
     

 FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ 

PLANO DE ENSINO – 2021 

HISTÓRIA DA MEDICINA 

   

CURSO: Medicina 

Disciplina: Docente(s) 

História da Medicina Lybio José Martire Junior 

 

Ano: 2021 Série: 4ª  Carga Horária: 36h 

EMENTA 

Estudo e análise da evolução da medicina através dos tempos e sua relação com a atualidade. 
Compreensão da essência da medicina, bem como do universo individual e sócio cultural do ser 
humano, no qual atua a figura do médico, em todos os tempos. Conscientização da amplitude do 
papel do médico e da importância do lado humano no exercício da medicina, bem como, sua 
valorização 

 

OBJETIVOS GERAIS 

-Promover no aluno a capacitação para reconhecer os fatos importantes que levaram à evolução 
da medicina. 
-Estabelecer relações desses fatos com a atualidade, para compreender o real papel do médico 
na sociedade humana e interpretar os diversos fenômenos sociais e aspectos simbolistas 
individuais relacionados à medicina. 
-Propiciar a pesquisa e realização de trabalho científico sobre História da Medicina para 
publicação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conduzir o aluno gradativamente ao longo do curso a: 

1- Compreender que a história é um imenso laboratório no qual podem ser observadas 
evidências da medicina, pelos acertos e erros do passado remoto e recente. 
2- Compreender o quanto útil é esse conhecimento e entender como utilizá-lo na prática 
profissional. 
3- Entender a relação entre os fatos e condições que levaram ao avanço da ciência e da medicina. 
4- Entender porque a medicina é ciência e também é arte. 
5- Reconhecer a importância do lado humano, de a par com o científico, para a adequada 
formação médica. 
6- Estabelecer uma relação mais adequada com o paciente e compreender a importância dela 
para o sucesso de qualquer tratamento, bem como, para o êxito profissional do médico. 
7- Entender a diversidade e amplitude dos recursos que podem ser usados em benefício do 
paciente, muitos dos quais podem ser aprendidos conhecendo-se a História da Medicina.  
8- Propiciar ao aluno a possibilidade de tornar-se autor de Capítulo de Livro publicado. 
9- Propiciar o Treino para apresentação de Trabalho Científico em Encontros Científicos, pois ao 
final do Curso todos terão apresentado suas Monografias. 
10- Estimular a participação do aluno em Congressos de História da Medicina e em Prêmios para 
Acadêmicos. 
11- Estimular o aluno a publicar trabalhos científicos sobre História da Medicina.  



 

                               CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

                                                 

                                           HORÁRIO – 16h20 ÀS 17h10 

 

04/02/2021- Apresentação do Curso; Considerações gerais. 

11/02/2021- Importância do Conhecimento da História da Medicina para a 

Formação do Médico e seu Exercício Profissional. 

18/02/2021- Medicina na Pré-História; Mesopotâmia e Egito. 

25/02/2021- Medicina na China e na Índia.  

05/03/2021- Medicina na Grécia. A de Escola de Hipócrates, a Medicina 

Racional. A Escola de Alexandria e suas contribuições 

12/03/2021- Medicina em Roma 

19/03/2021- Feriado 
26/03/2021- Medicina na Idade Média. A Medicina Árabe 

01/04/2021- Medicina no Renascimento, Humanismo, Redescoberta do homem. 

                     1a Avaliação 

08/04/2021- Feriado 
15/04/2021- Medicina Barroca (séc.XVII)                    

22/04/2021- Medicina Iluminista (séc. XVIII) 

29/04/2021- Medicina no século XIX 

06/05/2021- Medicina no século XX 

13/05/2021- História da Cirurgia 

20/05/2021- Semana Médica e Show Med às 22H00 

27/05/2021 -Teste de Proficiência 
28/05/2021- História das Epidemias e seus efeitos antropológicos e sociais 

03/06/2021 -Feriado 

10/06/2021- História dos Medicamentos 

               17/06/2021- História da Loucura                    

25/06/2021-  2ª Avaliação     

                  *data limite para entrega dos títulos e autores das monografias.             

05/08/2021- História da Pesquisa Cientifica. O nascimento do método científico 

e sua importância para a Medicina. A mulher na medicina. 

12/08/2021- História da Sexualidade Humana.  

19/08/2021- Evolução histórica da relação médico e paciente e sua importância 

no êxito do tratamento e no sucesso profissional do médico. Debate 

26/08/2021- - Análise postural, circunstancial e empática da relação médico 

paciente. O comportamento do médico e o perfil do paciente. Debate 

02/09/2021-  História da Medicina Brasileira, Primeiros profissionais de 

Medicina, Assistência Hospitalar, Assistência Sanitária, Regulamentação da 

Medicina e Ensino médico no Brasil. 

09/09/2021- Pesquisa científica no Brasil, Primeiros Grandes Vultos da 

medicina brasileira, Primeiras Associações Médicas. 

16/09/2021- A diversidade Étnica no Brasil, sua origem e suas relações com a 

Medicina. Saúde e doença; Normal e anormal-Visão Histórica e trans-

cultural  Debate 

      * Sorteio de datas para apresentação de Monografias  
30/09/2021- Aula de Orientação sobre apresentação de Monografias. 

                    3a Avaliação 

07/10/2021- Apresentação de Monografias (Trabalho apresentado pelos alunos). 

14/10/2021- Apresentação de Monografias (Trabalho apresentado pelos alunos) 

21/10/2021 - Apresentação de Monografias (Trabalho apresentado pelos alunos) 

28/10/2021- Apresentação de Monografias (Trabalho apresentado pelos alunos) 



04/11/2021- Teste de Proficiência. 

               18/11/2021- Apresentação de Monografias (Trabalho apresentado pelos alunos) 

alunos). 

25/11/2021- Apresentação de Monografias (Trabalho apresentado pelos alunos). 

02/12/2019- História da Faculdade de Medicina de Itajubá 

                    Festa de Congraçamento do Curso 

 

METODOLOGIA 

 ATIVIDADES TEÓRICAS: 

 
 As aulas teóricas são expositivas com a utilização de recursos visuais apresentando vasta 

iconografia. A essência dos conteúdos teóricos é revisada e debatida ao final das aulas por meio 

de discussão, com a toda a turma, motivada pela leitura de uma crônica relacionada ao tema, 

elaborada especialmente para essa finalidade. 

 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS:  

 
               Pesquisa de temas relacionados à história da medicina para elaboração de monografias 

para o final do curso. 

As seis últimas aulas do curso são ministradas pelos próprios alunos na forma de 

apresentação das monografias por eles elaboradas.  

A orientação sobre elaboração e apresentação das monografias é dada pelo professor em 

aula específica. 

 

MONOGRAFIA 

            Trabalho feito pelo aluno, que deverá versar sobre tema da História da Medicina podendo 

ser uma biografia, um relato de fato importante, a história de uma doença, a história de um 

aparelho médico, uma análise crítica de uma situação, uma correlação de uma situação atual com 

sua origem histórica, etc... 

 Serão formados grupos de 5 (cinco) alunos para a realização conjunta do trabalho. 

 O trabalho deverá ser feito em folha A4, espaço 2, contendo no máximo 5 páginas e no 

mínimo 2 páginas, deverá conter também bibliografia e ser entregue com cópia em CD. 

 No segundo semestre serão apresentados os trabalhos em sala de aula para toda a turma 

(vide programa), pelos próprios autores (devendo todos participar da apresentação). Cada 

apresentação deverá ater-se ao tempo de 20 minutos.  

 Os 03 melhores trabalhos, considerando redação, criatividade e conteúdo serão publicados 

no Jornal Brasileiro de História da Medicina, órgão oficial da Sociedade Brasileira de História da 

Medicina. 

 Todos os trabalhos farão parte de novo volume do livro “História da Medicina – 

Curiosidades & Fatos”, lançado, a cada dois anos, de autoria do professor em conjunto com os 



alunos que passam a ter seus currículos enriquecidos ao se tornarem autores de capítulos de livro 

publicado. 

   Os temas para a monografia, juntamente com os nomes dos componentes dos grupos, 

deverão ser apresentados e entregues até data pré-estabelecida (vide programa). 

A monografia e sua apresentação constituem-se na 4a Avaliação do curso. 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

a) 03 (três) provas escritas aplicadas pelo professor e desenvolvidas pelos alunos em caráter 
individual sobre temas do Programa da Disciplina com pontuação de 100. 

 

b) Realização de monografia dentro dos moldes acima explicados. O trabalho escrito e a 
respectiva apresentação oral constituem-se na última avaliação com a mesma pontuação.    

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Allanel- Raffin, Catherine; Leplège, Alain; Martire, Lybio Jr. – História da Medicina – 
Editora Idéias e Letras - 2011  

 Martire, Lybio Jr. – História da Medicina – Curiosidades & Fatos – 2004 

 Martire, Lybio Jr. - História da Medicina – Curiosidades & Fatos – Vol.II – 2006 

 Martire, Lybio Jr. – História da Medicina – Curiosidades & Fatos – Vol. III – 2008 

 Martire, Lybio Jr. - História da Medicina Curiosidades & Fatos – Vol. IV – 2010 

 Martire, Lybio Jr. - História da Medicina Curiosidades & Fatos – Vol. V – 2012 

 Martire, Lybio Jr. – História da Medicina Curiosidades & Fatos – Vol. VI – 2014 

 Martire, Lybio Jr. – História da Medicina curiosidades & Fatos – Vol. VII – 2016 

 Martire, Lybio Jr. – História da Medicina Curiosidades & Fatos – Vol. VIII – 2018 

 Martire, Lybio Jr. – História da Medicina Curiosidades & Fatos – Vol. IX - 2020 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 Lions ; Petrucelli - História da Medicina  , Editora Manole –1987 –1a edição . 

 Souza Melo, J.M.(editor) - A Medicina e sua História , Editora de Publicações Científicas 
(EPUC) – 1989 – 1a edição 

 Margotta, R. - História Ilustrada da Medicina , Editora Manole – 1998 – 1a edição 

 Porter, Roy - Cambridge - História Ilustrada da Medicina , Editora Revinter – 2001 – 1a 
edição 

 Melo, José M. Souza – A Medicina e sua História – Editora Publicações Científicas - 1989 

 Porter, Roy – Medicina – A História da Cura (das antigas tradições às práticas modernas), 
Editora Centra Livros – 2002 – 1a Edição em português. 

 Rezende, Joffre M. – À Sombra do Plátano - Crônicas da História da Medicina – Editora 
UNIFESP – 2009 

 Rezende, Joffre M. et al– Seara de Asclépios – Editora UFG- 2013 

 Santos Filho, L. – História da Medicina no Brasil (I e II Tomos), Editora Brasiliense Ltda. –    
1947 

 Ujvari, Stefan C. – A História e suas Epidemias – Editora Senac - 2003 

 Cristina Gurgel – Doenças E Curas (O Brasil dos Primeiros Séculos), Editora Contexto, 2010 

  

 


