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Ser médico é ter a
missão nobre e

especial de lutar pelo
bem mais precioso
que temos: a vida.



O Dia do Médico é comemorado em 18 de
outubro. A data tem origem cristã, uma vez
que celebra São Lucas, considerado patrono
da profissão. Outros países majoritariamente
cristãos também comemoram os profissionais
na data.

A criação do Dia do Médico no Brasil é
atribuída a Eurico Branco Ribeiro, médico e
jornalista paranaense, nascido em 1902. Não
há informações exatas de quando a data foi
acertada no país.  

18 de outubro celebra os profissionais que se
ocupam da saúde física e mental da sociedade.
São eles que atuam na prevenção, diagnóstico,
tratamento e cura de doenças. 

Confira aqui
o código de
ética da
profissão.

https://blog.imedicina.com.br/18-de-outubro-e-dia-do-medico-saiba-um-pouco-sobre-como-essa-data-foi-escolhida/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucas,_o_Evangelista
https://oglobo.globo.com/brasil/artigo-cirurgiao-sao-lucas-23532342#:~:text=Mas%20Eurico%20era%20um%20habilidoso,foi%20um%20catedr%C3%A1tico%20sem%20c%C3%A1tedra.
https://transparencia.cfm.org.br/index.php/legislacao/cem-atual


Breve História daBreve História da
MedicinaMedicina



Acredita-se que a medicina tenha surgido na Grécia, há mais
de 2500 anos. Os primeiros relatos e experimentos são
atribuídos a Hipócrates, considerado "O Pai da Medicina".
Hipócrates descreveu diversas maneiras de diagnóstico de
doenças como a malária, papeira e tuberculose. Na época,
acreditava-se que as doenças fossem geradas 

O grego Hipócrates é considerado "O Pai
da Medicina".

pelo desequilíbrio dos líquidos do corpo.
Alguns anos depois, o grego Galeno
dissecou animais e construiu um modelo
de comparação anatômica com o
organismo humano.  

Outro lugar de destaque para a história
da profissão é o Egito Antigo. Lá a
medicina era ligada diretamente à religião 
e ao atendimento aos Faraós, considerados majestades
celestiais. Os egípcios desenvolveram diversos tratamentos
de enfermidades, com destaque para emplastros feitos com
vísceras de animais. 

O estudo de animais auxiliou na
compreensão da anatomia humana e
desenvolvimento da medicina.

Os primeiros relatos de dissecação de
corpo humano são do século XV, na
Europa, onde corpos de criminosos
condenados à morte passaram a ser
objeto de estudo. Devido ao tabu
religioso e diversas limitações,
muitos médicos roubavam corpos
executados. Há registros de um
médico belga, chamado Versalius,
que teria roubado um esqueleto para
estudá-lo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udio_Galeno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius


Estima-se que a primeira escola de ensino formal de
medicina tenha sido a Escola Médica Salernitana, na Itália,
fundada na Idade Média. Com o passar dos anos a medicina
seguiu seu desenvolvimento, junto a outras ciências
relacionadas, como a biologia, química e física.  Assim, o
diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças pode e
segue a avançar.

No Brasil, a primeira escola de medicina foi fundada em
fevereiro 1808, na Bahia, por Dom João VI: a FAMEB
(Faculdade de Medicina da Bahia). No mesmo ano, em
novembro, a segunda escola de medicina do Brasil foi
fundada, no Rio de Janeiro. Hoje ela faz parte da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro. 

Assim que desembarcou
no Brasil, então colônia
portuguesa, o príncipe
regente decidiu pelo
investimento no ensino
da medicina, graças à
influência de seu médico
particular: José Correia
Picanço. Por este motivo,
Picanço é considerado
patrono do ensino
médico no País. 

Correia Picanço, patrono do ensino médico no Brasil.

Wikipedia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_M%C3%A9dica_Salernitana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_VI_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_Bahia_da_Universidade_Federal_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Correia_Pican%C3%A7o


Médicos da Justiça
Federal do Paraná

A JFPR conta com três
médicos: Alecia Aparecida
Nepel, médica psiquiatra,
Regis Luz Pedro, médico
cardiologista e Paulo
Henrique Farias Lobo,
médico do trabalho. 
 Todos eles atendem e
auxiliam os servidores
diariamente. Conheça a
seguir um pouco sobre os
profissionais, desafios e
motivações da profissão.



O trabalho de médico, seja na JFPR, ou
não, requer dedicação à saúde dos
pacientes. Alecia Aparecida Nepel, médica
psiquiatra e servidora da JFPR desde 1999,
define como gratificante a oportunidade
de participar no processo de reinserção
laboral dos servidores acometidos por
transtornos mentais que podem requerer
afastamento para tratamento. Ela destaca a
valorização da identidade, melhora da
autoestima, estabelecimento de rotinas e o  
desenvolvimento de potencialidades, como
estratégias despendidas nos tratamentos
dos pacientes. 

Paulo Henrique Farias Lobo, que atua na
JFPR como médico do trabalho, por sua
vez, define o dia-a-dia da profissão "como
uma missão, para além do dever funcional
como servidor, de exercer a função como
médico da melhor maneira possível,
seguindo os princípios éticos e técnicos da
profissão, em prol da saúde de colegas e
pacientes". Ele define a profissão como
muito gratificante, apesar de cheia de
desafios. Paulo também destaca a
necessidade dos médicos cultivarem a
empatia e o amor ao próximo.

Dentre as atribuições do quadro médico da
JFPR destacam-se perícias singulares ou
em juntas médicas oficiais, além de exames
admissionais, periódicos, preventivos ou
emergenciais.

A equipe médica da JFPR conta, ainda,
com o médico cardiologista Regis Luz
Pedro no atendimento de juízes e
servidores. Além disso, vale mencionar a
médica do trabalho Helena Winkler Flores,
que compunha a equipe médica da JFPR
até outubro de 2019, quando se aposentou.

Os médicos da JFPR
atualmente são, de
cima para baixo, Alecia
Nepel, Paulo Lobo e
Regis Pedro.



O caduceu de Hermes (ou Mercúrio)
é outro símbolo conhecido na
Medicina, mas não oficializado.
Consiste em um bastão entrelaçado
por duas serpentes, cuja parte
superior é adornada com asas. Elas
representam forças contrárias que
podem se associar, mas não se
fundir.

Curiosidades 

A pedra de Medicina é a esmeralda
verde. Ela significa saúde,
regeneração do corpo, proteção,
paciência e encoraja a justiça. A cor
verde é a cor da Medicina.

O símbolo da medicina é o bastão de
Asclépio ou Esculápio. Ele estampa a
bandeira da Organização Mundial da
Saúde desde 1946. Na mitologia grega,
Asclépio era filho do deus Apolo e da
ninfa Corônis. Após a morte de sua mãe,
ele foi criado pelo centauro Quíron, com
quem aprendeu a arte da cura através do
uso de plantas medicinais.



Você sabia?

Que, desde 2019, Curitiba conta com um Museu da
História da Medicina do Paraná?

O espaço concretiza um antigo sonho da Associação
Médica do Paraná, de tornar acessível à sociedade o valioso
acervo que coletou e catalogou durante as últimas cinco
décadas. O acervo está exposto na Santa Casa de Curitiba, o
primeiro hospital da cidade, inaugurado em 1880 por Dom
Pedro II. 

 
O acervo completo é
formado por mais de
35 mil peças, dentre
as quais um centro
cirúrgico da década
de 1930 completo, e
um “pulmão de aço”
de quase meia
tonelada, inventado
nos Estados Unidos
em 1928 e utilizado 
em pacientes com insuficiência respiratória causada pela
poliomielite.

Associação Médica do Paraná

Um centro cirúrgico completo.

http://santacasacuritiba.com.br/museu/
http://santacasacuritiba.com.br/museu/acervo/


Sede do Museu, o prédio histórico da Santa Casa foi o
primeiro e, por muitos anos, o único hospital de Curitiba,
além de ter funcionado como hospital-escola para a
Universidade Federal do Paraná até a construção do
Hospital de Clínicas, na década de 1960. O prédio também
abriga uma área preservada pelo patrimônio histórico e que
recentemente foi restaurada, mantendo fielmente a
estrutura da época de sua fundação. Entre esses espaços, que
podem ser conhecidos pelos visitantes, estão a farmácia,
com armários e frascos de medicamentos ainda lacrados, a
capela, o sótão e o primeiro elevador da cidade.

Os visitantes podem
conhecer, ainda, um
pouco mais da
história da cidade e
de figuras ilustres
como a dos médicos
José Cândido da
Silva Murici, Victor
Ferreira do Amaral, O Prédio Histórico da Santa Casa de Curitiba.

Prefeitura Municipal de Curitiba

e do farmacêutico André de Barros, que hoje dão nome a
importantes vias de Curitiba.

Visitação

As visitas podem ser feitas de segunda a sábado, das 10h às
19h. Para visitas em grupos é necessário agendamento
prévio pelo telefone (41) 3320-3502 ou por e-mail
museu@santacasacuritiba.com.br.
Confirmar antes o funcionamento durante a pandemia.





x

Quase Deuses (2004)

Vivien Thomas (Mos Def) é um hábil
marceneiro, que acaba por ser demitido
com a chegada da Grande Depressão, em
1930. Além disso, ele perde suas
economias, que guardou com sacrifício,
para fazer a faculdade de medicina.
Thomas consegue emprego de faxineiro
e passa a trabalhar para Alfred Blalock
(Alan Rickman), um médico pesquisador
que logo percebe a inteligência
incomparável de Vivien e o convida a
ajudá-lo na pesquisa de novas técnicas
para cirurgia cardíaca. O filme é baseado
em fatos reais e está disponível para
exibição no HBO Signature e Youtube. O
trailer pode ser assistido aqui. 

Patch Adams- O Amor é Contagioso (1998)

Em 1969, após tentar se suicidar,
Hunter Adams (Robin Williams) se
interna voluntariamente em um
sanatório. Ao ajudar outros pacientes,
descobre que deseja ser médico. Deste
modo, sai da instituição e entra na
faculdade de medicina. Seus métodos
pouco convencionais causam  espanto
em alguns, mas aos poucos conquistam
a muitos. O filme é baseado em fatos
reais e está disponível para exibição no
Star+. O trailer pode ser assistido aqui. 

https://www.youtube.com/watch?v=vdNghrAeks0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BItO7jmfFwg
https://www.youtube.com/watch?v=BZuZGSme9_I


Esta Edição do "Hoje é Dia D"
homenageia e agradece o
trabalho de todos os médicos
e médicas, sobretudo em
tempos tão sombrios,
devastados pela terrível
pandemia que ceifa milhares
de vidas a cada dia; estes
profissionais, em sua luta
incansável para salvar vidas,
mostram-nos o valor do
cuidado, do amor e da
dedicação ao próximo.

Feliz Dia do Médico!
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