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Formar profissionais para atuar no Sistema de Saúde Brasileiro sempre foi um desafio. Atualmente, a
formação acadêmica e a necessidade de qualificação e aperfeiçoamentosão destaques nos processos
educativos. Segundo o Censo de Educação Superior (2016), para ser alcançado tais quesitosé necessário
a discussão, em meio asinstituições de ensino superior,acerca da necessidade de aproximar a formação
dos profissionais de saúde das reais necessidades dos usuários e do sistema. Nesse contexto, dentre as
principais medidas citadas na literatura que buscam mensurara qualidade da assistência em saúde e a
qualificação profissional, está a análise do perfil dos concluintes de cursos de graduação em saúde.Este
trabalho busca identificar o perfil de concluintes de cursos de graduação em saúde, por instituições de
ensino superior, no estado de Minas Gerais entre os anos de 2009 e 2012. Trata-se de uma pesquisa do tipo
documental fundamentada num estudo investigativo, retrospectivo, com delineamento transversal, de
caráter descritivo e quantitativo. Os dados foram colhidos no DATASUS (Departamento de Informática
do SUS): Rede Interagencial de Informações para a saúde do Ministério da saúde – Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- Sistema Integrado de Informações da Educação
Superior – SIEdSup.- referente a oferta potencial e ao perfil dos novos profissionais de saúde de nível
superior, formados pelo sistema educacional, por categorias selecionadas, de acordo com a natureza
jurídica da instituição formadora, no estado de Minas Gerais, no período de 2009 a 2012.Houve um total
de 52.152 concluintes de cursos de graduação na área da saúde no estado de Minas Gerais entre os anos
de 2009 e 2012. Sendo que 11.118 concluíram a graduação em 2009, 12.961 em 2010, 13.203 em 2011
e 14.800 em 2012. Percebe-seum acréscimo de 33,11% no número de concluintes em 2012comparado
ao ano de 2009. Quanto ao gênero, 13.568 concluintes eram do sexo masculino e 38.584 eram do sexo
feminino, ocorrendo em todos os anos um predomínio desse último. Quanto a carreira, 6.061 eram
graduados em medicina, 4.557 em odontologia, 23.596 em enfermagem, 8.734 em farmácia, 3.150 em
medicina veterinária e 6.054 em nutrição. No que tange a esfera administrativa da instituição formadora,
houve um total de 9.984 casos correspondentes a esfera federal, 492 a estadual, 37 a municipal, 16.084
a comunitária/confessional/filantrópica e 25.555 a particular. Assim, no período de 2009 a 2012, o maior
crescimento do número de graduados de todas as profissões de saúde ocorreu devido à expansão do
ensino privado. O perfil dos concluintes de cursos de graduação na área da saúde entre os anos de 2009
a 2012, no estado de Minas Gerais, são compatíveis com os estudos estaduais publicados na literatura.
Entretanto, não correspondem às estimativas do Censo de educação superior para tais anos analisados.
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