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Resumo 

As Diretrizes Curriculares Nacionais em Medicina, 
atualizadas em 2014, tem o perfil do egresso com 
características condizentes aos princípios do Sistema 
Único de Saúde. Após as políticas de inclusão social e 
democratização do ensino superior público brasileiro, 
fica a dúvida se a mudança do perfil do ingressante em 
medicina também influencia sobre as perspectivas 
profissionais. Tendo como objetivo analisar as 
expectativas formativas dos discentes ingressantes do 
curso de Medicina de uma universidade pública, sob o 
viés das diretrizes do curso de Medicina. Trata-se de um 
estudo qualitativo com uso de roteiro-guia e entrevista 
gravada com alunos ingressantes do curso de Medicina. 
A amostra foi definida pelo método de saturação. Os 
dados foram analisados pela Análise Temática de 
Conteúdo e depois houve o agrupamento entre as 
categorias e subcategorias identificadas conforme às 
diretrizes de Medicina. Entre os entrevistados, três eram 
mulheres e dez homens, com idade entre 17 e 26 anos, 
sendo que 30% deles ingressaram no curso por meio de 
cotas. A análise evidenciou duas categorias e cinco 
subcategorias: Perfil do egresso (formação generalista, 
formação humanista e responsabilidade social) e 
Competências profissionais gerais (tomada de decisão e 
educação permanente). Apesar de um pensamento para 
uma formação mais humanista e com responsabilidade 
social, houve baixa visão crítica, reflexiva e ética sobre 
as perspectivas formativas necessárias para a prática 
profissional, uma vez que não foram discutidos itens 
necessários a uma formação integral, e uma nítida 
preocupação centrada na capacidade de conhecimento, 
pouco embasada no cuidado integral. 

Introdução  

A implantação e expansão do Sistema Único de Saúde, 

ampliou a inserção de profissionais da saúde no 

mercado público de trabalho nas últimas décadas. 

Percebeu-se que o perfil de atuação dos profissionais 

formados não estava suficientemente adequado para o 

trabalho na perspectiva social da saúde, tampouco, para 

o cuidado integral e equânime. Evidenciando um 

descompasso entre o ensino e a saúde da população 

brasileira. Sendo criada em 1995, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº 9.394/96, a qual destituiu o 

currículo mínimo e criada em seguida, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, que orientam o perfil profissional 

esperado para os egressos dos cursos de graduação. 

Material e Métodos 

Trata-se de um estudo qualitativo com uso de roteiro-

guia e entrevista gravada com alunos ingressantes do 

curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, no ano de 2019. A amostra foi definida pelo 

método de saturação. Após a transcrição, os dados 

foram analisados pela Análise Temática de Conteúdo 

por três pesquisadores independentes, e depois, em 

conjunto, houve o agrupamento entre as categorias e 

subcategorias identificadas conforme às Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Medicina. 

Resultados e Discussão 

Dentre os entrevistados, três eram mulheres e dez 

homens, com idade entre 17 e 26 anos, sendo que 30% 

deles ingressaram no curso por meio de cotas e 70% 

tinha renda familiar acima de 5 salários mínimos. Foi 

evidenciado duas categorias e cinco subcategorias: 

Perfil do egresso (formação generalista, formação 

humanista e responsabilidade social) e Competências 

profissionais gerais (tomada de decisão e educação 

permanente. 

Conclusão 

Os acadêmicos mostraram-se interessados em 

competências englobadas nas diretrizes. No entanto, há 

baixa visão crítica, reflexiva e ética sobre as 

perspectivas formativas necessárias para a prática 

profissional. Houve grande valorização de cunho técnico 

centrada na recuperação e reabilitação, e pouco 

embasada no conhecimento sobre ações de prevenção 

e promoção. Verificou-se que os acadêmicos 

ingressantes por meio de cotas sociais, apresentaram 

maior preocupação com a responsabilidade social da 

profissão. Além disso, existe uma perspectiva 

individualista na lógica do trabalho liberal, sendo pouco 

presente a percepção da necessidade de uma formação 

integral. 
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