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Este volume da revista Mirabilia/Medicinæ traz três artigos sobre Humanidades Médicas, 
História da Medicina e Educação Médica. O primeiro é um relato acadêmico do V Seminário 
UNESC de Humanidades Médicas, ocorrido nos dias 9 e 10 de junho de 2017 no Campus 
I do Centro Universitário do Espírito Santo, em Colatina, Espírito Santo. O segundo 
aborda a história de Alois Alzheimer (1864-1915 AD). O terceiro descreve uma 
iniciativa de educação em saúde no contexto da segurança do paciente, área de grande 
importância e destaque nos cuidados com a Saúde. 
 
Renylena Schmidt Lopes, Victor Hugo de Castro e Silva e Hélio Angotti Neto 
descrevem o evento por eles organizado, o V Seminário UNESC de Humanidades Médicas, 
intitulado de Medicina: Histórias de Vida.  O evento apresentou múltiplas abordagens 
sobre temas relacionados à humanização em saúde, ao profissionalismo, à Ética Médica 
e ao debate relacionado ao aborto, e confirmou o caráter diversificado dessa ampla área 
de estudos. 
 
Daniel Pinheiro Hernandez, José Guilherme Pinheiro Pires, Mayara Bueno, 
Pedro Henrique Martins de Oliveira e Rafael Vinícius Lôndero Quintino dos 
Santos resgatam uma pequena parte da rica história da medicina ao relatar a descrição 
de uma doença de importantes repercussões para a sociedade e para a qualidade de vida 
do indivíduo e a história do médico que emprestou seu nome a ela em Uma Doença 
Chamada Alzheimer. 
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Na área de educação médica, Rosana Alves e colaboradores de diversas instituições 
brasileiras trazem o artigo Segurança do Paciente: educação à distância como estratégia de ensino-
aprendizagem e fornecem uma contribuição pedagógica no contexto de um tema crucial 
para a medicina de boa qualidade e, portanto, realmente humanizada. 
 
 


