Corpo Clínico

Clinical

Comissão Editorial
do Bole m Cien ﬁco
17 de Outubro/2016

NEWS

18 de Outubro- Dia do Médico
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DIA DO MÉDICO
Você sabe por que no dia 18 de outubro comemoramos o dia do médico
no Brasil?
O dia 18 de outubro foi escolhido em homenagem ao
nascimento de São Lucas, o protetor dos médicos.
São Lucas foi um dos seguidores de Jesus, segundo a
tradição, escreveu um dos livros dos Evangelhos e o livro de
Atos dos Apóstolos. Neles, contou muitas histórias de
Cristo, inclusive algumas das muitas curas e milagres que
presenciou.
São Lucas estudou medicina em An oquia (atual Turquia) e
foi chamado pelo apóstolo Paulo de “amado médico” na
epístola aos Colossenses. É considerado patrono dos
médicos desde o século XV.
Nos Estados Unidos, o dia do médico (Doctor's day) é
comemorado no dia 30 de março, aniversário da primeira
vez em que a anestesia foi administrada a um paciente, em
1842.
Segundo a Dra. Pamela Se le Miles, MD, na revista The
Barrow County News, a anestesia foi realizada pelo Dr.
Crawford W. Long, na Georgia. Este dia foi oﬁcializado nos
EUA através de uma lei, em 1990, pelo presidente George
W. Bush, mas existem registros da comemoração desta data
desde 1930. A data foi concebida pela Sra. Eudora Brown
Almond, esposa de um médico na Georgia. O primeiro dia
do médico nos Estados Unidos, em 1933, foi uma pequena
comemoração realizada pelas esposas dos médicos, em
Winder Georgia, nordeste de Atlanta.
Na Índia, o dia do médico é comemorado dia 1° de julho, em
homenagem ao grande médico indiano Dr Bidhan Chandra
Roy. Foi Ministro-chefe de Bengal Ocidental. Estudou
medicina na Medical College Calcu a of the University of
Calcu a. Ele permaneceu no cargo por 14 anos como
candidato do Congresso Nacional do Índio, de 1948 até sua

morte em 1962. Ele era um médico muito respeitado e um
lutador, de renome, pela liberdade. Bidhan Roy é muitas
vezes considerado o grande arquiteto de Bengala
Ocidental, que fundou cinco cidades eminentes: Durgapur,
Kalyani, Bidhannagar, Ashokenagar e Habra. Dr. Roy foi
homenageado com a mais alta condecoração civil do país, o
Bharat Ratna em 4 de fevereiro de 1961. Ele nasceu em 01
julho de 1882 e morreu na mesma data, em 1962, com 80
anos.
No Irã, o aniversário (mês iraniano: Shahrivar 1 = 23 de
Agosto) de Ibn Sina (Avicena) é comemorado como o dia
nacional do médico. Ele escreveu quase 450 tratados sobre
uma ampla gama de assuntos, dos quais cerca de 240
sobreviveram ao tempo. Destes, 150 concentram-se em
ﬁlosoﬁa e 40 em medicina. Seus trabalhos mais famosos
são “The Book of Healing”, uma vasta enciclopédia
ﬁlosóﬁca e cien ﬁca e “The Canon of Medicine”, texto
médico padrão em muitas universidades medievais, com 14
volumes. “The Canon of Medicine” foi usado como um
livro-texto nas universidades de Montpellier e Leuven até
1650 e oferece um sistema médico completo, O livro foi
baseado em uma combinação de sua própria experiência
pessoal, da medicina islâmica medieval, os escritos de
Galeno, Sushruta e Charaka, bem como a medicina persa e
árabe an ga e é considerado um dos livros mais famosos da
história da medicina.
A todos os amigos médicos e futuros médicos, ﬁca nossa
homenagem. Que o Médico dos Médicos con nue vos
iluminando.
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