina é uma graduação que             

exige muita dedicação, mas que oferece recompensas valiosas. Por isso, é o sonho de              

muitos estudantes brasileiros. Se você é um deles, venha saber mais sobre a carreira              

e prepare-se para trilhar um caminho de sucesso lendo nosso e-book exclusivo! 

 
 

 

Medicina 

1. Introdução  

A Medicina é uma profissão bastante tradicional e teve seus primeiros registros no             

Egito e na Grécia Antiga. A palavra, de origem latina, significa “a arte de curar”, e leva                 

esse sentido à risca, por meio de estudos e desenvolvimento de técnicas para a cura               

de doenças, promovendo a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Suas práticas se iniciaram com a manipulação de ervas e, com o avanço da ciência               

através dos séculos, evoluíram para os tratamentos que temos hoje.  

Considerado o “pai da Medicina”, o grego Hipócrates (460 a 377 a.C) ficou conhecido              

por ter criado as bases éticas e metodológicas para o exercício da profissão, a fim de                

analisar as patologias humanas e buscar a cura. 

Nesta época, ainda não havia a figura do médico especialista, isto é, os profissionais              

exerciam a clínica e a cirurgia ao mesmo tempo. Foi somente a partir do século XX que a                  

área ganhou tantas segmentações — impulsionadas por novas descobertas—, que          

ganharam reconhecimento com a criação dos Conselhos Federal e Regional de Medicina.            

Hoje, a entidade que regulamenta a profissão reconhece 54 especialidades em 57 áreas             

de atuação. 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/protagoras/links/hipocrates.htm
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2016/2149_2016.pdf
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2016/2149_2016.pdf


O curso de Medicina é o mais longo entre as graduações, exigindo do aluno dedicação               

integral aos estudos e diversas outras habilidades. É, também, o mais disputado em             

instituições de ensino de todo o Brasil.  

Mas todo esse esforço tem seu reconhecimento: esta é uma das profissões mais bem              

remuneradas do país. Segundo o Guia de Profissões e Salários do site Catho Onlne, a               

média salarial de um clínico geral (que geralmente é como os médicos iniciam a carreira)               

é de R$ 6.617,38. Obtendo o título de especialista, os ganhos podem ser muito              

superiores. 

Tudo o que você precisa saber para exercer uma das profissões mais admiradas e              

valorizadas do mercado está aqui neste material. Continue a leitura e planeje seu futuro! 

2. Qual é o papel de um médico?  

Objetivamente, pode-se dizer que um médico tem como missão principal salvar vidas.            

Mas, na prática, ele deve fazer muito mais do que isso. 

O ideal é que ele possa agir antes que uma doença apareça: fazer a avaliação do                

estado geral de saúde de um paciente e recomendar medidas preventivas para            

combater as doenças que possam comprometer seu bem-estar físico e mental.  

Contudo, na maioria das vezes, não é bem assim que acontece, já que as pessoas só                

procuram o médico após os primeiros sintomas. Nestes casos, cabe ao profissional            

diagnosticar a doença, investigando as causas que levaram ao seu aparecimento. A            

partir daí, ele tem a responsabilidade de indicar tratamentos, medicamentos e outros            

cuidados especiais, para restabelecer a saúde. 

Dependendo do tipo da enfermidade e seu estágio, o papel do médico se limita a               

tentar amenizar o sofrimento e prolongar ao máximo a vida, utilizando os recursos             

permitidos pela ética profissional. 

Conforme citamos no tópico anterior, o egresso do curso possui diversas opções de             

especializações e, geralmente, escolhe uma delas para exercer a sua atividade. Cada            

uma tem um foco e um modo de atuação diferenciados, de modo que o seu               

verdadeiro papel como médico será definido pela especialização que você escolher.  

https://www.catho.com.br/profissoes/medico-clinico-geral


Mas, se você deseja fazer medicina, independente da especialização, deve saber que            

é uma carreira que requer dedicação praticamente integral, e as qualificações exigidas            

vão muito além de conhecer a anatomia humana e realizar um diagnóstico. Para             

exercer a profissão, é preciso ter um profundo interesse pelo ser humano, acima de              

tudo. 

Mais do que conversar com o paciente, é preciso estabelecer uma relação de confiança              

com ele. Conhecer sua história e a da sua família, observar e refletir sobre sua               

condição, agindo com ética, empatia, bom senso e suporte psicológico, para evitar o             

envolvimento pessoal e se resguardar em situações onde há iminência de perder um             

paciente. 

É um ambiente complexo, que requer muito conhecimento técnico e estrutura           

emocional, mas nada pode ser mais recompensador do que a gratidão de um paciente              

que obteve a cura pelas suas mãos. 

Ofertas de trabalho não faltam para os profissionais que possuem tais características.            

E é uma área que não depende da situação econômica para permanecer aquecida.             

Bons médicos são sempre muito requisitados, em todas as regiões do país.  

Quer mais motivos para se tornar um médico? Acompanhe no próximo capítulo. 

3. Motivos para cursar Medicina?  

Curso longo, residência, horários irregulares, poucas horas de sono. Tudo isso faz            

parte da vida de quem escolhe uma carreira como Medicina. Porém, o aluno é              

devidamente recompensado pelo que ela proporciona: o desenvolvimento profissional.  

Para começar, quem não deseja ter uma carreira estável e com um bom salário? Um               

médico dificilmente ficará sem emprego, pois, infelizmente, sempre haverá pessoas          

precisando de seus serviços. 

É claro que isso não deve ser um motivo para acomodação, muito pelo contrário. Pois,               

ao mesmo tempo que a carreira oferece estabilidade, pode ser muito difícil manter-se             

no mercado se você não investir em atualização e capacitação contínua. O estudo e o               

aperfeiçoamento profissional devem ser sempre uma prioridade para quem deseja se           

destacar na medicina. 



Da mesma forma que a remuneração não deve ser o principal fator para fazer essa               

escolha. Isso porque é uma área onde a palavra vocação tem um peso muito grande.               

Traduzindo, se você realmente não tiver apreço por cuidar das pessoas, não poderá             

ter êxito profissional. 

E, como todos sabem, o Brasil inteiro sofre com a escassez de médicos qualificados              

para atendimento no SUS (Sistema Único de Saúde), principalmente nas regiões mais            

afastadas dos grandes centros urbanos e locais de extrema pobreza. 

A crise no programa Mais Médicos, fez com que os profissionais cubanos que atendiam              

nessas regiões fossem retirados no final de 2018, o que intensificou a procura por              

médicos brasileiros, inclusive recém-formados, com um edital que oferecia salários de           

até 12 mil. De acordo com o site oficial do programa, todas as vagas foram               

preenchidas, porém, a tendência é que a busca por pessoas formadas em medicina e              

dispostas a trabalhar em áreas do interior continue, já que o Governo Federal             

pretende encerrar de vez o programa e substituí-lo por um plano de carreira mais              

sólido no serviço público.  

Assim, a atuação em Unidades Básicas de Saúde Pública acaba sendo uma boa opção              

especialmente para os médicos da região Norte, devido à falta de profissionais nas             

áreas indígenas. Mas também é possível encontrar muitas oportunidades em hospitais           

e clínicas privadas. 

Além da ampla oferta de vagas, a experiência que a faculdade e a vivência profissional               

oferecem é muito rica. Você estará sempre diante de pessoas diferentes e casos que              

vão desafiá-lo a ser ainda melhor. Aprendizados diários, que proporcionam, também,           

um amadurecimento pessoal. Enfim, ser médico é realmente uma responsabilidade          

muito grande, mas é uma aventura que promete levá-lo a grandes conquistas! 

E a graduação em Medicina da Universidade Nilton Lins é a formação que você precisa               

para encarar essa jornada de tantos desafios! Conheça os diferenciais do nosso curso! 

4. O que se estuda no curso de Medicina?  

Você já viu que a Medicina possui um campo de atuação bastante amplo e que há                

muitas vagas abertas. Agora, para conquistar o seu lugar ao sol, é preciso escolher              

bem a sua instituição de ensino. 

http://maismedicos.gov.br/
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/06/politica/1549465717_978725.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/06/politica/1549465717_978725.html
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/mais-medicos-no-amazonas-pode-ficar-sem-recursos-federais-pela-falta-de-profissionais


A Universidade Nilton Lins é uma das poucas que ofertam esse curso no estado              

Amazonas, contando, inclusive, com um Hospital Universitário, onde os alunos podem           

praticar os conhecimentos adquiridos e beneficiar a comunidade.  

Os primeiros anos do curso são dedicados aos fundamentos teóricos da área, como             

Anatomia, Bioquímica e Imunologia. Nos anos seguintes, há ênfase em matérias que            

estudam detalhadamente as causas das doenças, sua manifestação no corpo humano           

e tratamentos, a exemplo de Epidemiologia e Informação em Saúde e Fisiopatologia e             

Farmacologia Médica. 

O conteúdo teórico serve de base para as aulas práticas, que ocupam boa parte da               

carga horária. A partir do 5º ano, o aluno já pode atender aos pacientes, dando               

plantões em nosso Hospital Universitário ou outras instituições de saúde. 

A grade curricular também capacita o aluno a compreender os aspectos específicos da             

atuação em unidades do Sistema Único de Saúde, com a disciplina Fundamentos da             

Atenção à Saúde no SUS. Ela é organizada de forma que o aluno possa ter uma visão                 

geral de todas as especialidades, tendo os subsídios necessários para fazer a escolha             

certa na hora de optar pela sua especialização. 

A graduação em Medicina é um Bacharelado que possui duração total de seis anos.              

Após esse período, o aluno pode ou não fazer uma especialização.  

Residência é o nome que se dá à pós-graduação na área médica, e que acrescenta de                

dois a quatro anos na formação. Para entrar no curso, é necessário prestar uma prova               

similar ao vestibular, que avalia os conhecimentos adquiridos na faculdade. A           

especialização não tem nenhum custo e ainda paga ao aluno uma bolsa-auxílio. Mas,             

caso você termine a graduação e não queira fazer a residência, poderá atuar como              

clínico-geral.  

É importante ressaltar que a profissão é regulamentada pelo Conselho Regional de            

Medicina e que o registro para exercê-la é obrigatório por lei. 

Lembre-se que sua carreira começa na universidade. E a Nilton Lins oferece todos os              

recursos e as melhores oportunidades para você construir uma trajetória profissional           

de sucesso. Saiba agora como você pode ingressar ainda este ano numa das melhores              

instituições de ensino da região Norte! 

https://www.residenciamedica.com.br/o-que-e-residencia-medica/


5. Como entrar no curso de Medicina?  

A Universidade Nilton Lins tem a missão de educar a Amazônia. E entende que, para               

isso, deve tornar o Ensino Superior mais acessível, promovendo diversidade e           

educação de qualidade para todos os cidadãos.  

 

Por essa razão, nosso processo seletivo é diferenciado, apresentando diversas opções           

para aumentar suas chances de entrar na universidade. Entenda como você pode            

ingressar no curso que deseja.  

 

A primeira modalidade de seleção é destinada à população em geral; a segunda é              

voltada aos egressos das escolas públicas ou das EJA (Escolas para Jovens e Adultos).              

Já a terceira, amplia o acesso de pessoas com deficiência ao Ensino Superior. Para se               

inscrever em qualquer uma delas, basta acessar o nosso site do vestibular e clicar no               

campo correspondente.  

 

Temos também o vestibular agendado, para atender àqueles que não possam realizar            

a prova em nenhuma das datas pré-definidas pela instituição. Nele, você tem a             

liberdade de escolher a data mais conveniente para realizar o seu processo seletivo.             

Quer saber como? Entre no site e clique na opção do vestibular agendado para              

acessar o formulário correspondente. Preencha as suas informações e então veja,           

entre as alternativas de datas e horários disponíveis, aquela que melhor se encaixa             

em sua agenda.  

 

E para os candidatos que moram mais distantes da capital, a opção é concorrer às               

vagas abertas nos outros campi da instituição: Japim, Shopping Cidade Leste e            

Manacaparu. Quando há abertura de vagas nesses locais, elas são divulgadas no site.             

Para obter informações sobre esses processos seletivos, acesse-o periodicamente. 

 

A Nilton Lins possui processos seletivos abertos durante o ano todo e, com isso, cria               

muito mais oportunidades de ingresso na universidade. Conheça o site e informe-se            

sobre as novas vagas! 

 

https://www.tonauniversidade.com.br/Vestibular/
https://www.tonauniversidade.com.br/Vestibular/
http://www.tonauniversidade.com.br/


6. Conclusão  

Buscar a cura para doenças que afligem os seres humanos, oferecendo mais saúde a              

todos, é uma missão nobre, confiada exclusivamente aos médicos. 

A medicina é uma área que exige alguns sacrifícios, como longos períodos de estudo,              

plantões noturnos, jornada de trabalho indefinida e poucas horas de sono. Mas que,             

em troca, oferece muitas gratificações — além da financeira — e chances de             

crescimento e prestígio profissional, uma vez que o mercado de trabalho na área é              

bem grande e não é afetado pelo desempenho econômico do país. 

Para iniciar sua carreira em grande estilo, você deve escolher uma instituição de             

ensino que ofereça uma educação de qualidade e que contribua para o            

desenvolvimento regional, como é o caso da Universidade Nilton Lins.  

Também é importante continuar investindo nos estudos mesmo depois da graduação.           

Portanto, escolha a especialização que mais lhe agrade, faça cursos de extensão e,             

principalmente, acompanhe as pesquisas e novos tratamentos disponíveis para         

oferecer o melhor a seus pacientes. 

A Nilton Lins oferece muito mais possibilidades de acesso ao nível superior, para que              

você tenha todas as chances de construir uma carreira de sucesso! Acesse nosso site              

e inscreva-se já em nosso processo seletivo! 

 

 

 

http://universidadeniltonlins.com.br/

