E-book
de medicina

medicina:
descubra todas as
possibilidades

Cursar Medicina é o sonho de muita gente e
não é à toa que a graduação é uma das mais
buscadas e concorridas no país.
Quando consideramos o prestígio da
profissão, os salários promissores e a
variedade de atuações, toda essa alta
demanda se justifica, não é?
Por esse motivo preparamos um book com o
que você precisa saber das vantagens,
possibilidades de atuação, desafios e muito
mais.
Vem conferir o seu guia com a UNIME! =)
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O Curso de Medicina na UNIME tem como
foco principal abordar a formação do
médico generalista.
Preparado tanto para atuação profissional,
quanto para estudos de pós-graduação.
Além disso, trabalha pontualmente com
aspectos comportamentais sobre a relação
entre médicos e pacientes, com clareza e
precisão.
Ao longo do curso são estudados conteúdos
voltado a promover e ampliar habilidades
gerais e médicas.

20 anos de tradição no ensino superior;
Investimentos constantes em
infraestrutura e laboratórios de
simulação;
Estágio especial para alunos de medicina;
.
Sucesso em aprovação: 45% dos alunos
Formandos em 2019 .foram aprovados
em programa de Residência Médica e
concursos públicos;
Diversas clinicas e hospitais que
atendem a população da 2ª cidade mais
povoada do nordeste.
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Conheça melhor os métodos de aprendizagem, as vantagens
de estudar com a UNIME e o melhor do que te espera:

O aprendizado e estudo do Curso de Medicina na
UNIME, conta com diferenciais práticos e objetivos, com
casos reais de estudo que constituem uma base sólida na
formação do futuro médico.

O PBL é um método que tem o propósito de fazer com
que cada aluno estude e aprenda na prática sobre
determinados conteúdos relevantes, com conteúdos
cognitivos e estruturados.

Experiências por meio de aulas práticas em
laboratórios como o Laboratório Morfofuncional,
Laboratório Multidisciplinar, Laboratório de
Habilidades Médicas e Laboratório de Microscopia.

Fundamental para o aprendizado na prática. Todas as
atividades, além de ser contabilizadas como horas de
estágio supervisionado, fazem parte do
currículo obrigatório.

Existe possibilidades em redes públicas de saúde,
atendimento clínico, cirúrgico e emergencial e em
áreas mais burocráticas e políticas

A UNIME tem parceria com a Rede Pública de Saúde,
onde há atendimento SUS. Você vai poder atuar em
campo e colocar seus aprendizados em prática.

O Vestibular Tradicional é uma das portas de entrada
para Medicina na UNIME. Para a segurança de todos,
com base em decretos, leis e portarias, o vestibular
conta com aplicação online.

Para se inscrever nessa categoria, é necessário
acessar o portal da Consultec, cadastrar a nota
do ENEM e aguardar o resultado do processo
seletivo. É preciso o pagamento do boleto.
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ESTUDO DIRIJIDO - PROJETO DE VIDA
FUNÇÕES BIOLÓGICAS

ESTUDO DIRIJIDO - DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA
CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DE SER HUMANO

HABILIDADES GERAIS I

HABILIDADES GERAIS III

HABILIDADES MÉDICAS I

HABILIDADES MÉDICAS III

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA

METABOLISMO
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO

ESTUDO - CONSTRUINDO UMA CARREIRA
DE SUCESSO
ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE

NASCIMENTO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO
PRÁTICAS INTERDISCIIPLINARES DE INTERAÇÃO

ESTUDO DIRIJIDO - EMPREENDEDORISMO
ATUALIZAÇÃO II - ELETIVAS
HABILIDADES GERAIS IV

ATUALIZAÇÃO I - ELETIVAS
DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO
HABILIDADES GERAIS II
HABILIDADES MÉDICAS II
MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO

HABILIDADES MÉDICAS IV
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO
PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
PROLIFERAÇÃO CELULAR
SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE HUMANA
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ESTUDO DIRIJIDO - EMPREGABILIDADE
DOR
DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITO E ICTERÍCIA

ESTUDO DIRIJIDO - DEMOCRACIA, ÉTICA E CIDADANIA
APARECIMENTO E MANIFESTAÇÕES EXTERNAS
ATUALIZAÇÃO IV - ELETIVAS

FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO

DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS

HABILIDADES GERAIS V

EMERGÊNCIAS

HABILIDADES MÉDICAS V
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO

HABILIDADES GERAIS VIII
HABILIDADES MÉDICAS VIII
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO

ESTUDO DIRIJIDO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ATUALIZAÇÃO III - ELETIVAS

ESTÁGIO SUPERVISIONADO - ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS
HABILIDADES GERAIS VI
HABILIDADES MÉDICAS VI
PERDA DE SANGUE
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO
PROBLEMAS MENTAIS E DO COMPROTAMENTO

ESTUDO DIRIJIDO - POLÍTICAS PÚBLICAS
DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS
DISTÚRBIOS SENSORIAIS E MOTORES
HABILIDADES GERAIS VII
HABILIDADES MÉDICAS VII
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO ENSINO
LOCOMOÇÃO E APREENSÃO
COMUNIDADE (PINESC) VII

TOTAL DE HORAS DE AULA TEÓRICA: 4.200
TOTAL DE HORAS DE AULA PRÁTICA DE LABORÁTÓRIO:
3.720
ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 40
TOTAL DE CARGA HORÁRIA: 7.960
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Por ser extremamente dinâmica, vantajosa e cheia de
oportunidades no mercado, a Medicina tem várias áreas
de especialização, que você precisa conhecer e definir

qual trará o seu tão sonhado sucesso profissional.

A função da Obstetrícia é o estudo da
reprodução da mulher. O obstetra deve
acompanhar a mulher grávida desde que a
gestação foi comprovada até o parto.

Dedicada ao cuidado de adolescentes, crianças
e bebês, sendo importante para entender
todas as complexidades e particularidades
dessas etapas da vida.

Depois de se formar em medicina, o próximo
passo é a residência médica em Ginecologia,
que pode durar cerca de 3 anos.

O pediatra também pode orientar a gestante
em relação aos primeiros cuidados do bebê e
questões sobre vacinação, primeiros exames,
amamentação, entre outros.
Necessário ter ao menos dois anos de
residência médica ou cursos de especialização
equivalentes à pós-graduação.

Especialidade que apresenta um papel
essencial no tratamento e prevenção de
doenças que estão relacionadas aos órgãos
genitais femininos.
O ginecologista também pode ser obstetra.

Tem o objetivo de tratar, diagnosticar, estudar
e investigar as doenças relacionadas à visão e
aos olhos. O profissional é capacitado para:
- Prescrever o tratamento de várias doenças
oculares;
- Realizar cirurgias;
- Corrigir problemas de visão nos segmentos
hospitalar e clínico, privada ou pública.

Para se tornar oftalmologista é preciso fazer
pós-graduação e residência médica de 2
anos em Oftalmologia na área escolhida em
uma instituição de saúde ou fazer estágio.
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O profissional é responsável pela avaliação
da pessoa de maneira completa e resolve
a maior parte das patologias e gerenciar o
cuidado do paciente.
O ponto forte são os desafios diagnósticos:
os pacientes se apresentam com um
conjunto de sinais e sintomas e é o clínico
o grande responsável pela investigação.

A Psiquiatria é uma área que tem a função
de reduzir os sintomas relacionados aos
transtornos mentais, como a depressão, e
busca melhorar a qualidade de vida.
O profissional é habilitado para prescrever
medicamentos voltados para o tratamento
de transtornos e doenças da mente.

Além da formação em Medicina, o
profissional precisa fazer uma residência
médica em Psiquiatria. Esse processo leva
cerca de 3 anos.

Responsável pelo tratamento, prevenção
e diagnóstico de doenças que estão
relacionadas a pele, unhas, cabelo,
mucosas e pelos.
O especialista está apto para:
- Trabalhar na manutenção da beleza da
pele;
- Solucionar problemas estéticos;
- Orientar sobre cuidados gerais.
O dermatologista também é habilitado
para o tratamento de patologias nas
mucosas, como afecções na área genital,
língua, gengiva, lábios e boca.
Nessa situação enquadram-se as
doenças sexualmente transmissíveis.

A Clínica Médica tem como foco o
tratamento e o diagnóstico de doenças em
adultos, ou seja, sem cirurgias.
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Área que tem o objetivo de estudar,
diagnosticar e prevenir as doenças infecciosas
crônicas e agudas que são causadas por
protozoários, fungos, bactérias e vírus.
Diferente de outras especialidades, o
infectologista não estuda somente um
sistema ou órgão específico, mas o uso
correto de antibióticos
Os programas de residência em Infectologia
são de acesso direto, apresentam 3 anos de
duração e não exigem pré-requisito.

A referência mais conhecida são os
procedimentos que envolvem a anestesia de
pacientes, como cirurgias ou exames mais
invasivos.
Entretanto, esse especialista intervém também
em casos de dor intensa, monitoramento de
sinais vitais e ressuscitação.

Atua na identificação e na prevenção do
desenvolvimento de células cancerígenas, bem
como no tratamento de tumores malignos.

Fonte:
blog.pitagoras.com.br/areas-de-especializacao-da-medicina/

O foco da cardiologia é, especificamente, o
coração.
O profissional precisa conhecer uma série
de testes e exames que verificam o bom
funcionamento desse órgão, a fim de
identificar possíveis disfunções.
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Área muito procurada por pacientes em busca
de procedimentos estéticos.

Sua principal função, porém,
é a correção de deformidades decorrentes de
lesões e malformações para melhoria na
qualidade de vida e autoestima.

Estuda as funções e as doenças
relacionadas às
glândulas endócrinas (adrenal,
hipófise, pâncreas, tireoide e afins) e
ao metabolismo.
Bem como aos hormônios e ao
crescimento.
Normalmente, é uma especialidade
ambulatorial e preventiva, mas
eventualmente pode incluir
acompanhamento hospitalar.

Essa especialidade abrange todas as áreas
cirúrgicas. O cirurgião geral trabalha,
ainda, em conjunto com as demais áreas
médicas.
Alguns tipos de cirurgia demandam
especialização própria, como mão e
pescoço, cardíaca, neurocirurgia e outras.

Diagnostica e trata de doenças do intestino
grosso (cólon), do reto e do ânus.

Ocupa-se das doenças e das disfunções
do aparelho digestivo, por meio do
estudo, do diagnóstico, do tratamento e
da prevenção.

Entre as mais comuns estão os tumores, as
disfunções, as hemorroidas, os pólipos, as
doenças venéreas, a incontinência anal e as
diarreias crônicas.

Os órgãos assistidos são a boca, o cólon,
o esôfago, o estômago, o fígado, o íleo, os
intestinos grosso e delgado, o pâncreas e
a vesícula biliar.
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Estuda e observa distúrbios genéticos para
tratamento e controle de problemas
hereditários. Além disso, promove o
aconselhamento genético por meio do
diálogo com toda a família.

Dedica-se a acompanhar a saúde dos idosos.
Ela é importante para articular o tratamento
em conjunto com outras especialidades
médicas.

Faz uma abordagem integral da mulher.
Previne e trata doenças sexuais infecciosas,
acompanha a gestação, observa alterações
hormonais e aspectos reprodutivos.

Estuda as glândulas mamárias para
diagnosticar, prevenir e tratar doenças das
mamas.
Por isso, o mastologista, que já tem
formação em saúde da mulher, concentrase na avaliação e nos procedimentos
cirúrgicos mamários.

Os médicos atuam em atendimentos de
emergência, como acidentes, traumas ou
casos em que o paciente precisa ser
estabilizado rapidamente.
Eles agem principalmente em pronto
atendimento e serviços pré-hospitalares.

Os ginecologistas também podem ser
obstetras, mas estes se especializam na fase
gestacional.

Estuda e trata doenças do sangue, da
medula óssea, dos linfonodos e do baço
(os chamados órgãos hematopoiéticos).
Essa área serve aos interesses da Justiça.

Colabora com a investigação de casos de
homicídio e mortes em geral, lesões corporais,
violência sexual, uso de entorpecentes, etc
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Trata do sistema nervoso (cérebro, cerebelo,
Atua em problemas relacionados ao trato
medula espinhal, nervos e tronco encefálico) e urinário de homens e mulheres.
da junção neuromuscular (relação entre
nervos e músculos).
Também cuida do aparelho reprodutor
masculino.
As enfermidades observadas são várias:
Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs),
É uma especialização longa que pode
esclerose múltipla, mal de Alzheimer, mal de
habilitar o médico tanto na área clínica
Parkinson, convulsões e desmaios, etc.
quanto na cirúrgica.

Sua função é tratar em tecidos ósseos e
musculares, como deformidades nos ossos,
doenças e traumas, bem como inflamação de
tendões e músculos.
Isso inclui desde o tratamento emergencial
até o diagnóstico e a prevenção de
problemas que ocasionam dor, desconforto e
dificuldade de locomoção.

Fonte: stoodi.com.br/blog/carreira/areas-da-medicina/

✓ Quer saber mais sobre os pisos salariais de Medicina? Acesse e fique por dentro das faixas
salariais: querobolsa.com.br/cursos-e-faculdades/medicina/quanto-ganha-medico-salario

13

Muitas pessoas tem o pensamento que quem estuda Medicina não consegue ter vida social, é
mito ou verdade?
MITO: É verdade que quem vai seguir essa carreira exige muito esforço. Contudo, é importante separar
um tempo dia conversar com família e amigos, mantendo assim a saúde mental para continuar firme.
A vida social também se amplia durante os estudos com os colegas de curso.

O retorno financeiro demora anos pra chegar?
Depende do que você almeja para a sua carreira. Se você deseja ser um profissional específico, vai
precisar se dedicar mais alguns aninhos para a residência médica após concluir a graduação.
Contudo, assim que completar os seis anos de curso, você pode se inscrever em programas
profissionais, que oferecem um salário R$ 10 mil para 2019.
Tem também a opção de ser contratado por prefeituras para atuar em Unidades Básicas de Saúde.

O curso de Medicina exige muito dos alunos?
VERDADE. Essa verdade pode ser aplicada na maioria dos cursos de Graduação. Em Medicina, não é
diferente, o estudante precisa estar ciente de que as aulas em período integral requer dedicação.

14

Só pessoas extremamente inteligentes podem fazer Medicina?
MITO: Um dos maiores pontos de atenção é a organização de estudos, é recomendado utilizar os
recursos que tornam o dia a dia mais fácil como livros e as aulas.
Além de buscar ajuda dos professores e colegas, uma vez que todos estão em busca do mesmo objetivo.

Depois de concluir o curso, é necessário fazer residência e especialização?
MITO: Embora não seja obrigatório, caso o médico recém formado deseje se especializar em uma área,
ele pode fazer a Residência Médica, que pode durar de dois a três anos, a depender da área escolhida.
Caso ele não deseje fazer a Residência, pode fazer uma especialização Lato sensu ou Stricto Senso
(Mestrado), na qual irá realizar uma pesquisa e defender a dissertação sobre a mesma, perante uma
banca examinadora.

Depois de formado, vou conseguir trabalhar em só um lugar?
Esse não é de todo um MITO, nem uma VERDADE absoluta. A grande realidade dos médicos brasileiros,
segundo
pesquisa
pelo Conselho
Federal de Medicina,
é que somente
médicos possui
Depois
derealizada
formado,
vou conseguir
trabalhar
em só22%
umdoslugar
apenas um emprego.
Mais da metade dos médicos atuantes em nosso país trabalha em dois ou três locais diferentes.

O curso de Medicina é um curso apaixonante?
VERDADE. De acordo com estudantes do podcast “Plantão Med”, conforme vai se explorando no
estudos, há uma curiosidade de investigação para descobrir as doenças e se tornar um especialista
conforme o aprendizado vai crescendo.
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Localizada na cidade de Lauro de Freitas, é uma cidade histórica contendo diversas praias lindas.
✓

A Praia do Buraquinho, por exemplo, com distância de 20 minutos de carro da Unidade.
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✓

Av. Luis Tarquínio Pontes, 600 , Centro,
- Lauro de Freitas – BA

✓

A cidade possui alto índice de escolaridade: cerca de 97,2% está
escolarizada. Pela proximidade da capital, é considerada uma
das dez melhores da Bahia para se viver.
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✓ Salas de aula e laboratórios completos
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Aulas práticas em laboratórios específicos, como Laboratório Morfofuncional, Laboratório Multidisciplinar,
Laboratório de Habilidades Médicas e Laboratório de Microscopia.
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Primeiramente, vale destacar que essa carreira pode
abrir grandes portas no mercado.
Isso porque são várias as áreas da Medicina e frentes de
trabalho que você pode explorar. Além disso, o médico
tende a ser valorizado pela sociedade.
Por último, a área do conhecimento é interessantíssima,
englobando conhecimentos em diferentes ciências que
dão suporte aos estudos sobre vida e saúde.

É importante estar seguro de que você realmente
deseja concluir o curso. Afinal, a faculdade é extensa
e exige muita dedicação e foco.
Sendo assim, busque saber as matérias de
Medicina que vai estudar na faculdade, as principais
áreas de atuação e as instituições em que pode
trabalhar depois de formado.

Uma vez que você estiver certo sobre o curso,
defina metas que precisam ser cumpridas para
conquistar o seu objetivo. É importante estudar
cada etapa e entender como alcançá-las.
Por exemplo, você precisa fazer o Enem, passar
em um vestibular, solicitar bolsa e assim por
diante.
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Ter uma rotina para estudar para Medicina
também é essencial. Afinal, quanto mais cedo
você se preparar, maior é a chance de superar a
concorrência nos vestibulares.
Pra facilitar o trabalho, você pode criar um plano
de estudos pra Medicina. Isso ajuda
na organização ao longo do ano pra revisar todas
as matérias conforme sua agenda

O vestibular de Medicina é uma etapa importante
pra conseguir vagas no ensino superior. Vale se
preparar com antecedência, entendendo como
funciona a prova..
Nesse sentido, conferir vestibulares anteriores
pode ajudar bastante. Por meio deles, é possível
verificar a linguagem dos enunciados e se preparar.

Por último, não desista dos seus sonhos. A jornada
do profissional de Medicina nem sempre é fácil e
exige empenho constante.
Mas com organização e estudo, você pode
conseguir boas oportunidades para cursar o ensino
superior e construir uma carreira de sucesso.

✓
Como você já deve saber, são diversos os
passos a percorrer para conseguir entrar na
faculdade e se formar médico.
Por isso, é sempre bom ficar atento às dicas
e ao guia para aprovação em Medicina.
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✓ Você já parou para ouvir algum podcast de medicina?

Você provavelmente já ouviu falar do TED Talk, mas
você sabia que eles contam com uma sessão de
conteúdo exclusiva para abordar temas de saúde?
Isso mesmo, a marca, mundialmente conhecida por
promover e divulgar palestras de grandes
personalidades, produz regularmente podcasts.
Disponível nas plataformas: Spotify, Apple Podcasts
e Deezer
Episódios: 33

O Medcast é um dos podcasts de medicina mais
antigos do Brasil, e seu conteúdo é um dos mais
buscados dentro de seu segmento.
O público-alvo do Medcast são, exclusivamente, os
médicos e estudantes de Medicina que buscam
aprimorar seus conhecimentos
Disponível nas plataformas: Spotify, Apple Podcasts e
Deezer
Episódios: 141

Aborda temas sobre medicina, saúde e política.
Ou seja, assuntos que afetam o dia-a-dia de toda a
população.
Nos episódios são discutidos temas polêmicos
sobre o setor, levando para profissionais da saúde
e para a população em geral e reflexões.
Disponível nas plataformas: Spotify, Apple e Deezer
Episódios: 146
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Além de entender um pouco como esse mundo funciona, você ainda se diverte!

Começamos por uma das mais famosas séries de médico que
entretêm todos os apaixonados por um belo enredo.
Em cada episódio é possível ao estudante se ver nos diversos
dilemas profissionais vivenciados pelos intérpretes - além, é
claro, de conferir as histórias e conflitos pessoais.
Temporadas: 17
Disponível nas plataformas: Netflix, Globoplay e Prime Video.

Quer uma série que trata de doenças raras da medicina e
ainda tem um brilhante médico em cena? Se sua resposta
for sim, não deixe de assistir Dr. House.
O seriado é baseado em histórias intrigantes dos pacientes
que recebem a consulta de um médico rabugento e
antissocial.
Temporadas: 8
Disponível nas plataformas: Prime Video e Globoplay

Em The Good Doctor, há um elemento a mais: o
protagonista, que é médico e tem que provar a todo
momento que é competente no que faz.
A explicação para desconfiança dos colegas do Dr. Shaun,
vivido pelo ator Freddie Highmore, se deve ao fato de ele
ser autista. No entanto, ele esclarece os casos mais
emblemáticos.
Temporadas: 4
Disponível nas plataformas: Globoplay

26

A impressão 3D participa
ativamente da revolução na
Medicina, pois permite a criação
de próteses, órgãos e tecidos
humanos.

A tecnologia já é usada no Brasil.

A telemedicina permite que a relação entre
médico e paciente seja realizada a
distância e envolve diversas ações feitas
remotamente.

A terapia com feixe de prótons.
Radioterapias comuns podem atingir tecidos
saudáveis e fazer com que o paciente
desenvolva tumores induzidos pela radiação.

Com isso, pessoas que moram em cidades
sem assistência podem entrar em contato
com médicos especialistas.

O tratamento com prótons tem se mostrado
mais eficiente no combate ao câncer.

Com a versão eletrônica, informações
clínicas e dados cadastrais dos pacientes
ficam armazenados em uma única base de
dados.
Pode ser acessada por vários profissionais, a
qualquer hora e lugar.

Fonte: blog.uniderp.com.br/tecnologia-na-medicina/

O Bacharelado em Medicina,
transporta o estudante para o
conhecimento do cuidado preventivo,
da cura de diversas doenças.

Para tanto, durante o processo de
formação, o estudante entra em
contato intenso com disciplinas que
desvendam o corpo humano.
O desafio é enorme, pois o aluno fará
um curso de 12 semestres, com
atividades em tempo integral.
Portanto, busque por
uma instituição com boa nota junto
do MEC. estrutura de laboratórios e
corpo docente qualificado.
Aqui na UNIME, o aluno tem acesso
a todas essas facilidades, inclusive
plataforma digital com mais de 400
mil vagas de emprego!

Vai perder?

