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Este estudo teve como objetivo principal traçar o perfil dos 

profissionais formados por esse curso de medicina, verificando a 

inserção no mercado de trabalho. 
 

PERFIL DOS EGRESSOS DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE POSITIVO 

A avaliação da qualidade do ensino superior que era praticada por 

determinadas universidades tornou-se obrigatória e vem 

contribuindo para comparação e ajustes na educação médica 

O Curso de Medicina da Universidade Positivo (UP) iniciou em 

2002 em regime integral anual sendo a primeira turma formada 

em janeiro de 2008. Sua proposta pedagógica trabalha com o 

avanço tecnológico e científico incorporado ao ensino. Entretanto, 

ainda não se sabe com exatidão as áreas de desempenho 

profissional dos seus egressos, a empregabilidade obtida, a 

continuidade dos estudos destes médicos e as coberturas 

regionais em saúde alcançadas.  

Dos 319 questionários enviados por email obteve-se taxa de 

resposta de 33,5%. A amostra totalizou 107 médicos que 

representou um terço do total de egressos oriundos das seis 

turmas de medicina dessa instituição formadas de 2007 a 2013. 

Houve proporção similar de participantes do sexo masculino 53 

(49,5%) e do sexo feminino  54 (50,5%).  

A média de idade dos homens foi de 28,5 anos com desvio 

padrão de 2,8 anos (23-39 anos) e das mulheres foi de 27,6 anos 

com desvio padrão de 3,6 anos (23-43 anos), sem diferença 

estatística entre os sexos.  Quanto da procedência geográfica, 71 

(66,4%) já residiam em Curitiba enquanto 36 (33,6%) vieram de 

outras cidades brasileiras. Do total de respondentes, 26 (24,3%) 

egressos procediam do Paraná, cinco (4,7%) de Santa Catarina e 

dos Estados de São Paulo, Alagoas, Mato Grosso, Rio Grande do 

Sul e Minas Gerais, um de cada respectivamente.  

Após a graduação 61 (57%) dos egressos resolveram permanecer 

em Curitiba; os demais mudaram para outras cidades, sendo que, 

destes, 25 (23,4%) eram curitibanos natos 
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GRÁFICO 1 – relação entre residência médica e/ou especializações entre os sexos 

Quanto aos aspectos sóciodemográficos, estudos demonstram 

tendência de aumento de mulheres no exercício da medicina. 

Nessa amostra houve distribuição proporcional homogênea por 

sexo entre os respondentes do questionário. Entretanto, ao 

comparar com outras escolas e com a composição das turmas 

atuais verifica-se em comum o notável percentual de participação 

feminina No que se refere à idade do egresso predominou adulto 

jovem e solteiro com média de idade de 28 anos, semelhante ao 

cenário nacional  

Considerando que, em geral, a graduação dura no mínimo seis 

anos, seguida por dois anos de programa de residência médica, 

pode-se interpretar que a passagem da adolescência para a 

maturidade ocorre durante o curso de medicina. No Brasil do ano 

2000, as especialidades médicas mais procuradas eram pediatria 

(13,5%), ginecologia e obstetrícia (11,8%), clínica médica (8%), e 

cirurgia geral (5,4%) No presente estudo identificou-se clara 

preferência dos recém-formados pela concentração em cirurgia 

geral e clinica médica. Provavelmente essas mudanças 

acompanham as transições sociodemográficas, políticas, 

econômicas. 
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Estudo transversal tendo como população-alvo médicos formados 

no período de 2007 a 2013, utilizando questionário eletrônico 
auto-aplicável.  

Resultados 

Dos entrevistados, 75 (70,1%) eram residentes. Destes, 43 

(40,2%) estavam cursando e 32 (29,9%) haviam recém concluído 

o programa de dois anos. Dentre as grandes áreas escolhidas 

destacaram-se Cirurgia Geral (18,9%) e Clinica Médica (17,6%), 

seguidas por Ginecologia- Obstetrícia (14,9%) e Pediatria (8,1%).  

Ao comparar o programa de pós-graduação lato senso entre os 

sexos, identificou-se predomínio masculino nas áreas de Cirurgia 

Geral (30,6%), Cardiologia (25%) e Urologia (25%), e feminino nas  

áreas de Ginecologia-Obstetrícia (23,7%), Clínica Médica (18,4%) 

e Endocrinologia (50%) 


