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RESUMO

A literatura médica ressalta, qualitativamente, a importância do aprendizado 
do método científico como influenciador de uma boa formação profissional médica. 
Objetivamos  estudar  a  influência  de  um  Programa  de  Iniciação  Científica  (PIC) 
freqüentado  por  alunos  durante  o  curso  de  graduação,  no  perfil  profissional  de 
médicos recém-formados na Universidade Federal Fluminense (UFF). Cinqüenta e 
dois médicos, todos formados pela UFF, foram selecionados num período de seis 
semestres e divididos por dois grupos PIC e Não PIC, pareados por sexo, idade e 
coeficiente de rendimento acadêmico, diferindo apenas em sua participação no PIC, 
os do Grupo PIC tendo participado, os do Grupo Não-PIC não tendo participado. 
Dados acerca da situação profissional e socioeconômica dos médicos foram obtidos, 
através  de  um questionário,  incluindo  a  escolaridade  dos  pais,  a  renda  familiar 
média antes e durante a graduação, renda dos médicos depois da realização do 
curso médico, a situação profissional atual, as aprovações em concursos públicos e 
os  títulos  e  graus  obtidos  após  a  graduação.  Os  médicos  dos  grupos  foram 
entrevistados ao completarem, em média, 2 anos de conclusão de curso no ano de 
2003  e  novamente  com 6  anos   decorrentes  da  etapa  inicial  no  ano  de  2009. 
Objetivamos a comparação das variáveis estudadas nos grupos de participantes do 
Programa (PIC) e não participantes (Não-PIC). O projeto de pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF sob o número 
22/03.  A comparação  entre  os  grupos  foi  realizada  pela  aplicação  de  métodos 
estatísticos de comparação de médias e comparação de percentuais. Na primeira 
fase da pesquisa encontramos uma maior aprovação em concursos públicos e maior 
renda dos médicos no grupo Não-PIC em relação ao outro grupo; entretanto, não 
houve  diferenças  estatisticamente  significativas  entre  os  grupos  PIC  e  Não-PIC 
nesta segunda fase da pesquisa tornando os grupos rigorosamente iguais em todos 
os  parâmetros  pesquisados.  Em  relação  ao  impacto  do  PIC  sobre  os  médicos 
participantes, temos através da análise dos dados, um maior crescimento da renda 
destes  médicos  em  relação  ao  grupo  Não-PIC.  Concluímos  que  os  grupos  são 
semelhantes passados seis anos da primeira pesquisa e que ter ou não participado 
do PIC não trouxe diferenças significativamente importantes.

Palavras-Chave: Iniciação científica. Currículo médico. Educação médica.



ABSTRACT

The literature points out, qualitatively, the importance of learning the scientific 
method as an influence of good medical training. We aimed to study the influence of 
a Scientific Initiation Program (PIC) frequented by students during the undergraduate 
course  in  the  professional  profile  of  junior  doctors  at  the  University  Federal 
Fluminense (UFF). Fifty-two doctors, all graduated by UFF, were selected in a period 
of six semesters and divided into two groups, PIC and Non-PIC, matched by sex, age 
and academic performance coefficient, differing only in their participation in the PIC, 
the  PIC Group participated,  the  PIC Group  not  having  participated.  Data  on  the 
socioeconomic  situation  of  the  medical  professional  were  obtained  through  a 
questionnaire, including parental education, media family income before and during 
the graduation, media doctors income after the completion of the medical course, the 
current  employment  situation,  the  approvals  in  public  contests  and diplomas and 
degrees obtained after graduation. The medical groups were interviewed to complete 
an average of 2 years of completion in 2003 and again at 6 years resulting from the 
initial stage in 2009. We aimed to compare the variables in the groups participating in 
the  Program  (PIC)  and  non-participants  (Non-PIC).  The  research  project  was 
approved by the Committee of Ethics and Research at School of Medicine UFF in the 
number  of  22/03.  The  comparison  between  groups  was  performed  by  applying 
statistical methods to compare means and comparison of percentages. In the first 
phase of the study it  was found a greater approval in public contests and higher 
doctors income group Non PIC in relation to the other group (PIC), however, there 
were no statistically significant differences between groups PIC and Non PIC in this 
second phase of the research groups making exactly the same in all  the studied 
parameters. Regarding the impact of PIC in relation to participating physicians, we 
have by analyzing the data, a growth larger of income compared to the group Non-
PIC. We conclude that the groups are similar after six years of the first survey and 
whether or not they participated in the PIC did not provide significantly important 
differences.

Keywords: Undergraduate research. Medical curriculum. Medical education.
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os  programas  de  iniciação  científica  na  graduação  em medicina  têm  por 

objetivo fornecer ao médico uma melhor formação científica. Esses programas são 

cada vez mais comuns nas escolas médicas de nosso país e do mundo ( MAACK, 

2002, SANTOS et al., 2005). A idéia é que as instituições de ensino universitário na 

área  médica  promovam  o  desenvolvimento  do  pensamento  crítico-reflexivo  dos 

alunos às práticas de ensino tradicional  desde o início da graduação (MONTES, 

2000). Sendo assim, há um crescente interesse no meio acadêmico no estudo do 

efeito que estes programas possam vir a ter sobre o desempenho profissional dos 

jovens médicos  logo após a conclusão do curso  universitário  (CARDOSO  et  al., 

2004a; CRASTO et al., 2007).

A introdução de uma disciplina que cultive o trabalho com o método científico 

desde o início da graduação médica permite ao docente detectar os problemas e os 

desafios ao longo do curso universitário do estudante, ao mesmo tempo em que 

capacita  o  aluno  com  ferramentas  que  os  ajudem  a  solucioná-los. Tal  ideia  é 

consenso na comunidade científica e aponta para o fato de que o relacionamento 

entre o orientador e seu aluno traduz-se numa experiência única, que proporciona 

troca  de  conhecimentos  ao  longo da vida  acadêmica e  isto  se  faz  relevante  na 

formação médica (VIEIRA et al., 2003; MASSI & QUEIROZ, 2010)

A  literatura  médica  tem  posto  em  relevo,  especialmente  desde  os  anos 

noventa  do  século  passado,  a  necessidade  de  uma  melhor  formação  científica 

dentro dos objetivos da educação médica (LEIGHTON et al.,1981). Várias escolas 

médicas  de  centros  nacionais  e  internacionais  mais  avançados  estabeleceram 

Programas de Iniciação Científica (PIC) como disciplinas individualizadas de seus 
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cursos  médicos  com  o  objetivo  de  tornar  o  currículo  médico  mais  completo. 

(CARDOSO et al., 2004b; MAIA, 2007; REYES,1995)

A faculdade de medicina  tem por  finalidade essencial  gerar  conhecimento 

médico e não apenas transmiti-lo. De acordo com Fava-de-Moraes e Fava (2000), a 

qualidade docente, bem como a do ensino superior, está interligada à geração e ao 

domínio do conhecimento, e não apenas à sua transmissão.  

A pesquisa científica, segundo Ricoy e cols. (1999), é um mecanismo valioso 

de  integração  entre  os  ciclos  básico  e  clínico  de  uma  escola  médica.  Uma 

observação  oportuna  é  que  a  profissão  médica,  diariamente,  se  depara  com 

diversas situações clínicas que poderiam ser uma fonte inesgotável de novas idéias 

e hipóteses. Entretanto, esse potencial vem sendo pouco explorado, uma vez que há 

poucos médicos capazes de validar e testar cientificamente tais hipóteses.  Existem 

sim,  poucos  profissionais  médicos  participando  e  conduzindo  investigações 

científicas e um dos principais fatores seria a escassa formação em metodologia 

científica que é fornecida ao longo do curso médico.  Isto  é  preocupante,  pois  a 

formação do médico em investigação científica é um determinante que condiciona o 

desenvolvimento não só científico da medicina, mas da qualidade da prática clínica. 

A deficiência se encontra, portanto, na pesquisa clínica, o que sugere a necessidade 

de estabelecer estratégias para aumento desse tipo de pesquisa nas faculdades, 

justificando assim a utilização do método científico. 

Em  alguns  centros  universitários  (GALANTI,1993;  LOUSADA,  2009),  é 

priorizada a presença de pesquisa clínica nas faculdades médicas. O ensino médico 

teria obrigação de introduzir a Iniciação Científica a seus alunos e também estimular 

atividades  de  investigação  aos  docentes  de  cadeiras  básicas  e  de  disciplinas 

clínicas. O ensino do profissional médico deveria estar associado a trabalhos com 

métodos, prática e treinamento em pesquisa científica ao longo do ciclo acadêmico. 

Seria importante para o aluno a coexistência numa faculdade de medicina de dois 

tipos de professores: aquele que ensina clínica, modelos tradicionais, e outro que 

dedica  tempo  considerável  de  sua  vida  acadêmica  à  investigação  científica. 

Sugerem os autores citados também a criação de doutorado em pesquisa clínica 

nas universidades como um valioso mecanismo para o desenvolvimento científico e 

treinamento de jovens estudantes.

Entretanto,  apesar  de  ser  notória  a  importância  da  ciência  na  formação 

médica,  esta  não  possui  o  merecido  destaque  na  maioria  das  universidades 
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brasileiras  (GONÇALVES,  1995).  A  pesquisa  científica  na  grande  maioria  das 

escolas médicas no Brasil apresenta uma característica curiosa – pouco incentivo. 

Trata-se do fato de que o aluno é muito pouco incentivado durante a graduação; fato 

constatado  na  diretriz  curricular  nacional  do  curso  de  graduação  em  medicina 

(CRASTO et al., 2007). 

Ao estudar o interesse por pesquisa nos alunos, Pereyra & Petroianu (2000) 

num trabalho da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, constataram  que 

dentre os 60 alunos avaliados por um questionário sobre a importância da pesquisa 

no ensino médico, a maioria (90%) teve interesse por pesquisa científica, sendo que 

95%  gostariam  de  participar  de  pesquisas  durante  a  faculdade.  Mesmo  assim, 

somente um terço do total de alunos (32%) já havia participado em algum tipo de 

trabalho científico e apenas 7% possuíam publicação em eventos médico-científicos 

ou em periódicos durante a graduação. Apesar disso, 93% dos alunos consideravam 

o desenvolvimento de trabalhos científicos durante a graduação como importante 

para melhor formação médica. Como obstáculos, citaram: a falta de orientação e 

estímulo institucional e também a falta de estrutura física adequada. 

Ao analisar o desempenho da disciplina de Iniciação Científica nas faculdades 

de medicina, um grupo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

observou desde a sua implantação,  no Brasil  em 1988,  um grande crescimento, 

estando presente em 71% das instituições de ensino superior. Após uma avaliação 

das  instituições,  relata  que  carece  de  qualidade  e  em 75% dos  cursos  não  há 

recursos  necessários  para  ser  bem  desenvolvida.  O  problema  enfrentado  pelas 

Disciplinas  de  Iniciação  Científica  parece  o  mesmo  em  todas  as  instituições 

analisadas após opinião de alunos e professores: a escassez de verbas e a falta de 

institucionalização dessa atividade (TENÓRIO & BERALDI, 2010).

Ao analisarmos a produção científica na grande maioria dos médicos vemos 

que ela é baixa e isso teria como um dos motivos o acúmulo de funções exercidas 

pelo profissional, o que seria incompatível com a pesquisa qualificada. Embora isso 

tenha em parte sua razão de ser,  e dependa grandemente da racionalização do 

trabalho  na  instituição,  não  é  crucial.  Pesquisar  e  exercer  a  medicina  não  são 

incompatíveis, ao contrário, uma é complementar à outra. O que se requer, porém, é 

que o médico tenha formação básica em investigação que lhe permita aprofundar-se 

suficientemente (GONÇALVES, 1995).
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Em relação à produção científica dos docentes participantes de um Programa 

em Iniciação Científica, vimos, em uma pesquisa anterior conduzida pelos mesmos 

participantes deste trabalho, uma tendência geral de subida na produção publicada 

dos docentes participantes e não participantes do PIC em um determinado período 

de estudo nos anos de 1996 a 2003. Os docentes que participaram do PIC foram os 

mais produtivos e tiveram um crescimento na publicação maior principalmente os 

que possuíam o título de mestrado. Isto evidencia que a associação entre o aluno e 

o pesquisador docente fornece benefícios para os dois lados. Ambos os grupos de 

docentes  pesquisados  aumentaram a  produtividade  no  período  (CYRILLO  et  al, 

2008).

Em trabalho apresentado no Congresso Paulista  de Educação Médica em 

abril de 2004, Vieira e cols. (2004) avaliaram o impacto da iniciação científica na 

prática do internato médico em alunos do quinto ano do curso de graduação da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Através de um questionário 

que  versava  sobre  a  importância  da  pesquisa  científica  em  medicina  e  sua 

participação em projetos  de  pesquisa,  questionou-se  se  tal  participação  ajudaria 

esses alunos durante o internato. O resultado mostrou que, dentre os participantes, 

cerca  de  88%  consideraram  a  participação  em  projetos  de  pesquisa  como 

importantes para a formação do médico.

O  nosso  atual  trabalho  tem  por  finalidade  verificar  a  influência  do  PIC, 

idealizado  e  implantado  em  1995,  na  Faculdade  de  Medicina  da  Universidade 

Federal Fluminense (UFF), e que se iniciou no primeiro semestre de 1996, como 

parte do novo currículo da Faculdade na formação dos médicos. Desde o início do 

PIC,  o  programa  contou  com  crescente  adesão  dos  alunos  e  professores, 

acarretando um aumento no número de projetos realizados dentro das disciplinas do 

curso básico e profissional. O curso profissional se inicia quando o aluno atinge o 

terceiro ano da graduação médica na UFF (CARDOSO et al., 2005).

Em relação  à  introdução  do  PIC,  a  UFF  foi  uma  das  pioneiras  no  Brasil 

(CARDOSO et al., 2004a). O Programa de Iniciação Científica da UFF consiste de 

sete disciplinas opcionais a serem seguidas sequencialmente desde o segundo até o 

oitavo períodos (semestres) do curso médico. Na UFF, este programa consiste em 

conferências,  exposições  feitas  pelos  estudantes  e  aulas  ministradas  por 

professores, todas relacionadas à pesquisa, à ética, à metodologia da pesquisa, à 



16

estatística e à epidemiologia, constituindo o primeiro período do PIC, cursado pelo 

estudante. O programa continua, pelos períodos seguintes, com o desenvolvimento 

de  pesquisas  pelo  estudante,  sob  a  orientação  de  um  professor,  engajado  em 

projeto de pesquisa,  culminando com o desenvolvimento de uma Dissertação de 

Conclusão de Curso (DCC), um texto acadêmico a ser escrito no intervalo entre o 

nono e o décimo - segundo (e último) período do curso médico. A DCC é um pré-

requisito obrigatório para a obtenção do grau de médico e permite aos estudantes 

que  iniciaram  suas  pesquisas  durante  as  disciplinas  do  PIC  exporem  seus 

resultados.

É útil descrever o impacto que estes programas possam ter sobre a formação 

dos  futuros  médicos.  Opiniões  correntes,  de  cunho  qualitativo,  ainda  não 

comprovadas  por  estudos  controlados,  defendem  o  ponto  de  vista  de  que  os 

estudantes de medicina que realizam pesquisas (mesmo em tempo parcial) e que se 

habituam a pensar de acordo com o método científico, teriam, mais tarde, vantagens 

no campo profissional,  mesmo em atividades médicas sem relação direta com a 

pesquisa científica.  A curiosidade de tentar comprovar ou rejeitar  esta percepção 

nos levou a realizar o presente trabalho. Nosso objetivo foi estudar o impacto de 

cursar o PIC, como um Programa do curso médico, sobre a situação profissional dos 

novos médicos graduados na UFF. Para isso, idealizamos comparar indicadores, 

obtidos  por  meio  de  questionários  e  entrevistas,  referentes  a  estudantes  que 

freqüentaram o PIC, com aqueles que não o fizeram. Realizamos um seguimento 

desses grupos de médicos primeiramente aplicando o questionário proposto no ano 

de 2003 (CYRILLO et al.,  2010). Nesse período eles se apresentavam com 2,59 

anos, em média, de formados. Finalmente, após seis anos da pesquisa inicial, já no 

final do ano de 2009, utilizando-se novamente de uma entrevista como instrumento 

de pesquisa, reavaliamos as mesmas características dos médicos relacionados nos 

grupos PIC e Não PIC.
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA

Esta  pesquisa  tenta  esclarecer  questões  ainda  a  serem  comprovadas,  pela 

aplicação do método científico a médicos recém-formados, objetivando estudar o 

impacto  de  trabalhar  com  o  método  científico  sobre  a  atividade  profissional  do 

médico.  Afinal,  o  profissional  médico  formado,  que  tem  contato  com  o  método 

científico,  e que trabalha por certo tempo em linhas de pesquisa, se tornaria um 

profissional  diferenciado  no  futuro,  mesmo  que  não  vá  se  dedicar  à  pesquisa 

científica?  Queremos  esclarecer  se  esse  profissional  médico,  participante  do 

Programa de Iniciação Científica (PIC), passados alguns anos de formado, se tornou 

diferente ou não daquele que não participou do PIC, não tendo trabalhado com o 

método científico durante a graduação. Tal informação poderia ser muito útil para 

futuras  reestruturações acadêmicas dos Programas de Iniciação Científica.  Caso 

ficasse  evidente  que  trabalhar  com  o  método  científico  traz  benefício  no 

desempenho profissional e econômico do médico recém-formado, poderíamos assim 

direcionar mais espaço para estas atividades científicas dentro da grade horária nos 

cursos de graduação em medicina.
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3 Objetivo

O estudo é uma continuação de um trabalho anterior  e  tem como objetivo 

verificar a influência de cursar um Programa de Iniciação Científica em Medicina na 

graduação sobre o perfil profissional do médico recém-formado.
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4 Métodos

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/HUAP sob o número de 22/03, e também pelo Colegiado do Curso de 

Medicina da UFF, que permitiu o acesso aos registros acadêmicos dos estudantes.

O estudo é uma coorte retrospectiva no qual investigamos inicialmente uma 

amostra  preliminar  de  480  estudantes  de  medicina  graduados  entre  o  segundo 

semestre de 1999 e o primeiro semestre de 2002. Na Faculdade de Medicina, 80 

médicos são formandos em cada semestre/período. Estes recém-formados foram 

divididos em dois grupos diferentes, um composto por estudantes que participaram 

das disciplinas do PIC, e o outro por estudantes que não o fizeram (Não PIC).

4.1 Formação dos Grupos

Para formação dos grupos foi estabelecido critérios de inclusão e exclusão na 

amostra inicial dos alunos. Para serem incluídos no grupo PIC, os alunos teriam de 

ter cursado pelo menos 2 períodos, consecutivos ou não, da disciplina de Iniciação 

Científica,  podendo  também  serem  incluídos  nesse  grupo  alunos  bolsistas  de 

agências de fomento (CNPq e FAPERJ) que  desenvolveram projetos de pesquisa e 

também  alunos  participantes  de  monitorias  quando  apresentavam  atividades 

relacionadas com projetos de pesquisa.
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Os estudantes  que  fizeram apenas  um período  da  disciplina  de  Iniciação 

Científica  –  período  este  de  introdução  à  disciplina,  mas  sem  a  obrigação  de 

desenvolver um projeto de pesquisa; os que não fizeram a disciplina do PIC em 

qualquer  período  da  graduação,  bem  como  os  que  não  cursaram  disciplinas 

equivalentes  (disciplinas  relacionadas  à  pesquisa  que  trabalham  com  método 

científico) na graduação formaram o Grupo Não-PIC.

Os grupos PIC e Não-PIC foram formados a partir da amostra inicial de 480 

médicos, 192 tendo tido experiência prática com o método científico e 288 não tendo 

tido  essa  experiência  prática;  os  elementos  das  duas  amostras  foram  então 

pareados por idade, sexo, ano de formatura e coeficiente de rendimento acadêmico 

(CR);  aceitou-se  uma  diferença  máxima  de  CR  entre  os  pares  formados  por 

elementos dos Grupos PIC e Não-PIC de 0,2, de forma a manter as amostras as 

mais semelhantes possíveis e diminuir a possibilidade de viés. 

Com estes  critérios,  foi  possível  obter  30  pares  de  médicos  com critérios 

pareados, que foram convidados a participar da investigação desde o seu início. 

Quatro médicos, dois em cada grupo, recusaram-se a preencher o questionário, e 

foram, por esta razão, excluídos, tal como seus pares no outro grupo. Deste modo, 

obtivemos finalmente 26 pares, correspondendo a 26 médicos em cada grupo PIC e 

Não-PIC.

Um  questionário  (Apêndice  2)  versando  sobre  aspectos  profissionais  e 

socioeconômicos, contendo os indicadores e variáveis a serem usados na pesquisa, 

foi aplicado a cada um destes 52 ex-estudantes. As questões tratavam de dados 

gerais e buscavam avaliar dentre outros: a renda média familiar dos alunos antes e 

durante o período da graduação (renda média correspondente à renda de seus pais) 

e a renda média do médico depois do curso de graduação, a situação profissional 

atual do entrevistado, suas aprovações em concursos públicos, seus títulos e graus 

obtidos após a graduação, e o nível de escolaridade de seus pais.

Esse questionário foi aplicado no ano de 2003, quando os médicos recém-

formados de ambos os grupos tinham entre 1 e 3 anos de formados (CYRILLO et al., 

2010).

O questionário foi aplicado individualmente, pessoalmente ou pelo telefone, 

contando com a colaboração de uma equipe de 5 estudantes de medicina, treinados 

pelo pesquisador principal. Consideramos os resultados apenas dos que aceitaram a 

participação na pesquisa em ambos os grupos.
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Os dados coletados foram analisados após a aplicação dos testes de qui-

quadrado de Pearson com correção de Yates para continuidade e teste exato de 

Fisher para associação entre variáveis categóricas e Wilcoxon-Mann-Whitney para 

dados numéricos. O software empregado foi o S-Plus, versão 6,0.

Durante a segunda etapa do trabalho, seis anos depois, já no ano de 2009, 

esses  grupos  foram  então  reavaliados  seguindo  os  parâmetros  da  avaliação 

anterior.  Neste aspecto, o questionário foi  novamente aplicado, por telefone, aos 

médicos  de  ambos  os  grupos,  através  de  4  alunos de  medicina,  treinados pelo 

pesquisador  principal  do  projeto.  Entre  as  diversas  perguntas,  foram analisados: 

dados gerais,  publicações em revistas  científicas,  apresentação de trabalhos em 

congressos,  títulos  ou  graus  conquistados,  aprovação  em  concursos  públicos, 

cargos de chefia, destaque de cargo, inserção no mercado de trabalho, renda atual, 

bens próprios e satisfação (auto-avaliação) e adaptação profissional. Conseguimos 

entrevistar 22 pares de pessoas, pertencentes aos grupos, totalizando 44 médicos. 

Não conseguimos contato com 4 médicos de cada grupo.
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5 RESULTADOS

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos PIC e 

não-PIC, no que diz respeito ao gênero, idade, CR e ano de graduação, como visto 

na  TABELA 1. As diferenças entre os títulos obtidos e nível de escolaridade dos 

pais foram também inexpressivas, como mostra a TABELA 2. Também irrelevantes 

foram  as  diferenças  entre  o  número  de  artigos  apresentados  em  encontros 

científicos ou publicados em revistas médicas, entre as titulações obtidas após a 

graduação, como indica a  TABELA 3 e a renda média familiar antes e durante o 

curso médico, na TABELA 4. 

Entretanto,  na  avaliação  inicial  realizada  em  2003  houve  diferenças  no 

número  de  aprovações  em  concursos  públicos,  pois  foram  significativamente 

maiores os números do grupo Não-PIC relativos a esta variável  com p = 0,0098 

(TABELA 3). Do mesmo modo, a renda média do médico logo após a graduação foi 

significativamente maior no grupo Não-PIC (p = 0,02), (especialmente da camada de 

renda mais alta, acima de 4500 reais por mês), isto na primeira análise dos dados 

referentes ao ano de 2003 (TABELA 4).

Em nossa análise referente ao ano de 2009, os dados são apresentados na 

TABELA 5,  evidenciando, no que diz respeito à publicação de artigos, igualdade 

entre os grupos (p = 0,75), em relação à quantidade: 41% dos participantes do PIC 

publicaram e 59% não conseguiram tal conquista. O desempenho foi  semelhante 

com o grupo Não-PIC como visto na tabela. Quanto à apresentação de trabalhos em 

eventos científicos, houve maior porcentagem de médicos que cursaram a disciplina 
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PIC (68%) em comparação com o outro grupo Não PIC (50%), embora esse dado 

não tenha significância estatística (valor p = 0,36).

Em relação aos títulos e graus conquistados, verificou-se que a residência 

médica é a especialização mais prevalente (82% no grupo PIC e 91% no grupo Não-

PIC). O curso de especialização foi mais procurado por pessoas do grupo Não-PIC, 

representado por 68%, enquanto que o outro grupo obteve o percentual de 41%. 

Quanto à realização de mestrado, 9% dos membros do PIC o fizeram e 13% do 

grupo Não PIC. Apenas os participantes que cursaram Iniciação Científica buscaram 

a  qualificação  do  MBA,  contabilizando  9%.  Nenhum  médico  do  estudo  realizou 

doutorado até o momento da pesquisa. As variáveis  analisadas não apresentam 

significância estatística (valor p acima de 0,22 para todos os casos) (TABELA 5).

No aspecto aprovações em concursos públicos, o grupo PIC teve 91% de 

aprovação, o Não-PIC obteve 100% de aprovações dos concursos realizados por 

estes. Verifica-se com estes números que não houve significativa diferença entre os 

grupos (valor p = 0,869) (TABELA 5).

Em relação à ocupação de cargos de chefia não temos diferenças entre os 

grupos,  portanto  sem  significância  estatística  (valor  p=  1),  com  os  seguintes 

resultados: 18% dos médicos que participaram do PIC ocuparam cargos de chefia e 

o grupo Não-PIC 23% ocuparam cargo de chefia (TABELA 5).

Não foi encontrada diferença estatística (p=0,1744) entre a renda mensal do 

médico  de  quem  participou  do  PIC  e  de  quem  não  participou  (Não-PIC)  nesta 

segunda fase da pesquisa (2009). Em números absolutos, verifica-se que em faixas 

salariais abaixo de R$ 3.500,00 só existiam médicos do grupo Não-PIC. No total são 

18 médicos com renda acima de R$5.500,00 no grupo PIC e 14 médicos do grupo 

Não-PIC (TABELA 6).

Quanto ao item bens próprios (TABELA 6) foram analisados: carro, moradia, 

TV, celular, computador, outra moradia, sala/consultório. Não se observou diferença 

estatisticamente significativa entre os dois grupos, sendo o valor p, para cada item, 

maior que 0,05. Se analisarmos mais detalhadamente, todos os indivíduos que não 

possuem bens como TV, celular e computador estão no grupo dos Não-PIC; já para 

o item pesquisado “Outra moradia”, temos nos dois grupos (PIC e Não-PIC) o total 

de  5 médicos que a possuem, destes 4 médicos estão no grupo PIC, ou seja, 80% 

dos que possuem este  imóvel  pertencem ao grupo PIC,  contra  apenas 20% do 

grupo Não-PIC. Os dados da tabela mostram em percentuais dentro dos grupos 
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sendo  18% dos  médicos  no  grupo  PIC  e  5% dos  médicos  do  grupo  Não-PIC. 

Entretanto este dado não tem significância estatística na comparação dos grupos 

com p = 0,344. Quanto aos outros bens, os grupos são equivalentes, mesmo em 

análise absoluta. 

Em relação à satisfação profissional (Auto-avaliação), encontramos no grupo 

PIC a presença de 36% de pessoas muito satisfeitas com a profissão médica e 23% 

no  grupo  Não-PIC.  Encontramos  também  41%  de  médicos  satisfeitos  com  a 

profissão no grupo PIC e 55% no grupo Não-PIC. Dentre os médicos mais ou menos 

satisfeitos  encontramos  23%  no  grupo  PIC  e  18%  no  grupo  Não-PIC;  já  os 

insatisfeitos com a profissão (5%), somente encontramos esta resposta no grupo 

Não-PIC (TABELA 6).

O  Apêndice 2 é uma tabela resumindo os dados gerais da segunda fase 

comparativamente aos da primeira fase e será utilizado para estudos futuros.

5.1 Tabelas

TABELA 1 – Comparação entre os grupos PIC e Não-PIC conforme idade, sexo, CR 
e ano de graduação. Ano de 2003.

GRUPOS PIC (N=26) NÃO-PIC (N=26)     P valor

Homens 11 14  
 0,5780

Mulheres 15 12

Média de idade (em anos) 29,2 29,6  0,4540

CR médio 7,6653 7, 6646  0,7418

Ano de Graduação  0,7000
1999 4 6

 
2000 7 8
2001 13 9
2002 2 3

PIC: Participantes do Programa de Iniciação Científica.
CR: Coeficiente de rendimento acadêmico.
Teste da soma de postos de Wilcoxon.
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TABELA  2 –  Comparação  entre  os  grupos  PIC  e  Não-PIC  conforme  nível  de 
escolaridade dos pais. Ano 2003.

GRUPOS PIC (N=26) NÃO-PIC (N=26)          P valor

Escolaridade dos Pais 0,4313

4 anos de estudo regular 1 0

8 anos de estudo regular 0 1
Ensino médio 8 5
Universitário 17 20
Pós-Graduação 0,08

Sim 7 3
Não 19 23

Teste exato de Fisher. 

TABELA  3 –  Comparação  entre  os  grupos  PIC  e  Não-PIC  conforme  produção 
científica e aprovações em concursos públicos. Ano 2003.

GRUPOS PIC (N=26) NÃO-PIC (N=26)     P valor

Trabalhos Apresentados em Encontros Científicos                             1,0
Sim 
Não

20
6

19
7

Artigos Publicados em Revistas Médicas                                 0,1643

Sim 15 9

Não 14 17

Aperfeiçoamentos Obtido Após a Graduação                                  0,668

Especialização-Atualização1 21 24

Mestrado 1 0

Nenhum aperfeiçoamento 4 2

Aprovação em Concurso Público                                 0. 0098

Sim 19 26

Não 7 0

PIC: Participantes do Programa de Iniciação Científica.
1  Incluímos nesta  categoria  os certificados de Especialização,  Atualização,  Residência  médica ou 
cursos equivalentes e programas de MBA. O único grau acadêmico foi Mestrado.
Teste exato de Fisher. 
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TABELA 4 – Comparação entre os grupos PIC e Não-PIC conforme a renda familiar 
média antes e durante o curso e renda do médico após a realização do 
curso médico. Ano 2003.

GRUPOS PIC (N=26) NÃO-PIC (N=26)       P valor

Renda Familiar Média, em Reais*, antes da Graduação
      0,46

> 4.500 6 11

3.500-4500 5 5

2.500-3.500 9 8

1.550-2500 1 1

< 1.500 5 1

Renda Familiar Média, em Reais*, durante a Graduação                                        0,4646

> 4.500 9 10

3.500-4500 3 5

2.500-3.500 7 6

1.550-2500 4 4

< 1.500 3 1

Renda Média do Médico, em Reais*, após a Graduação                                         0,02

> 4.500 4 11

3.500-4500 5 5

2.500-3.500 9 8

1.550-2500 1 1

< 1.500 5 1

Não Responderam 2 0
*A moeda brasileira. PIC: Participantes do Programa de Iniciação Científica.
Teste exato de Fisher. 
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TABELA  5 –  Comparação  entre  os  grupos  PIC  e  Não-PIC  de  acordo  com 
publicações, apresentações de trabalhos, títulos e graus acadêmicos e 
aprovações em concursos públicos. Ano 2009.

VARIÁVEIS PIC n=22(%) NÃO-PIC n=22(%) P VALOR

Publicação 0,754
Sim 9 (41) 9 (41)
Não 13 (59) 13 (59)
Apresentação de Trabalhos 0,357
Sim 15 (68) 11 (50)
Não 7 (32) 11 (50)
Títulos ou Graus Conquistados
Especialização 9 (41) 15 (68) 0,227
Residência médica 18 (82) 20 (91) 0, 719
Mestrado 2 (9) 3 (13) 1
Doutorado 0 0 -
MBA 2 (9) 0 0, 488
Outros 4 (18) 4 (18) 1
Aprovação em Concurso Público 0,869
Aprovados 20 (91) 22 (100)
Cargo de Chefia 1
Sim 4 (18) 5 (23)
Não 18 (82) 17 (77)

PIC: Participantes do Programa de Iniciação Científica.
Teste exato de Fisher.

 

TABELA 6 – Comparação entre os grupos PIC e Não-PIC de acordo com a faixa 
salarial (renda do médico), bens próprios e auto-avaliação. Ano 2009.

VARIÁVEIS PIC n=22(%) NÃO-PIC n=22(%) P VALOR

Faixa Salarial 0, 174
Menos de R$ 3.500,00 0 1 (5)
Entre R$ 3.501,00 a R$ 5.500,00 4 (18) 7 (31)
Entre R$ 5.501,00 a R$ 7.500,00 7 (31) 2 (10)
Entre R$ 7.501,00 a R$ 9.500,00 5 (23) 4 (18)
Acima de R$ 9.501,00 6 (28) 8 (36
Bens Próprios
Carro próprio 21 (95) 20 (90) 1
Moradia própria 12 (54) 12 (54) 1
Televisão em casa 22 (100) 21 (95) 1
Telefone celular 22 (100) 21 (95) 1
Computador em casa 22 (100) 21 (95) 1
Outra moradia além da que mora 4 (18) 1 (5) 0, 344
Sala de consultório própria 7 (32) 8 (36) 1
Realização Profissional (Auto-Avaliação) 0, 373
Muito satisfeito 8 (36) 5 (23)
Satisfeito 9 (41) 12 (55)
Mais ou menos satisfeito 5 (23) 4 (18)
Insatisfeito 0 1 (5)

PIC: Participantes do Programa de Iniciação Científica.
Teste exato de Fisher.
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6 DISCUSSÃO

Nos últimos  anos,  diversas  faculdades  de  medicina  introduziram em seus 

currículos a disciplina de Iniciação Científica (IC) durante a graduação (como é o 

caso da Universidade Federal Fluminense – UFF). Já sabemos que a introdução da 

disciplina  no  currículo  médico  traz  mais  conhecimentos  sobre  metodologia  e 

pesquisa científica para o aluno e é esperada com isto uma melhor formação do 

médico (FERNANDES & MARIANI, 2010). O trabalho realizado é inédito na literatura 

e a comparação entre os grupos selecionados é pertinente para respondermos as 

perguntas sobre o impacto que esta disciplina poderia  vir  a  ter  sobre os alunos 

recém-formados no campo profissional e econômico. 

Um dos mais importantes aspectos na seleção dos grupos desta pesquisa foi 

o coeficiente de rendimento acadêmico (CR), número que expressa o desempenho 

acadêmico do estudante durante o curso médico. Obviamente os grupos deveriam 

ser compostos por médicos com CR bem similares com o fim de excluir qualquer 

influência desta variável nas possíveis diferenças observadas no perfil profissional 

dos novos médicos tendo em vista apenas a sua participação no PIC evitando um 

possível  viés de seleção. Além do CR, a idade,  sexo e ano de formatura foram 

analisados e pareados de forma a não permitir diferença também entre eles. Assim, 

ambos  os  grupos  tinham  desempenho  acadêmico  bastante  semelhante  e  sem 

diferença significativamente estatística desde o início da pesquisa.

O  trabalho  inicialmente  avaliou  o  nível  de  escolaridade  dos  pais  em  sua 

primeira  análise  em 2003.  Durante  a  graduação,  os  pais  (pai  e  mãe)  poderiam 

influenciar seus filhos a seguirem carreiras que os primeiros seguiram, mas neste 

estudo  não  foi  encontrado  diferença  estatística  (p=0,43)  com  base  no  nível  de 

escolaridade dos pais desde o nível de escolaridade primário ao universitário para 

os dois grupos analisados. Dos pais que chegaram à Universidade, foram avaliados, 

em  números  absolutos,  quantos  realizaram  pós-graduação  e  encontramos  sete 
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médicos no qual pelo menos um dos pais tiveram título de pós-graduação no grupo 

PIC e somente três médicos tiveram pelo menos um dos pais com título de pós-

graduação  no  grupo  Não-PIC.  Nota-se  um  p  valor  (0,08),  sem  significância 

estatística apesar da diferença em números absolutos.

A produção científica dos médicos foi avaliada na etapa inicial da pesquisa 

com base em apresentações em congressos e publicações em revistas científicas. 

Os  artigos  publicados  durante  e  depois  da  graduação  foram  somados  e 

considerados em conjunto nesta etapa inicial. Não houve diferenças entre os grupos 

PIC e Não-PIC.

A  elaboração  de  Dissertação  de  Conclusão  de  Curso  é  obrigatória  na 

Faculdade  de  Medicina  da  UFF.  Ela  é  realizada  preferencialmente  como  uma 

conseqüência do trabalho utilizado pelo aluno participante do PIC na graduação e 

pode ser usado para confecção de artigo científico ou apresentação em encontros 

científicos. Do mesmo modo, todos os estudantes, durante seu curso médico, são 

convidados a participar em encontros anuais onde são apresentados trabalhos de 

extensão e trabalhos das próprias disciplinas da graduação.  A familiaridade com 

esse tipo de exposição poderia explicar a ausência de diferenças no número de 

artigos  apresentados  em  encontros  e  congressos  médicos.  Quanto  aos  artigos 

publicados  em  revistas  médicas,  o  número  absoluto  é  maior  no  PIC,  mas  sem 

diferença  estatística.  Sabe-se  que  a  preparação  de  um  artigo  para  publicação 

demanda  mais  tempo,  empenho  e  conhecimento.  Pode-se  inferir  que  os 

participantes do PIC em uma primeira análise têm preferência por este tipo de artigo.

O aperfeiçoamento após o término do curso de medicina também foi avaliado 

nesta pesquisa.  Mediante cursos de atualização e especialização,  como também 

treinamento em regime de residência médica e programas de MBA, observamos 

nesta etapa inicial  ausência de diferenças estatisticamente significativas (p=0,66) 

entre os dois grupos estudados.

Com relação à aprovação em concursos públicos em nossa primeira análise 

em 2003, o grupo Não-PIC obteve mais aprovações em concursos com diferença 

estatística significativa(p=0,0098). Podemos supor que os médicos do grupo PIC, 

nesta  primeira  etapa  da  pesquisa,  pretendiam  ter  uma  educação  médica  mais 

prolongada, dando preferência à pós-graduação stricto sensu e ao treinamento em 

regime de residência  médica  ao  invés de optar  imediatamente  por  um posto  de 

trabalho.  De  acordo  com  isto,  o  grupo  Não-PIC  teria  uma  concepção  mais 
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pragmática de suas carreiras, buscando os concursos públicos com a finalidade de 

assegurar uma boa situação econômica e profissional. 

A renda média do médico imediatamente após o término do curso em 2003 no 

grupo Não-PIC revelou-se significativamente maior do que a do grupo PIC(p=0,02) 

provavelmente confirmando esta tendência mais pragmática do grupo Não-PIC. A 

renda  média  familiar  antes  da  graduação  e  durante  o  período  da  faculdade 

permaneceram semelhantes e sem significância estatística.

Os  dados referentes  à  segunda fase  do  trabalho  mostram que os  grupos 

permanecem semelhantes em relação ao número de publicações científicas.  Isto 

pode ser explicado pelo fato dos participantes do grupo PIC e Não-PIC continuarem 

o aprimoramento técnico ao sair da faculdade. Sabe-se que ao realizarem curso de 

especialização,  residência  médica,  mestrado  e  MBA,  também  há  um importante 

estímulo para o desenvolvimento de trabalhos científicos. Além disso, a participação 

em congressos,  encontros  e  simpósios  após a  graduação fornece contatos  com 

diversos tipos de trabalhos publicados o que também estimula os médicos de ambos 

os grupos a buscarem essa qualificação. Sendo assim, hoje em dia, mesmo aqueles 

profissionais que vivem em locais mais distantes dos centros urbanos, conseguem 

manter  constante  atualização,  através  da  implementação  de  Programas  de 

Educação Médica Continuada por várias instituições públicas e privadas (LEITE et 

al., 2010). 

Em relação  à  apresentação  de  trabalhos  científicos,  houve  maior  número 

absoluto de participantes com trabalhos apresentados no grupo PIC em relação ao 

grupo  Não-PIC,  tendência  semelhante  à  anterior.  No  entanto,  esse  dado  não 

apresenta  significância  estatística  (p=0,357).  Isto  se  deve,  provavelmente,  à 

necessidade  atual  de  realizar  cursos  de  aperfeiçoamento  profissional,  visando 

melhor  qualificação  para  encarar  o  mercado  de  trabalho,  que  se  encontra  tão 

disputado.  Dessa  forma,  os  médicos  ao  se  atualizarem,  muitas  vezes  precisam 

realizar trabalhos de pesquisa durante os cursos além de participar de eventos onde 

têm a chance de apresentar trabalhos. 

Na segunda fase da pesquisa, observamos que dois alunos participantes do 

PIC realizaram capacitação no mestrado e três indivíduos do grupo que não realizou 

PIC conquistaram esse título diferentemente da avaliação anterior na qual somente 

um aluno do grupo PIC possuía a titulação. Tal resultado demonstra a semelhança 

entre os grupos, visto que esse dado não apresenta significância estatística (p= 1). 
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Provavelmente, no decorrer da vida médica desses indivíduos, houve  o interesse 

e/ou  a  necessidade  de  conquistar  essa  qualificação,  buscando  seguir  carreira 

acadêmica ou científica.

O grupo Não-PIC apresentou número  superior  de  integrantes  que fizeram 

curso  de  especialização,  o  que demonstra  procura  por  aperfeiçoamento  técnico, 

refletindo uma característica inerente à profissão médica, embora esse dado não 

tenha significância estatística (p= 0,23). A realização de residência médica foi igual 

entre  os  grupos  devido  à  importância  atual  dada  na  aquisição  de  um título  de 

especialista para o médico. 

Não  há  diferença  estatística  (p=0,869)  entre  realização  e  aprovação  em 

concursos públicos entre os dois grupos. Diferentemente ao ocorrido na avaliação 

anterior  (2003),  na  qual  esta  avaliação  sugestionava  um  pior  desempenho  em 

concursos  no  grupo  PIC,  os  grupos  desta  vez  se  igualam neste  aspecto.  Uma 

interpretação  para  tal  fato,  é  que  ao  se  formarem,  os  médicos  do  grupo  PIC 

investiram  mais  na  capacitação  e  consolidação  de  sua  formação  profissional, 

prestando  concursos  mais  tardiamente  em  relação  ao  grupo  Não  PIC.  Isto 

demonstra um equilíbrio entre os grupos PIC e Não PIC nesta segunda fase da 

pesquisa. Sabemos que a participação no PIC estimula os alunos ao terminarem a 

graduação  continuarem  desenvolvendo  tecnologia  e  conhecimento  por  meio  de 

pesquisas próprias (OLIVEIRA et al., 2008). Em nossa pesquisa, os recém-formados 

do  grupo  Não-PIC  iniciaram cedo  a  participação  em concursos,  adquirindo  uma 

maior aprovação inicial que, com o passar do tempo, levou a uma igualdade entre os 

grupos.

Estatisticamente,  não  foi  encontrada  relação  entre  ter  cursado  Iniciação 

Científica e ocupar  cargo de chefia  (p= 1).  Interpretamos que essa diferença se 

explica pelo fato de quem não fez PIC ter se inserido primeiro e de forma mais fácil 

no mercado de trabalho, possibilitando a ocupação de cargos de destaque e chefia 

de forma mais rápida. A ocupação de tais funções ocorre de forma mais tardia para 

o grupo PIC. Dessa forma, indagamos se com o passar dos anos, esses grupos 

tenderiam a se igualar, ou ainda, os médicos que cursaram a disciplina poderiam se 

destacar nesse aspecto profissional.

Não encontramos diferença estatística  entre  os  dois  grupos em relação à 

renda mensal (p= 0,174). Em análise mais detalhada, observa-se que em valores 

absolutos  o  grupo  PIC  tem renda  mais  elevada.  O  interessante  a  destacar  é  o 
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crescimento  da  renda  no  grupo  PIC,  maior  em  relação  ao  grupo  Não-PIC. 

Encontramos desta forma uma maior possibilidade do grupo PIC de atingir rendas 

mais altas com o passar do tempo. Além disso, em faixas salariais abaixo de R$ 

3.500,00  só  existe  médico  do  grupo  Não-PIC.  O  fato  do  teste  não  ter  sido 

estatisticamente  significativo  não impossibilita  uma análise  qualitativa  na  qual  os 

participantes do PIC possuem maior crescimento da renda no período avaliado.

Também foram analisados bens próprios como: carro, moradia, TV, celular, 

computador,  outra moradia e sala/consultório.  Não foi  vista diferença significativa 

entre os dois grupos analisados (p= 1, em todos os itens). A análise comparativa é 

difícil, devido ao fato de que os valores reais de cada bem não foram analisados, por 

exemplo, a marca e o tipo do carro podem interferir na avaliação qualitativa do bem.

Nota-se maior grau de satisfação em relação à realização profissional  e à 

profissão médica entre os médicos do grupo PIC em relação ao grupo Não PIC, 

porém ambos sem significância estatística (p=0.373). Tal fato ocorre, provavelmente, 

porque os alunos que cursam a disciplina conseguem traçar melhor seu plano de 

carreira após a formatura, definindo melhor suas escolhas profissionais por terem 

estado em constante contato com um orientador experiente no decorrer de toda a 

disciplina (socialização profissional).

Em síntese, em nossa avaliação inicial em 2003, constatamos uma possível 

influência  do  Programa de  Iniciação  Científica  sobre  os  grupos  PIC  e  Não-PIC. 

Encontramos nos parâmetros de renda familiar média, uma diferença estatística com 

aumento da renda no Grupo Não-PIC; e no item aprovações em concursos públicos 

uma diferença estatística significativa com aumento das aprovações no grupo Não 

PIC.

Na segunda fase da pesquisa (2009) não se observam diferenças estatísticas 

entre  os  grupos.  Diferentemente  do  resultado  encontrado  anteriormente,  foi 

constatado  que  o  desempenho  profissional  na  avaliação  dos  44  médicos 

pesquisados  é  semelhante.  Um  dado  observado  é  que  a  constante  busca  por 

aperfeiçoamento  profissional,  através  de  cursos  de  especialização  e  residência 

médica e atualização, utilizados para desenvolver as habilidades profissionais é uma 

característica  inerente  à  profissão  médica.  O  fato  de  existirem  diferenças 

inicialmente observadas entre os grupos em nossa análise no ano de 2003 pode ser 

explicado pela demora inicialmente nestes grupos participantes do PIC em entrar no 

mercado  profissional  e  também  como  uma  tentativa  de  seguir  uma  carreira 
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acadêmica precocemente. Carreira esta muitas vezes difícil de seguir em nosso país 

nos primeiros anos de formado principalmente pelo baixo incentivo a esta atividade 

aos recém-formados.
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7 CONCLUSÕES

Inicialmente,  na avaliação de 2003, observou-se diferença estatísticamente 

significativa entre os grupos, com maior renda e maior número de aprovações em 

concursos públicos por parte do grupo Não-PIC.

Na  avaliação  de  2009  os  grupos  se  equivalem,  não  havendo  entre  eles 

diferenças significativas,  apenas qualitativamente em maior crescimento na renda 

dos elementos do grupo PIC.

Tendo em vista estas conclusões, seria desejável uma nova avaliação dos 

grupos PIC e Não-PIC dentro de cinco anos, em especial para avaliar se persiste o 

crescimento  da renda média dos médicos que compõem o grupo PIC.
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9 APÊNDICE1

9.1Tabela dados gerais comparativa com a primeira e segunda fase 2009.

Nº Sexo Idade IC Publicação Apresentação Títulos Concurso
Renda 
Final

Bens Próprios
Auto-

avaliação
Pai Mae

Renda 
inicial

Coef. 
Rend. 
Acad.

1 1 36 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 2 7,73

2 0 37 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7,9

3 1 38 0 0 1 1 1 3 4 1 1 1 1 6,4

4 0 40 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 7,96

5 1 34 0 1 1 1 1 4 0 1 2 0 2 8,54

6 0 36 0 0 1 0,1,5 0 0 0 1 1 1 1 6,79

7 0 35 0 1 1 1,5 1 2 5 1 1 1 1 7,83

8 1 36 0 1 1 0,2 1 4 3 1 1 1 0 8,42

9 1 35 0 0 0 0 1 2 5 1 1 1 1 7,09

10 0 39 0 1 0 0,5 1 1 5 0 1 0 0 6,83

11 1 37 0 0 0 0,1 1 4 0 1 0 0 2 8,28

12 0 36 0 1 1 0,1 1 1 4 0 1 1 1 7,59

13 0 35 0 0 0 1 1 3 4 1 1 1 2 7,66

14 0 34 0 0 1 1 1 4 0 0 1 1 1 7,73

15 1 34 0 1 1 0,1,2 1 4 4 1 1 1 0 7,69

16 1 35 0 1 1 0,1 0 4 0 1 1 1 1 7,32

17 0 34 0 0 0 0,1 1 4 4 1 0 0 2 7,76

18 1 35 0 1 1 1 1 3 5 1 2 0 2 8,23

19 1 37 0 0 0 0,1 1 3 5 1 1 0 2 6,89

20 1 36 0 0 0 0,5 1 1 3 1 0 1 1 7,91

21 0 36 0 1 0 0,1 1 1 3 1 1 1 1 8,27

22 0 34 0 0 1 0,1 1 1 5 0 1 0 1 8,19

23 0 38 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0 7,09

24 1 35 1 0 0 1,2 1 3 0 1 2 1 1 7,63

25 0 35 1 0 1 1 1 3 3 1 1 0 1 8,16

26 0 34 1 1 1 1,5 1 1 5 1 2 1 1 7,63

27 0 36 1 1 1 1,2 1 2 4 1 0 0 1 8,28

28 1 35 1 1 1 0,1,2,5 1 4 3 0 2 1 1 7,17
Apêndice 1 - Continua
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Apêndice 1 - Continuação

Nº Sexo Idade IC Publicação Apresentação Títulos
Concur

so
Renda 
Final

Bens 
Próprios

Auto-
avaliação

Pai Mae
Renda 
inicial

Coef. 
Rend. 
Acad.

29 0 35 1 0 1 0,1 1 2 5 1 2 1 1 7,84

30 0 35 1 0 1 1 1 2 5 0 0 0 0 7,56

31 0 34 1 1 0 1 0 4 5 1 2 1 1 7,36

32 1 34 1 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 7,89

33 0 36 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 7,67

34 1 35 1 0 1 1,4,5 1 4 3 1 0 0 2 7,4

35 0 37 1 0 1 1,5 1 2 0 1 0 0 1 8,24

36 0 35 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 7,71

37 1 37 1 0 0 4 1 4 1 1 0 0 2 7,98

38 1 36 1 0 1 1 1 4 0 1 1 0 2 7,98

39 0 38 1 1 0 0 1 2 5 1 0 1 1 6,86

40 0 35 1 0 1 1 1 2 3 0 1 0 1 7,37

41 1 36 1 1 0 0 0 1 5 1 0 0 1 7,65

42 0 34 1 0 0 0,1 1 2 4 1 1 1 1 8

43 1 34 1 1 1 1 1 3 0 1 0 0 2 7,29

44 0 35 1 1 1 0,1 1 4 1 0 1 1 1 7,72

IC
(1-22)

0
Fem

idade em 
2011

1
sim

1 
sim

1
Sim

0
Especialização

1 
sim

0
<3500

0
uma casa

1
satisfeito

1 
Superior

Renda -

N IC 
(23-44)

1
Mas

0 
não

0 
não

0 
Não

1
Residência

médica

0 
não

1
3.5-5.5

1
duas 

ou mais

0 
insatisfeito

0 
Não 

Superior
0: <2.500 -

- - - - - -
2

Mestrado
-

2
5.5-7.5

3
consultório

-
2 

Mestrado/D
outorado

1: 2.500-
4.500

-

- - - - - -
3

Doutorado
-

3
7.5-9.5

4
consultório 

e casa
- - 2: > 4.500

- - - - - -
4

MBA
-

4
>9.500

5
não casa

- - - --

- - - - - -
5

Outros
- - - - - - -
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Apêndice 2 – Questionário

Nome: ______________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
Telefone:  ___________________________________________________________
Telefone celular: ______________________________________________________
E-mail:  _____________________________________________________________
Especialidade:  _______________________________________________________
Data de nascimento:  __________________________________________________
Estado civil:  _________________________________________________________
Número de filhos: _____________________________________________________
Ano da formatura: _____________________________________________________
Período da formatura:  _________________________________________________
Data da entrevista: ____________________________________________________

1) Publicou algum trabalho em revista ou livro desde que se formou?
(  ) Sim
(  ) Não
Caso a resposta seja SIM, quantos trabalhos publicou e em quais revistas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2) Apresentou algum trabalho em eventos científicos desde que se formou?
(  ) Sim
(  ) Não
Caso a resposta seja SIM, dizer quantos até o momento e citar os eventos com o 
ano de ocorrência:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3- Após a formatura, que títulos ou graus abaixo citados você conquistou?

(  ) Curso de especialização
(  ) Residência médica
(  ) Mestrado
(  ) Doutorado
(  )MBA
(  ) Outros cursos. Citá-los:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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4-  Após  a  formatura,  quantos  concursos  públicos  você  fez  e  em  quantos  foi 
aprovado?

Fez_______ concursos.

Foi aprovado em ______ concursos.

Citar os concursos em que foi aprovado:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5- Como você classificaria sua inserção no mercado de trabalho?

(  ) Muito fácil
(  ) Fácil
(  ) Encontrou certa dificuldade
(  ) Encontrou muita dificuldade

6- Qual a sua função profissional hoje? Quais são seus vínculos de trabalho?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7-Você possui,  hoje,  algum cargo de chefia,  coordenação ou direção em algum 
emprego ou trabalho?

(  ) Sim  (  ) Não
Caso sim, citar quais:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8-Você destacaria  algum cargo que ocupa no momento que possua importância 
profissional?

(  ) Sim (  ) Não
Caso sim, cite:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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9-Qual a faixa de remuneração, somados todos os seus vínculos, você recebe, 
atualmente?

(  ) Menos de R$1500,00
(  ) Entre R$1501,00 a R$2500,00
(  ) Entre R$2501,00 a R$3500,00
(  ) Entre R$3501,00 a R$4500,00
(  ) Entre R$4501,00 a R$5500,00
(  ) Entre R$5501,00 a R$6500,00
(  ) Entre R$6501,00 a R$7500,00
(  ) Entre R$7501,00 a R$8500,00
(  ) Entre R$8501,00 a R$9500,00
(  ) Entre R$9501,00 a R$10000,00
(  ) Mais de R$10001,00

10-Assinale bens que você desfruta, no momento.

(  ) Carro próprio
(  ) Moradia própria
(  ) Televisão em casa
(  ) Telefone celular
(  ) Computador em casa, próprio
(  ) Outra moradia, além da que mora
(  )  Sala de consultório própria.

11-Em relação à sua situação profissional atual, vista pelo aspecto de sua realização 
profissional, você poderia se considerar:

(  ) Muito satisfeito
(  ) Satisfeito
(  ) Mais ou menos satisfeito
(  ) Insatisfeito

12- Em relação à sua situação na profissão médica, você poderia dizer que, no 
momento:

(  ) Estou feliz e adaptado à ela
(  ) Não me sinto totalmente feliz, mas estou adaptado
(  ) Não me sinto totalmente feliz, estou inadaptado, mas não penso em mudar de 

profissão
(  ) Estou infeliz, inadaptado


