
ABORDAGEM INICIAL A
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

3 COISAS
para 

de

pensar
antes

especialidade



Escolher qual especialidade seguir é talvez o maior 
ponto de inflexão na nossa carreira. Uma decisão

que literalmente muda toda a sua vida, desde onde 
você vai fazer a residência, até onde você morará 

depois. Passando ainda pelo tempo que terá com a 
família, remuneração e etc.

Sabendo do tamanho da importância dessa escolha, 
cabe ressaltar a necessidade de você avaliar

minuciosamente cada componente da equação 
para ser o mais assertivo possível na sua escolha.

Por mais óbvio que seja, é cada vez mais comum ver 
de perto aquele amigo que está claramente

perdido, decepcionado ou frustrado com a escolha 
da especialidade. E através do amplo alcance do 

Meu Staff e da boa abertura que temos com alunos e 
seguidores de todo o país, tenho percebido alguns 

padrões e agora queremos abordar esse tema com 
você.
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INTRODUÇÃO:



Um dos maiores erros que vejo é escolher a 
especialidade somente pela afinidade. Claro que 
isso é importante, mas é imperativo entendermos 

que a afinidade não é suficiente para você ser feliz 
se isso não te remunerar bem ou tirar você de perto 

dos seus amigos ou família.

Nesta rápida leitura vamos abordar três aspectos 
importantes que você precisa incluir antes de decidir

qual especialidade seguir.

O trabalho é somente um dos aspectos da vida. Não 
esqueça dos demais.
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- Onde você quer morar?

Eu sou bastante procurado por estudantes e recém 
formados para orientar sobre qual especialidade
seguir. É um exercício bem interessante já que eu 

consigo ver claramente o quão despreparados para 
esta escolha nós somos.



Certa vez uma aluna me perguntou qual 
especialidade eu achava melhor, medicina fetal ou
neurocirurgia pediátrica. Talvez a expectativa dela 
fosse que eu diria dados de mercado para que ela 

pudesse escolher.

Sim, isso é importante. Mas ainda mais importante 
que os dados, são as preferências pessoais. Eu

fiquei alguns segundos pensando sobre aquelas 
escolhas da minha aluna por quê eu conheço ela. Eu 
sei que ela é de uma cidade pequena de interior, seu 

namorado também é da mesma cidade, e já tinha 
ouvido ela dizer que sonhava em voltar.

Foi então que eu fiz a seguinte pergunta: na sua 
cidade, onde você vai trabalhar com medicina fetal 

ou  neurocirurgia pediátrica?

O rosto dela passava a mensagem de que todos os 
planos foram destruídos. Ela olhou para mim como

se eu tivesse descoberto o fogo. Aquilo me soou 
como um nítido alerta. Por mais óbvio que sejam 

alguns fatores, o contexto em que nós somos 
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inseridos faz com que muitos ignorem ou não 
percebam mesmo os pontos mais básicos.

Por longos anos, são jornadas intensas e desumanas 
de estudo. Pressão de todos os tipos e de todos os
lados. Perceber que você faz parte de um grupo de 

profissionais com alto grau de remuneração, de 
statussocial, de responsabilidade… tudo isso gera 
efeitos inimagináveis e diferentes em cada um de 

nós.

No geral, tanto nessa etapa da vida como também 
em outras, é comum ver o médico ignorando e/ou

desatento à questões básicas. Mas lendo isso agora 
você tem o estalo real e percebe o quanto é 

evidente que você precisa fazer uma especialidade 
que tenha condições de trabalho da cidade que 

você pretende se estabelecer.

Quem pretende ficar em capitais ou outras cidades 
maiores não tem tanto este problema, mas em
cidades de médio e pequeno porte precisamos 
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pensar se a cidade te suporte para a especialidade.

O exemplo da minha aluna é bastante comum. A 
cidade que ela pretende morar é muito pequena. É

evidente que não tem suporte para 
subespecialidades e, se ela realmente quer voltar a 

morar lá, ela precisa decidir por uma de acesso 
direto.

Então lembre de fazer este exercício. É muito comum 
hoje em dia pensarmos já em subespecialidades,
o que não tem problema nenhum mas, lembre de 

pesquisar se a cidade que você pretende se 
estabelecer tem condições de incorporar além, claro, 

de saber como está o mercado, número de 
especialistas, demanda e etc.

Esse tópico de onde você quer morar acaba se 
tornando amplo quando a gente vai analisar todas 

as variáveis. E por mais que você se force a 
“enxugar” as opções pra tentar simplificar sua 

análise, acredite, isso vai te complicar ainda mais. 
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Precisamos entender que decisões dessa 
envergadura são complexas mesmo, não tem o que 
reclamar. É sobre o que você vai fazer pelo resto da 
vida e coisas assim não podem ser decididas num 

teste do buzzfeed ou em três enquetes do instagram.

Enquanto escrevia esse material, encontrei uma 
forma mais avançada de abordar pontos mais

sensíveis. Quem de fato de interessar pelo tema, vai 
ter oportunidade de conhecer o próximo material 

que estou preparando sobre como decidir a 
especialidade. Aviso nos próximos dias!

Qual a sua idade agora? Vinte e poucos anos? 
Trinta? Quarenta?

Independente da sua resposta uma coisa é certa. 
Decidir a especialidade é decidir o que você vai fazer
por algumas décadas. E nada pior que estar preso a 

uma rotina que você não gosta pelo resto da sua 
vida.
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- Qual rotina você gosta?
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- Você prefere uma vida com uma
rotina mais fixa ou isso te deixa
entediado e prefere mudanças?

- Quer funcionar somente em
horário comercial e dormir em casa

ou prefere trabalhos mais 
intervalados?

- Quer ter liberdade de fazer
algumas trocas de plantão e poder
viajar sempre que quiser ou prefere
ter férias planejadas e mais longas

Analisar a rotina vai muito além de escolher se você 
quer hospital ou consultório. Vai em entrar a

fundo nas suas preferências de vida.

Estas, além de muitas outras, são perguntas muito 
importantes de serem respondidas. E talvez você
tenha a sua vida ideal muito bem desenhada na 
cabeça, isso é moleza. O difícil é entender duas 

coisas:



1. Muitas vezessuas preferências vão te levar a uma 
especialidade que você não sente atração. E então,

o que fazer? Este é mais um ponto sensível 
queabordarei no material mais avançado sobre o 

assunto. Devo
liberar esse conteúdo nos próximos dias e você será 

avisado, claro. 

2. Algumas vezes suas preferências vão ser 
contraditórias. Por exemplo, algumas pessoas 

podem querer uma rotina de horário comercial e 
também querer a liberdade de viajar quando quiser.

São duas armadilhas que devemos ter cuidado. Por 
isso, é importante que, além de pensar sobre si

mesmo e responder a todas as perguntas, 
coloque-se as respostas em ordem de prioridade. É 

muito difícil que você encontre alguma 
especialidade que resolva todas as suas dores e que 

encaixe perfeitamente nas suas preferências.

Entenda que você precisará abrir mão de algumas 
coisas e aqui está uma questão essencial e mais
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Vamos ser sinceros: dinheiro é MUITO importante! 
Fazer uma especialidade e ser mal remunerado te
frustará profundamente. Você vai ver que escolher 

pela afinidade não é suficiente fazendo esse 
exercício simples:

Se coloque num lugar futuro, 5 anos atuando 
naquela especialidade que você sempre quis. Aquele

ápice inicial já passou, você lida com muitos 
desafios de gestão, familiar, profissional… e num 
certo dia olha pra trás e percebe que muitos e 

longos anos passaram desde que você iniciou sua 
jornada na medicina. Que talvez todo esse esforço 
de décadas merecia ser mais recompensado, que

você gostaria — e necessitaria — ganhar mais 
dinheiro.
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profunda nesse processo de conhecer a si mesmo 
para assim ser mais assertivo na escolha da sua 

especialidade.

- Quanto você quer ganhar?
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Sobre os ganhos, uma coisa
precisar estar clara na sua cabeça:

E que, somado a isso, sente que aquela afinidade 
que você percebeu 10 anos atrás, era de uma pessoa

diferente da que você é hoje.  Que asideias, o 
 propósito, as preferências mudaram. Mas agora tem 

pouco espaço pra mudar radicalmente essa 
realidade. Ao seu favor, pesa o fato de estar fazendo 
algo razoavelmente agradável, alinhado com você. 
Mas isso é engolido no café da manhã, quando a

rotina e caos da vida real começa. 

A desvalorização da medicina evolui a galopes e 
deixar de analisar esta variável na hora da escolha é
a certeza de problemas futuros, pelo que a história 

brasileira nos mostra. Mas, apesar desta 
desvalorização, ainda há muitas oportunidades de 

grandes rendimentos

Existe especialidades onde você pode ganhar 50, 60, 
70 mil reais por mês, ou até mais. A questão é

- Para ganhar muito, tem que
trabalhar muito!



que a carga de trabalho é muito grande. Então a 
pergunta a ser respondida não é somente quanto 

você quer ganhar. A pergunta certa é:

Algumas pessoas só querem pagar suas contas e ter 
uma vida simples. Dão um ou dois plantões por

semana e estão satisfeitos. Outros querem trabalhar 
um pouco mais para ter mais conforto. E alguns 

querem ganhar muita grana e não se importam em 
trabalhar muito.

Tente descobrir o exato grau de trabalho e 
remuneração que você quer e use isso para escolher 

a especialidade, entendendo que vai precisar ser
flexível em alguns momentos que a vida pessoal ou 

profissional te exigir, provisoriamente, algo um pouco 
além do que você se sente confortável.

Além disso, eu quero deixar duas observações aqui 
que acho muito importante e que vejo muita gente

pecando nisso. 
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- Quanto eu quero ganhar e o quanto 
estou disposto a trabalhar por isso?



1. Quem define o trabalho é você, não a 
especialidade:

Certamente você já ouviu aquela coisa de “ah, eu 
queria fazer neurocirurgia, mas

neurocirurgião não tem vida”. Isso é a maior 
bobagem que alguém pode falar. Você pode fazer 

qualquer especialidade que quiser e trabalhar o 
quanto quiser. É você que escolhe isso.

2. Pense no futuro:

Talvez você seja solteiro(a) agora, não tenha filhos e 
pense que trabalhar pouco, ganhando

menos é suficiente para você. E é mesmo. Mas pense
à frente. Se você quer ter filhos isso vai aumentar 

seus custos. Se pensa em comprar uma casa, isso 
vai aumentar seus custos.

Tenha muito cuidado para não escolher uma 
especialidade sem pensar em como ela se 

comportará no futuro e se ela vai te dar rendimentos 
suficientes para o que você planeja. E a palavra

chave aqui é esta: planejamento! 
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Ps.: Em breve vou publicar um novo material mais 
avançado pra continuar te ajudando nesse processo 

da escolha da especialidade. Até breve e não 
esquece de deixar seu feedback.
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“Se você falha em planejar, está
planejando falhar


