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Disciplina: História da Medicina 

 

 

Os conhecimentos históricos são indispensáveis para entender melhor a evolução da 

humanidade. Somente assim será possível compreender a medicina do presente e edificar a 

do futuro. Nesta disciplina serão discutidos os seguintes temas: metodologia científica, 

nascimento da ciência moderna e desenvolvimento do método científico; ciência 

contemporânea e seus desafios; a divulgação científica; pesquisa e discussão sobre novas 

fontes de história; desafios da memória; avaliação e discussão sobre as formas de seleção, 

conservação e divulgação de documentos e acervos históricos. 

 

A reconstituição do passado é fundamental para a formação da cultura humanística do 

médico bem como, o aprimoramento de um espírito crítico elevado diante do efusivo palco 

da sociedade. O curso é Gratuito e aberto a alunos, docentes, funcionários e qualquer 

interessado. Às sextas-feiras, de 11h as 12h, Sala 022 da Faculdade de Medicina. Válida 

como disciplina optativa. 

 

 

Disciplina: MED020 História da Medicina (25 vagas) 

 

Departamento: Interdepartamental 

 

Nível: Optativa Carga Horária: (Total/Teórica/Prática) 15/ 00/ 00 Créditos: 1 

 

Coordenador: Prof. Luciano Amedee Peret Filho 

 

Turma/Docente/Horário: Turma única - Professores convidados. Sextas-feiras /11h às 

12h. 

Pré-Requisitos: não exigidos. 

Objetivo Geral: Demonstrar a importância da histórica da medicina e enumerar os 

principais fatos de sua evolução no mundo e no Brasil. 

Objetivos específicos: 1. Demonstrar reconhecer o valor da História da medicina para o 

exercício técnico da clínica; 2. Demonstrar reconhecer o valor da história da medicina para 

o exercício da ética profissional; 3. Enumerar as principais etapas de evolução do 

conhecimento e da prática da medicina; 4. Avaliar criticamente o avanço da ciência e da 

tecnologia diante da evolução do saber e das técnicas médicas. 

Conteúdo Programático: História sistemática da medicina e resultados emergentes de 

pesquisa histórica brasileira e mineira. 

Metodologia: Exposição seguida de debates e visita ao Centro de Memória. 

Local: Sala 22  

Avaliação: Participação e trabalho escrito. 

 

Bibliogr. Básica: 1. O Homem e a Medicina - Ritchie Calder; 2. A História da Medicina no 

Brasil - Pedro Salles. 


