
 

3 Médico 
Há muitas pessoas que ficam doentes, e passam por dificuldades em hospitais por não entenderem a língua 

japonesa. Diferente de escolas e prefeituras, em hospitais raramente há intérpretes. Diante disso, a presença de 

médicos que compreendam as circunstâncias da doença no idioma dos pacientes, transmite-lhes mais confiança e 

tranquilidade. Aquele que se tornar médico, além de auxiliar pessoas e contribuir para a sociedade local sendo 

responsável na área de saúde e medicina, também será uma ponte entre o Japão e seu país de origem.  

 

Para se tornar um médico 

 

 
 
 

 
   

 

 

 

 

Se prepare o quanto antes 

Para se tornar um médico é necessário estudar por 6 anos na faculdade de medicina, e para 

ingressar nela é exigido um alto aproveitamento escolar, principalmente em matérias como o 

“kokugo” (língua japonesa), ciências e matemática. Além disso, deve-se estudar bastante a língua japonesa e a sua 

língua materna. 

 

Onde é possível trabalhar? 

Após ser aprovado no Exame Nacional de Medicina, é necessário trabalhar como médico residente por 2 anos 

ou mais em hospitais ou outras instituições médicas. Após isso, pode-se trabalhar em faculdades, centros de 

pesquisas ou empresas farmacêuticas como pesquisador, em clínicas ou hospitais como médico assalariado, ou 

ainda, abrir uma clínica privada. 

A renda anual média aproximada de um médico residente é de 4.000.000 ienes, a de um médico assalariado é de 

6.000.000 de ienes e a de um médico com clínica própria (depende do número de pacientes, por exemplo) é entre 

10.000.000 a 20.000.000 de ienes. 

 

Quanto custam as escolas? 

As faculdades públicas custam 3.500.000 ienes (6 anos) ou mais, além das despesas de treinamento e material 

acadêmico. Já as particulares custam entre 20.000.000 a 50.000.000 de ienes (6 anos). 

 

Bolsa de estudo 

Há o sistema de bolsa de estudo no valor anual máximo de 600.000 ienes para estudantes de nacionalidade 

estrangeira que ingressarem na faculdade de medicina de instituições de ensino na Província de Mie. 

Independentemente da nacionalidade, há também o sistema de empréstimo estudantil durante os 6 anos de estudos, 

e caso trabalhe como médico por um determinado período na Província de Mie, a devolução desse empréstimo 

pode ser dispensada. 
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