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Saiba mais sobre a medicina!

Você sabia que no dia de hoje, 18 de outubro, é comemorado o dia do médico?

Por isso, em homenagem a essa data e a esses profissionais da saúde que dedicam suas vidas a
cuidar das nossas, iremos falar um pouco sobre essa profissão, desde o curso até a carreira, ao longo
desse artigo.

Então, vamos lá?

A Medicina

Essa é uma área do conhecimento que se dedica à restauração e manutenção da saúde.

Isto é, seu intuito é a cura e a prevenção de doenças humanas. Dessa forma, o curso de medicina
capacita os alunos a promover o bem-estar mental, físico, social e psicológico do ser humano.
Interessante, né?

Assim, é oferecido na modalidade de bacharelado e com duração de 6 anos, sendo os 2 anos finais
destinados à residência médica, esse é um curso com carga horária considerável de aulas práticas, com
plantões em hospitais e especializações no atendimento de pacientes.

O início do curso aborda fundamentos teóricos da área, por exemplo, anatomia, bioquímica e imunologia.
Por fim, nos 2 anos consecutivos, as matérias passam a dar ênfase no estudo de doenças e como elas
se manifestam no corpo humano. É um curso de dedicação integral e com um vestibular muito
concorrido!

Formação médica em diferentes países

Vamos ver agora sobre a formação médica em diferentes países para você saber ainda mais como
funciona.

Portugal



Em Portugal, o curso de medicina é oferecido a nível de pós-graduação strictu sensu. Em primeiro
lugar, é preciso ter se graduado em alguma licenciatura (3 a 4 anos) em áreas que envolvem a saúde,
como biologia, enfermagem, farmácia, entre outras.

Após ingressar no mestrado em medicina (3 anos) ou fazer o mestrado integrado em medicina que é
permitido ingressar em uma licenciatura (3 anos) que vai envolver matérias básicas de biologia geral e
saúde. O mestrado (3 anos) em si que é o curso que capacita o indivíduo.

Brasil

Você já deve saber que o curso de Medicina é superconcorrido no Brasil, não é mesmo? Aqui, o curso é
oferecido em forma de graduação (6 anos) e o ensino médio é o único pré-requisito para o ingresso no
curso.

Estados Unidos e Canadá

Nos Estados Unidos e Canadá, o curso de medicina também é uma pós-graduação strictu sensu.

Antes do indivíduo se ingressar na pós-graduação em Medicina (MD) ou Medicina Osteopática (DO),
deve ter feito graduações que envolvam conteúdos das áreas de ciências, que na maioria das vezes são
graduados em biologia, química, física, entre outros.

Áreas e funções

Agora iremos citar as principais áreas da medicina. São inúmeras especialidades médicas,
indispensáveis ao cuidado da vida humana.

Bem como, algumas dessas áreas fazem parte do período de residência médica necessário para o aluno
se formar. Mas existem outras de aprofundamento maior, exigindo uma segunda residência após o
término do curso.

● Anestesiologia;
● Cancerologia (oncologia);
● Cardiologia;
● Cirurgia geral;
● Clínica médica (medicina interna);
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● Cirurgia plástica;
● Coloproctologia;
● Dermatologia;
● Endocrinologia;
● Gastroenterologia;
● Genética médica;
● Geriatria;
● Ginecologia e obstetrícia;
● Hematologia;
● Mastologia;
● Medicina de emergência;
● Medicina legal ou medicina forense;
● Neurologia;
● Oftalmologia;
● Ortopedia;
● Pediatria;
● Psiquiatria;
● Urologia.

Especializações preferidas

A seguir, veja as especialidades que os médicos costumam optar mais:

● Clínica-geral;
● Pediatra;
● Cirurgia-geral;
● Ginecologia;
● Anestesiologia; cardiologia.
● Cardiologia.

Jornada de trabalho

Os médicos costumam ter mais de um emprego, tendo que trabalhar muitas horas. Existem médicos que
se dedicam à Medicina entre 40 e 60 horas semanais. Mas muitos deles conseguem ter uma jornada
superior a 80 horas semanais. Entre os mais jovens, a situação pode ser ainda mais dura: entre os que
têm até 35 anos, chegam a trabalhar 80 horas ou mais por semana.

Enfim, nesse artigo abordamos um pouco sobre a medicina. O que você achou? Deixe seu comentário e
siga nosso Facebook e nosso LinkedIn para acompanhar as novidades! 
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