
ROTEIRO PARA A ÁREA DA SAÚDE

MEDICINA / EDUCAÇÃO FÍSICA / NUTRIÇÃO

Apresentação

 onde se formou

 alguma outra formação

 por que escolheu esta profissão

 trajetória profissional (desde estágios)

 local de trabalho atual / atividades atuais

 como o trabalho influencia na vida pessoal

1. Você fez cursinho para entrar na faculdade? Quanto tempo?

2. Existe concorrência/competitividade entre os estudantes dentro das faculdades?

3. No estudo teórico da faculdade, há necessidade de muita “decoreba”?

4. Como está organizado o curso (duração/etapas da formação/opções durante a formação)?

5. Quando você entrou na faculdade,  já  sabia  qual  especialização  iria  fazer?  Se não,  como

decidiu?

6. Quais os campos possíveis de atuação profissional?  Quais os mais recentes? Quais são os

que têm mais espaço para profissionais? Quais os mais concorridos?

7. Quais as maiores dificuldades e agrados da profissão?

8. Como é seu dia de trabalho?

9. Como está o mercado de trabalho? Existe saturação?

10. Para conseguir trabalho, é preciso estar relacionado a uma clínica / hospital ou é possível ser

autônomo? O que é mais gratificante (não em relação ao retorno financeiro)?

11. Em relação à medicina, há ainda o estereótipo de que todo médico ganha bem?

12. Profissionais  da  área  de  saúde  com  formações  diversas  (ex:  biomedicina,  enfermagem,

educação física, psicologia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional) têm remuneração e/ou

possibilidade de ocupação de cargos menores que as de médicos?

13. Gostaríamos de saber mais sobre o trabalho em equipe multidisciplinar na área de saúde. Há

atuações  conjuntas  de  diferentes  profissionais?  Como  se  estabelece  a  relação  entre  os

profissionais? 

14. Como você vê o papel da sua profissão na área de saúde?

15. Em  sua  opinião,  a  saúde,  como  a  educação,  virou  um  privilégio  para  uma  elite

socioeconômica?

16. Como você vê o trabalho com o cuidado num mundo de relações mercantis?

17. Comente sobre a ética na área da saúde.
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18. Como você enxerga a relação entre o aumento nos planos de saúde e a precariedade da

saúde pública?

19. O que você acha do mercado farmacêutico? Comente a publicidade neste campo.

20. Como se dá a relação dos laboratórios com os profissionais que empregam?

21. Você usa a sua profissão para alguma área social?

22. O que os profissionais de saúde pensam da intervenção de trabalhadores de outras áreas

(arte, projetos sociais...) em ambiente hospitalar e ambulatorial? 

23. Como você  vê a  questão  do  acesso  ao  sistema público  de  saúde  no  Brasil?  O que  um

profissional da área pode fazer no sentido de melhorar isso?

24. “Mercado de Trabalho” em saúde pública é mais difícil?

25. Quando se aborda a saúde, é comum ouvir que, na faculdade e no trabalho, existe muita

competição, stress, banalização da vida (em aulas, na relação com o paciente...). É verdade?

Em hospitais públicos isso se agrava?

26. Como são os diferentes ambientes de trabalho em que um profissional de área de saúde se

insere?

27. Como é a relação com a morte? Como se lida com a perda de um paciente?

28. Existe a imagem do médico como “salvador”. O que você acha disso? Como se lida com isso?

29. O que é mais difícil: lidar com a doença ou com o psicológico/emocional do paciente?

30. Como é lidar, psicologicamente, com a responsabilidade de cuidar da saúde de alguém?

31. Como é a questão do envolvimento com o paciente? Como é a relação?

32. Qual a sensação de ver seu conhecimento aplicado aliviando dores ou mudando vidas?

33. Conte um caso clínico / uma situação profissional que o tenha mobilizado especialmente.

34. Como você  vê  a  especialização  na  área  da  saúde  (em  contraponto  com  os  tradicionais

“médicos de família”)? Que implicações a especialização tem na visão do corpo humano? E na

relação dos profissionais com o paciente? Existe um movimento forte para inverter essa lógica

(ex.: programa de saúde família...)?

35. Comente as diferenças entre Homeopatia e Alopatia.  Como isso está presente na área de

saúde (não só do ponto de vista médico)?

36. Como é o uso de animais no ensino em saúde? Posicione-se em relação a isso.

37. O que você acha dos programas públicos de saúde vigentes? Conte um pouco sobre como

são.

38. Você acha que deveria haver aulas de linhas alternativas em saúde nas faculdades da área?

39. Cirurgia e Psiquiatria são especializações com características diferenciadas na Medicina?

40. Psiquiatria e Psicologia – quais as diferenças na atuação profissional?

41. Qual  pode  ser  a  atuação  de profissionais  da  saúde  em discussões  /  programas públicos

voltados a contextos como os da cracolândia?

MEDICINA
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1. A forma de conduzir os estudos desde o colégio influencia na possibilidade de entrar na

faculdade, em sua opinião?

2. Como é o período de residência? São necessárias outras especializações depois dela?

NUTRIÇÃO

1. Como você  vê a  alimentação  nos  dias  de  hoje,  em relação  ao  uso  de  agrotóxicos  e

transgênicos?

2. A ampliação da comercialização de produtos naturais, veganos, sem agrotóxicos... reflete

uma real valorização da qualidade da alimentação, em sua opinião?

EDUCAÇÃO FÍSICA

1. Ser considerado um “bom aluno” em Educação Física desde o colégio é importante para

cursar essa faculdade?

2. Você considera que o interesse dos jovens pela formação nessa profissão tem diminuído

ou aumentado? A prática de um esporte específico costuma influenciar a escolha por essa

profissão?

Pesquisa:

- Quais as grandes pesquisas em andamento hoje em dia?

- Como funciona uma pesquisa científica?

- Como se dá o financiamento para uma pesquisa?

- Quais as diferenças entre financiamento para pesquisa pública e privada?

- Quais os fatores que determinam sobre o que a pesquisa é feita? 

- Quais são as possibilidades de se escolher o que pesquisar e as de pesquisar o

que outros escolheram para conseguir sobreviver?

- É possível trabalhar só com pesquisa?
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