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Introdução: Saber História da Medicina permite ao médico conhecer o percurso da 

medicina ao longo dos tempos, relacioná-la com outras áreas de interesse cultural, 

conhecer médicos proeminentes que fizeram o desenvolvimento da Medicina. Além 

disso, permite fomentar a consciência do humanismo do futuro médico, dar 

direcionamento para as práticas e pesquisas futuras e fazer com que os erros do passado 

não sejam perseverados no futuro. O trabalho tem como objetivos: (1) Saber a 

porcentagem de médicos que cursou a matéria “História da Medicina” ou similar 

durante a graduação e se este fato tem influência nos acertos do questionário. (2) Saber 

a porcentagem de médicos que acha importante o uso de epônimos a fim de imortalizar 

os grandes nomes da Medicina e relacionar com a idade, o fato de ter cursado ou não a 

matéria “História da Medicina” na graduação e o percentual de acertos do questionário. 

(3) Saber a porcentagem de médicos que considera importante para o médico conhecer a 

História da Medicina e relacionar com os demais itens citados no item 2. (4) Saber a 

porcentagem de médicos que acredita que o juramento realizado ao final de sua 

graduação teve importância para sua formação médica e relacionar com os demais itens 

citados no item 2.  

Métodos: Estudo quantitativo, descritivo, transversal por meio de um questionário com 

perguntas objetivas de múltipla escolha, composto por 14 questões básicas sobre a 

História da Medicina, aplicado a 200 médicos atuantes no Distrito Federal. Os dados 

foram avaliados por meio de frequência simples e relativa. Somente foram incluídos os 

sujeitos que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultados: Apenas uma pequena percentagem dos médicos cursou “História da 

Medicina” na graduação, mas estes acertaram mais questões do que aqueles que não 

cursaram. De um modo geral, pouco mais de 50% das questões foram respondidas 

corretamente pelos médicos. 

Discussão e conclusão: No Brasil, das quase 180 escolas médicas, apenas 18 ensinam 

“História da Medicina”, sendo que em menos da metade é disciplina obrigatória da 

graduação. Pela importância da História da Medicina na formação do médico é 

necessário estimular seu estudo, a pesquisa e principalmente o ensino em todo território 

nacional. Dessa forma, propiciar ações que visem preservar e cultivar a memória da 

medicina como forma de motivar todos os médicos e estudantes a manterem a elevada 

dignidade da profissão e o seu inerente sentido humanístico. 

 

 
 



 

 

 


