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Medicina vem do latim, ars medicina, e 
significa arte da cura.

Pela tradição ocidental, o pai da Medicina, 
Hipócrates (460 a.C. - 370 a.C), médico 
grego responsável por, em seus escritos, 
descrever sintomas e tratamentos de 
diversas enfermidades, sempre procurando 
o caminho científico para a cura.

Na era cristã (século I), Cláudio Galeno, 
também médico grego, deu importantes 
contribuições para o desenvolvimento 
da medicina, baseando seus estudos nas 
dissecções de animais.

Entretanto, há relatos anteriores aos de 
Hipócrates. Ao visitar o Egito, por volta 
de 440 a.C., o historiador grego Heródoto 
escreveu sobre as práticas médicas que 
eram realizadas por lá.

Durante a Idade Média, os religiosos 
assumiram o controle da cura por meio 
de medicamentos. Já os barbeiros, que 
dominavam a navalha, assumiram a 
drenagem de inchaços e outras pequenas 
imperfeições.

Em constante evolução, a medicina avançou 
muito após 1865, ano em que Louis 
Pasteur descobriu que as infecções eram 
causadas por seres vivos (fato que originou 
a pasteurização do leite).

Já na região da Pérsia, onde hoje se encontra 
o Irã, Ibn Sīnā, um estudioso interessado por
diversas áreas do conhecimento, escreveu
cerca de 40 tratados médicos, entre eles
O Cânone da Medicina, influenciando
imensamente o trabalho farmacêutico.
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Por exemplo, em 1928, Alexander Fleming 
descobriu a penicilina e fez surgir uma nova 
era cheia de progresso: a medicina que vai 
da prevenção à regeneração!
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VOCÊ SABE COMO A 
MEDICINA SURGIU?



BASTÃO DE ASCLÉPIO: 
ORIGEM DO SÍMBOLO 

DA MEDICINA!
Segundo o dicionário, símbolo é tudo o que, por analogia, 

substitui ou sugere algo. O símbolo da Medicina é o bastão 
de Asclépio (ou esculápio), que consiste em um cajado com 

uma serpente enrolada em volta.

Na mitologia grega, Asclépio, filho do deus Apolo com a mortal Coronis, 
nasceu por meio de uma operação cesariana post-mortem, sendo entregue ao 

centauro Quiron, responsável por lhe apresentar o uso de plantas medicinais.

Asclépio tornou-se um médico famoso, utilizando sua sabedoria na cura de enfermos 
(e, também, na ressurreição de mortos). Isso atraiu a ira de Zeus, que o assassinou 

com um raio. Com sua morte, Asclépio passou a ser cultuado como deus da medicina. 

MAS E O SIGNIFICADO DO BASTÃO DE ASCLÉPIO? 

• O bastão remete, entre outros significados, à árvore da vida, com seu ciclo de morte e 
renascimento.

• A serpente é utilizada como símbolo do bem e do mal (ou da saúde e da doença), do 
rejuvenescimento, por conta de sua troca de pele e da ligação entre o mundo visível e 
o invisível.



Eles se dedicaram à arte de curar:
médicos BRASILEIROS que fizeram HISTÓRIA!

Após se formar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Vital Brazil trabalhou em várias cidades do interior do estado de São Paulo, 
nas quais presenciou a morte de muitos pacientes, vítimas de picadas de serpentes. Por conta disso, desenvolveu materiais que 
ensinavam aos homens do campo a se proteger dos ataques.
Ao receber do governo de Rodrigues Alves a Fazenda Butantan, ele fundou o Instituto Butantan, intensificando as pesquisas e 
enunciando cientificamente o soro antiofídico. Vital Brazil tornou-se mundialmente conhecido pela descoberta da especificidade 
do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidiftérico e do tratamento para picada 
de escorpião.

Vital Brazil 1865 – 1950

Oswaldo Cruz 1872 – 1917

Fundador do respeitado Instituto Oswaldo Cruz, ele é o pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil.
Seu trabalho voltado para a saúde pública esteve sempre ligado ao controle das epidemias: peste bubônica, por meio do soro que 

passou produzir no Brasil; e febre amarela e varíola, que erradicou por meio de batalhões de mata-mosquito que eliminavam os focos 
dos insetos transmissores.

Em 1904, ele também convenceu o presidente Rodrigues Alves a decretar a Lei da Vacina Obrigatória. Porém, a vacinação forçada 
teve suas consequências, provocando a rebelião de populares no Rio de Janeiro (conhecida como a Revolta da Vacina). Com o 

fim dos protestos e o reinício das vacinações, demorou pouco tempo para que a varíola fosse erradicada da então capital.

Médico, cientista, pesquisador e sanitarista brasileiro, Carlos Chagas dedicou-se ao estudo das doenças tropicais, tendo descoberto o 
protozoário do gênero Plasmodium, causador da malária; e o parasita Tripanosoma Cruzi, transmissor da doença de chagas.
Por conta disso, ele foi chamado pelo presidente Wenceslau Braz para controlar a epidemia de gripe espanhola que assolou o Rio de 
Janeiro em 1918, decorrente da falta de assistência médica, precárias condições de higiene e a falta de saneamento. Ele instalou 
vários postos de atendimento médico e incentivou a pesquisa da doença. Suas medidas preventivas erradicaram a infecção no 
mesmo ano.
Por suas pesquisas, ele foi premiado e homenageado em diversos países, como Alemanha, França, Portugal, Espanha, Itália, 
Inglaterra e Estados Unidos.

Carlos Chagas 1879 – 1934



A MEDICINA HOJE – 
CAMPOS DE ATUAÇÃO

Ao se graduar, você poderá atuar como médico 
generalista ou especialista. O Conselho Federal 

de Medicina (CFM) reconhece mais de 50 
especialidades médicas. Dê uma olhada nas 
principais opções e já vá descobrindo aquilo 

o motiva a se aprofundar em uma área:

ACUPUNTURA - Aplicação de agulhas.

ALERGIA E IMUNOLOGIA - Mecanismos de defesa do organismo.

ANESTESIOLOGIA - Aplicação de anestésicos.

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR - Artérias e veias.

CANCEROLOGIA - Câncer.

CARDIOLOGIA - Coração.

CIRURGIA - (cardiovascular, de cabeça e pescoço, geral, do aparelho digestório, 
pediátrica, plástica e torácica).

CLÍNICA MÉDICA - Organismo em geral.

COLOPROCTOLOGIA - Aparelho digestivo final.

DERMATOLOGIA - Pele.

ENDOCRINOLOGIA E METABOLIA - Metabolismo.

GASTROENTEROLOGIA - Sistema digestório.

GENÉTICA MÉDICA - Doenças genéticas.

GERIATRIA E GERONTOLOGIA - Moléstias do envelhecimento.

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - Moléstias da ginecologia, aparelho reprodutor 
feminino, gravidez e parto. 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - Sangue, seu uso terapêutico ou de seus 
componentes. 
HOMEOPATIA - Que utiliza medicamentos preparados com substâncias naturais.
INFECTOLOGIA - Doenças infecciosas. 
MASTOLOGIA - Glândulas mamárias.



MEDICINA DA DOR - Voltada para o tratamento da dor crônica.
MEDICINA ESPORTIVA - Prevenir e tratar distúrbios originados de atividade esportiva. Dar orientação médica e acompanhar equipes e times.
MEDICINA GERAL E COMUNITÁRIA - Atuar na prevenção, na cura e na reabilitação de pacientes em conjunto com uma equipe multiprofissional (com 
enfermeiro, assistente social e psicólogo).
MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA - Realizar autópsias, exames de DNA e de corpo de delito. Dar suporte à investigação de crimes.
MEDICINA PALIATIVA - Oferecer cuidados para aliviar a dor e o sofrimento de pacientes terminais.
MEDICINA SANITÁRIA - Desenvolver e aplicar programas de saúde pública.
MEDICINA DO SONO - Tratar dos distúrbios relacionados ao sono.
MEDICINA DO TRABALHO - Prevenir e tratar doenças causadas pelo ambiente de trabalho ou por práticas profissionais.
MEDICINA TROPICAL - Prevenir e tratar doenças como malária, febre amarela, dengue e hanseníase.
NEFROLOGIA - Moléstia dos rins.
NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA - Distúrbios do sistema nervoso.
NUTROLOGIA - Nutrição.
OFTALMOLOGIA - Olhos.
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - Ossos e músculos.
OTORRINOLARINGOLOGIA - Ouvido, nariz, boca e garganta.
PATOLOGIA E PATOLOGIA CLÍNICA - Exames laboratoriais.
PEDIATRIA - Crianças.
PNEUMOLOGIA - Pulmões.
PSIQUIATRIA - Doenças mentais.
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - Exames radiológicos e diagnóstico por imagens.
RADIOTERAPIA - Tratamentos por radiação.
REUMATOLOGIA - Cartilagens e articulações.
TERAPIA INTENSIVA - Tratamento intensivo de pacientes.
UROLOGIA - Vias urinárias.                                                                                     Fonte: Conselho Federal de Medicina - portal.cfm.org.br



Sensores vestíveis 
São vestimentas, como pulseiras 
e óculos, que mapeiam padrões 
de atividades corporais (as fases 
do sono, por exemplo).

Impressora 3D 
Produzem próteses a baixo custo 
e totalmente customizadas para 
a necessidade do paciente.

Apps. médicos 
O médico acompanha o 
tratamento de seus pacientes de 
forma dinâmica e em tempo real. O 
smartphone é o aliado inseparável 
da conduta médica.

Nanotecnologia 
Nanopartículas, nanorobôs ou 
outros elementos são materiais 
extremamente pequenos, 
utilizados para curar, diagnosticar 
ou prevenir doenças.

Cirurgia robótica 
Tecnologia que minimiza o 
impacto de cirurgias invasivas, 
aumenta a precisão e reduz o 
trauma para o paciente.

Mapeamento genético 
O mapeamento do DNA possibilita 
identificar alterações nos genes. 
Ele “prevê o futuro” do paciente e 
permite medidas preventivas antes 
que a doença o acometa.

A TECNOLOGIA A
FAVOR DA MEDICINA

O futuro da medicina já começou: Inteligência Artificial, sensores vestíveis, realidade virtual, 
impressoras 3D... As tecnologias estão transformando completamente a maneira que médicos e 

pacientes atuam frente ao cuidado de saúde e longevidade.

Olha só:



MERCADO DE TRABALHO: 
6 ESPECIALIDADES PARA FICAR DE OLHO 

Medicina Generalista | Medicina da Família  
A expressão “médico da família” sempre teve um peso 
considerável sobre a sociedade e não deverá sair de moda. 
Futuramente, sensores vestíveis enviarão notificações aos apps 
dos médicos informando sobre a saúde do paciente.

Ginecologia e Obstetrícia  
Essa é outra modalidade que trabalhará cada vez mais aliada à 
tecnologia, utilizando “dispositivos vestíveis”. Os sinais vitais do 
bebê e da gestante serão monitorados, garantindo atendimento 
e tratamento adequados.

Radiologia  
A Inteligência Artificial será fundamental no diagnóstico das 
enfermidades. Por esse motivo, os médicos especializados 
nessa área irão supervisionar como os algoritmos estão se 
comportando e se dedicarão, cada vez mais, às pesquisas e 
inovações.

Oftalmologia  
Talvez essa seja a área que mais passe por revoluções, tipo 
ficção científica: implantes na retina poderão devolver a visão, 
lentes de contato digitais, cuidados com o diabetes (este já 
conta com tecnologia e inovação do Google).

Medicina Esportiva e Reabilitação  
Já pensou em ter os dados completos do paciente na palma de 
sua mão? Com isso, médicos poderão oferecer alternativas de 
tratamento e recuperação com otimização de tempo e maior 
precisão.

Oncologia  
Essa especialidade irá ditar os caminhos para a medicina 
personalizada. Dentre as tecnologias, biópsias filtrando as 
células tumorais de amostras sanguíneas poderão diagnosticar 
precocemente os tumores sem a necessidade de um 
procedimento cirúrgico.

Listamos aqui, algumas especialidades com grande potencial no futuro, segundo estudiosos da área e as inovações:



O melhor do ensino está aqui: conheça o curso de Medicina da UNICID!

Entre o término da escola e o seu reconhecimento no mercado de trabalho, há aquele período em que se tornará um universitário. 
Cheio de desafios e com boas doses de experiências enriquecedoras, será nessa fase de sua vida que aprenderá tudo o que é 
necessário para se tornar um profissional capacitado. Por isso, a escolha da instituição de ensino é tão importante — e nós vamos te 
mostrar que a UNICID é a melhor opção!

Um curso de 12 semestres que conta com tudo o que é necessário para que nossos futuros profissionais tenham a melhor formação!

Saiba mais sobre o curso 

• O campus Pinheiros foi projetado para atender exclusivamente a todas as necessidades das matérias da Graduação em 
Medicina.

• Dois espaços para treinamento de habilidades médicas, com manequins e simuladores que permitem, por meio de práticas 
monitoradas, o treinamento de habilidades médicas essenciais ao exercício da profissão.

• O Laboratório Morfofuncional, agora com o dobro do espaço físico e mais áreas de estudos.

• Laboratório de Técnica Cirúrgica e Laboratório de Práticas Funcionais, ambos acoplados aos Laboratórios de Pesquisa, para que 
docentes e estudantes possam desenvolver pesquisas científicas de qualidade.

• Importante: desde o 1º semestre, as aulas e atividades do curso de Medicina da UNICID podem ser desenvolvidas nos campi 
Pinheiro e Villa-Lobos. Os dois campi são localizados na cidade de São Paulo, e seus endereços estão agrupados no sistema e-MEC.

https://www.unicid.edu.br/graduacao/medicina/


Conheça a infraestrutura da UNICID

1. No smartphone ou tablet Android compatível, abra o app Câmera integrado.

2. Aponte a câmera para o código QR.



News “+ Medicina”

8 filmes sobre Medicina que todo futuro médico deve assistir

6 séries sobre Medicina que todo futuro médico deveria assistir

Conheça as 5 profissões mais bem pagas na atualidade

https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br/filmes-sobre-medicina/
https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br/series-sobre-medicina/
https://blogcarreiras.cruzeirodosuleducacional.edu.br/profissoes-mais-bem-pagas/


Quer saber mais sobre o curso de Medicina da UNICID?

Então, ligue pra gente!

3003 1189 
(capitais e regiões metropolitanas)

0800 721 5844 
(demais localidades)
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