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Introdução

São muitos fatores para considerar — as características do curso 

e em que consiste a atuação do profissional são apenas alguns 

exemplos —, de forma que é preciso uma análise minuciosa 

antes de tomar a decisão.

Por esse motivo, desenvolvemos este guia completo sobre a área 

da saúde para ajudar você a entender melhor como funciona 

esse setor e conhecer algumas excelentes opções de graduação. 

Então, continue conosco e fique por dentro de todos os detalhes!

Entre as muitas possibilidades de carreira que o mercado de 

trabalho oferece, a área da saúde certamente engloba algumas 

das mais atraentes. Afinal de contas, esse é um ramo de extrema 

importância para a sociedade, o que faz com que seja um trabalho 

não só respeitado e tradicional, mas também muito gratificante.

Ainda assim, escolher uma profissão é sempre um desafio e 

tanto, mesmo quando o estudante já se identifica com uma 

área de estudo.



Como está o mercado 
de trabalho da saúde?
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O mercado de trabalho para a área da saúde certamente é uma 

dos mais vastos, uma vez que engloba uma série de profissões 

diferentes e que precisam caminhar juntas. A parceria entre 

profissionais com perfis e competências variadas é essencial 

para oferecer o melhor serviço de saúde à população e cumprir a 

missão de salvar vidas.

Desse modo, esse é um ramo que oferece um amplo leque de 

oportunidades não só no que se refere à variedade de profissões, 

mas também de áreas de atuação. Um médico, por exemplo, pode 

atender em hospitais, clínicas, consultório próprio e, ainda, atuar 

no meio acadêmico como professor universitário e pesquisador.

Para isso, no entanto, é importante que os profissionais sejam 

bastante dedicados e se mantenham atualizados, tanto com 

leituras de boas publicações científicas quanto com cursos de 

capacitação e especialização. Além de fazer toda a diferença na 

construção da carreira, o conhecimento é primordial para que seja 

possível fazer um bom trabalho e realmente ajudar os outros.

Profissionais da área da saúde são uma necessidade constante da sociedade, o que 

faz com que o mercado esteja sempre aquecido. Há regiões do país, inclusive, que nem 

sequer têm a quantidade adequada de médicos, enfermeiros e outros profissionais. 

Nesse sentido, os concursos públicos são uma ótima maneira de garantir estabilidade 

no mercado e realizar um trabalho que tem impacto direto no bem-estar das pessoas.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br


O que o mercado 
está procurando?
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Para se sair bem em qualquer ramo, é importante ter 

um perfil que atenda às necessidades do trabalho a ser 

realizado na área. Do contrário, corre-se o risco de não 

se adaptar e perder boas oportunidades que o mercado 

tem a oferecer.

Na sequência, destacamos algumas das características que 

não podem faltar em quem atua na área da saúde.

ATENÇÃO

Por se tratar de um ramo que é voltado para a saúde das 

pessoas, o profissional precisa dar a atenção devida a cada 

mínimo detalhe das atividades que realiza. Nesse segmento, 

a falta de atenção pode resultar em um diagnóstico errado 

ou em uma dose muito elevada de um medicamento. Por 

isso, essa é uma característica indispensável.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br
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PERSISTÊNCIA

Imagine uma pessoa que está doente e 

conta com seu médico para encontrar um 

tratamento eficiente. Nem sempre a opção 

mais óbvia vai funcionar, de forma que é 

preciso persistência para buscar outras 

respostas. Quando se lida com vidas, desistir 

sem tentar várias vezes está fora de cogitação.

PROATIVIDADE

Na área da saúde — e em muitas outras 

—, profissionais proativos se destacam 

pela sua capacidade de se antecipar aos 

problemas e encontrar soluções viáveis. 

Por isso, esse é mais um traço que não 

pode faltar no perfil de quem decide seguir 

carreira nesse ramo.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Lidar com pessoas é uma tarefa difícil, 

especialmente quando estão passando por 

momentos difíceis devido às doenças. Logo, é 

necessário ter equilíbrio para oferecer o tratamento 

humanizado que todos merecem, mas sem se deixar 

que o próprio emocional fique excessivamente 

abalado pelo sofrimento dos pacientes.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br


6 cursos em alta na saúde
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Agora que você já sabe como é o perfil de quem costuma fazer os cursos da área 

da saúde, é importante conhecer melhor as opções de graduação para fazer uma 

escolha consciente. A seguir, listamos as principais.

MEDICINA

Sem dúvidas o curso mais conhecido da área da saúde, a graduação em Medicina 

também é especialmente complexa. Para se ter uma ideia, a formação em médico 

clínico geral dura 6 anos que são divididos em 3 ciclos de 2 anos. São eles:

• ciclo básico: contempla disciplinas teóricas sobre o funcionamento do 

corpo humano e inclui visitas a unidades básicas de saúde (UBS);

• ciclo clínico: é focado no estudo das doenças e prepara o estudante para 

ter contato com os pacientes;

• internato: momento de realmente colocar os conhecimentos em 

prática, atendendo os pacientes nos hospitais e auxiliando médicos de 

várias especialidades.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br
http://guiadeprofissoes.cruzeirodosuleducacional.edu.br/medicina/
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Aqui, destacamos alguns dos conteúdos estudados ao longo desses ciclos:

• Clínica e Cirurgia;

• Cuidados na Atenção Básica;

• Habilidades Médicas;

• Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento;

• Problemas Mentais e de Comportamento;

• Processo de Envelhecimento.

Com essa formação, o profissional é capacitado a realizar um trabalho 

fundamental na restauração da saúde e do bem-estar das pessoas. Entre 

as principais funções de um médico estão a análise do quadro clínico dos 

pacientes, a investigação dos sintomas, o diagnóstico e a prescrição do 

tratamento adequado.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br
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ENFERMAGEM

Com 4 anos de duração, o curso de 

Enfermagem prepara os profissionais 

responsáveis por acompanhar o 

tratamento indicado pelo médico, cuidando 

diretamente dos pacientes. Assim, algumas 

das suas atividades rotineiras são prestar 

o primeiro atendimento aos enfermos, 

administrar medicamentos e fazer 

curativos. Para tanto, a grade curricular do 

curso inclui os seguintes assuntos:

• Aspectos Nutricionais na Assistência 

de Enfermagem;

• Enfermagem na Saúde da Criança, 

do Adolescente, da Mulher, do Adulto 

e do Idoso;

• Instrumentalização para o Processo 

de Cuidar;

• Prática Clínica de Processo de Cuidar 

em Enfermagem;

• Relacionamento Enfermeiro-Paciente.

A depender da área em que trabalha, o 

enfermeiro pode cuidar dos pacientes em sua 

própria casa, fazer parte de equipes de resgate, 

participar de cirurgias, acompanhar mulheres 

em trabalho de parto e promover ações de 

prevenção de doenças, por exemplo.

Além disso, esse profissional também costuma 

ser encarregado de treinar e chefiar equipes 

de auxiliares e técnicos de Enfermagem, e até 

mesmo de gerenciar unidades básicas de saúde.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br
http://guiadeprofissoes.cruzeirodosuleducacional.edu.br/enfermagem/
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FISIOTERAPIA

Também com 4 anos de duração, a faculdade 

de Fisioterapia é voltada para a formação 

de profissionais que tratam pessoas com 

dificuldades motoras, ajudando-as a 

recuperar os movimentos e melhorando a 

sua qualidade de vida. A partir de exames, de 

laudos médicos e da observação do paciente, 

o fisioterapeuta realiza o diagnóstico e 

prescreve o tratamento que normalmente 

envolve exercícios físicos e massagens.

A seguir, destacamos alguns dos temas que 

o curso aborda:

• Avaliação Físico-Funcional;

• Fisiologia do Exercício;

• Fisioterapia Cardiopneumofuncional, 

Neurofuncional, Dermatofuncional, 

Ortopédica, Traumatológica, Reumatológica 

e Esportiva;

• Fisioterapia na Saúde da Criança, da Mulher, 

do Homem, do Idoso e do Trabalhador;

• Recursos Terapêuticos Físicos e Manuais.

Além de fazer os exercícios com o paciente, o 

fisioterapeuta costuma recomendar algumas 

atividades para serem feitas em casa, o que é 

importante para o progresso do tratamento. A 

atuação desse profissional é imprescindível para 

a recuperação de vítimas de acidentes, pessoas 

com distúrbios neurológicos, doenças ortopédicas, 

lesões resultantes da prática de esportes e para a 

prevenção de doenças ocupacionais, entre outros.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br
http://guiadeprofissoes.cruzeirodosuleducacional.edu.br/fisioterapia/
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FARMÁCIA

Quando se pensa em Farmácia, a primeira 

coisa que vêm à mente da maioria das 

pessoas é o estabelecimento comercial 

destinado à venda de medicamentos. No 

entanto, a área é muito mais complexa e a 

profissão de farmacêutico vai muito além de 

ser o encarregado por uma farmácia.

Por isso, a graduação em Farmácia tem 

duração de 4 anos e inclui os temas que 

listamos a seguir na sua grade curricular:

• Controle de Qualidade de 

Produtos Farmacêuticos;

• Ética, Bioética e 

Legislação Farmacêutica;

• Farmácia Clínica e 

Atenção Farmacêutica;

• Saúde Pública e Farmacoepidemiologia;

• Tecnologia e 

Operações Farmacêuticas.

Ao longo da faculdade, o estudante 

adquire os conhecimentos necessários 

para atuar na pesquisa e desenvolvimento 

de medicamentos, examinando 

atentamente as substâncias que os 

compõem e avaliando seu efeito nos 

organismos. Assim, o profissional encontra 

oportunidades não só na indústria 

farmacêutica, mas também na indústria 

alimentícia, química e cosmética, 

entre outras.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br
http://guiadeprofissoes.cruzeirodosuleducacional.edu.br/farmacia/
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EDUCAÇÃO FÍSICA

O curso de Educação Física é mais 

conhecido no formato de licenciatura, 

o qual é destinado à formação de 

professores de Ensino Fundamental e 

Médio. No entanto, há também a opção de 

bacharelado, que pertence à área da saúde 

e é voltado para a atuação no mercado de 

trabalho, em locais como academias de 

ginástica e clubes desportivos.

Com duração de 4 anos, a faculdade de 

Educação Física aborda temas como:

• Avaliação das Aptidões Físicas;

• Bases Teórico-Práticas do 

Condicionamento Físico;

• Bioquímica Aplicada ao Exercício e Nutrição;

• Crescimento e Desenvolvimento Humano 

Aplicados à Educação Física;

• Manifestações Culturais Esportivas 

— Esportes Individuais, Esportes 

Coletivos, Modalidades Alternativas e 

Modalidades Aquáticas.

O profissional de Educação Física tem a função 

de promover a saúde e o bem-estar por meio 

da prática de atividades físicas. Normalmente 

atua como professor em academias ou com 

dedicação exclusiva aos clientes — o chamado 

personal trainer —, e como treinador de atletas 

de alto rendimento. Pode, ainda, escolher 

trabalhar com atividades adaptadas para 

deficientes físicos ou idosos.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br
http://guiadeprofissoes.cruzeirodosuleducacional.edu.br/educacao-fisica/
http://guiadeprofissoes.cruzeirodosuleducacional.edu.br/educacao-fisica-bacharelado/
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BIOMEDICINA

A Biomedicina é um campo de estudo que 

mescla conhecimentos de duas outras áreas, 

a Medicina e as Ciências Biológicas. Assim, 

esse curso é voltado para a formação de 

profissionais que buscam conhecer cada 

vez mais as doenças e as suas causas, com 

o propósito de aprimorar os diagnósticos e, 

consequentemente, os métodos de tratamento.

A seguir, listamos alguns dos conteúdos que 

são estudados no decorrer dos 4 anos de 

duração da graduação em Biomedicina:

• Análises Ambientais, Bromatológicas, 

Toxicológicas e de Fluidos Biológicos;

• Bioquímica Estrutural e Metabólica;

• Coleta e Processamento de 

Amostras Biológicas;

• Embriologia e Reprodução Humana;

• Farmacologia Aplicada à Biomedicina.

Na prática, o biomédico passa boa parte 

da sua jornada de trabalho no laboratório, 

onde faz desde a análise de amostras 

biológicas, como sangue e tecidos, 

para descobrir a causa das patologias 

até pesquisas para desenvolvimento 

de vacinas. No mercado estético, 

esse profissional também encontra 

muitas oportunidades na realização de 

procedimentos como as terapias a laser, 

os preenchimentos e a aplicação de 

toxina botulínica.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br
http://guiadeprofissoes.cruzeirodosuleducacional.edu.br/biomedicina-bacharelado/


4 tendências para o futuro
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• big data: permite reunir um grande volume 

de dados dos pacientes de uma região, como 

idade, diagnóstico e eficiência do tratamento, 

para cruzá-los e descobrir quais tipos 

de doenças mais acometem as pessoas 

naquela área, entre outras informações;

• blockchain: permite armazenar os registros 

dos pacientes e atualizar ou acrescentar os 

dados em tempo real, de modo integrado. 

Com isso, é possível reunir todas as 

informações sobre os pacientes em 

um só sistema;

• personalização nos serviços de saúde: 

para combater a queda das adesões aos 

planos de saúde, a tendência é que as 

operadoras personalizem cada vez mais os 

serviços oferecidos.

A área da saúde está em constante 

evolução, com inúmeras descobertas 

sendo feitas e anunciadas a cada dia. 

Do mesmo modo, a tecnologia também 

possibilita várias novidades que 

chegam para transformar a forma como 

os profissionais da saúde trabalham.

Por essa razão, listamos 4 incríveis 

tendências da área da saúde para os 

próximos anos. Confira!

• inteligência artificial: pode ser 

programada para analisar o 

histórico familiar do paciente e fazer 

associações de sintomas, ajudando 

a considerar as doenças possíveis 

e, assim, fornecer um diagnóstico 

mais preciso e precoce;

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br


Como você pode notar ao longo deste e-book, a área da saúde é 

bastante ampla, abrigando profissionais de diversas especialidades 

que, por sua vez, permitem direcionar a carreira para várias áreas 

de atuação. Assim, trata-se de um caminho muito promissor para 

quem tem o perfil adequado ou deseja desenvolver as habilidades 

necessárias para se sair bem nesse ramo.

Se esse é o seu caso, analise as opções de curso disponíveis e 

escolha aquele que mais desperta o seu interesse. Por fim, dê 

preferência a uma instituição de ensino renomada, que realmente 

tem uma infraestrutura adequada para proporcionar uma 

formação de qualidade. Desse jeito, você vai conseguir se preparar 

para construir uma carreira de sucesso enquanto faz a diferença 

na vida das pessoas.

Conclusão



Em seus mais de 50 anos de atividades, a Cruzeiro do Sul Educacional 

vem investindo fortemente na expansão e fortalecimento das suas marcas, 

agregando instituições com presença estratégica em várias regiões. Assim, 

atua em todos os níveis de ensino, da Educação Infantil à Pós-graduação, 

com cursos presenciais e a distância. Só nessa modalidade são diversos 

polos EAD em todo o território nacional e no exterior.

Uma premissa básica é rigorosamente cumprida nesse processo de 

crescimento: preservar a identidade de cada instituição sem abrir mão 

dos princípios éticos e ideais que norteiam as ações da Cruzeiro do Sul 

Educacional. É um profundo conhecimento de mercado que torna o grupo 

um dos mais representativos e eficientes no setor e gerador dos melhores 

indicadores acadêmicos.

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br


GOSTOU DESSE MATERIAL 
E QUER IR MAIS ALÉM?

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA MESMO!

Então não deixe de seguir o nosso blog para não 
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

https://rockcontent.com/blog
https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br/
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