
Dia de quem zela pela saúde do outro
Profissional que previne problemas e ameniza o sofrimento nos momentos de dor merece ser homenageado
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Médico é o profissional que se dedica a cuidar da saúde das pessoas

18 DE OUTUBRO, DIA DO MÉDICO

GERAL 08ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2018

O papel do médico, como 
profissional responsável pela 
promoção da saúde da po-
pulação, incentivo a uma 
vida saudável e prevenção, 
diagnóstico e tratamento de 
doenças, é imprescindível na 
sociedade. O Brasil comemora 
o Dia do Médico em 18 de 
outubro, data em que tam-
bém é celebrado o Dia de São 
Lucas, o santo protetor dos 
médicos. Que todos devem 
frequentar o médico com uma 
frequência regular, muitos 
já sabem. Alguns querem ir 
demais. Outros, querem ir de 
menos. E muitos têm medo de 
descobrir problemas que têm 
de ser solucionados. Qual é a 
frequência ideal de visitas ao 
médico?

Antes de responder a esta 
pergunta, é preciso esclarecer 
algumas coisas. Primeiramen-
te, se você é uma pessoa que 
está sempre cuidando bem 
da sua saúde, tem uma boa 
alimentação, pratica exer-
cícios físicos e é bem ativa 
em sua vida, as chances são 
grandes de que você tenha de 
frequentar menos o médico. 
Por outro lado, aqueles que já 
têm problemas de saúde ou já 
estão em idade mais avançada 

precisam de uma frequência 
um pouco maior ao doutor, 
buscando cuidados especiais. 

Ir ao médico, segundo uma 
cultura popular, indica que 
você está com problemas. Po-
rém, os médicos não estão ali 
para apenas solucionar pro-
blemas e recorrer sempre em 
último caso. Manter uma certa 
regularidade em ir ao médico 
é de suma importância em 
caráter de prevenção. O mé-
dico, com apenas um sinal 
mínimo de dor ou incômodo 
pode indicar algum exame e 
assim afirmar ou descartar a 
suspeita, para então tratá-la. 

Os pais costumam levar 
seus filhos nas consultas re-
gulares ao pediatra, mas es-
quecem, enquanto adultos, 
de fazer um check-up anual 
completo para prever e preve-
nir doenças naturais causadas 
pelo envelhecimento. Para os 
homens, a partir dos 40 anos 
a consulta ao proctologista 
deve ser feita anualmen-
te, e de seis em seis meses 
para aqueles com histórico 
de câncer na família. Para 
mulheres, a consulta com o 
ginecologista não pode ser 
esquecida. Exames de sangue 
completos para descobrir as 

taxas de glicose e colesterol 
no sangue, assim como vírus 
como o HIV devem ser feitos 
também anualmente. Faça 
constantemente os exames de 
audição e visão a partir dos 
40/50 anos, anual ou a cada 
dois anos. Pressão arterial 
também deve ser checada 
com uma certa regularidade, 
prestando atenção em qual-

quer modificação brusca nos 
resultados.

Já os idosos devem tornar a 
visita ao médico algo mais ro-
tineiro. Caso tenha condições 
saudáveis, a maior parte dos 
exames pode ser feito anual-
mente, assim como um adul-
to. Mas se a saúde se encontra 
com problemas delicados, os 
exames devem ser feitos com 

maior periodicidade.
É o médico que vai poder 

orientar cada situação, seja 
em exames, medicamento, 
hábitos para melhor quali-
dade de vida. O médico é o 
profissional que dedica a sua 
vida ao bem-estar e à mini-
mização dos sofrimentos da 
população, por isso merece 
uma data especial.

O médico é o profissional 
responsável por descobrir 
as enfermidades que atin-
gem determinado paciente, 
fornecendo suporte e indi-
cações adequadas para que 
haja a cura. É ele também 
o responsável por indicar 
formas de prevenir doenças 
e orientar o indivíduo para 

que esse possa ter uma vida 
mais saudável.

A medicina, sem dúvidas, 
é uma das áreas do conhe-
cimento que exigem maior 
comprometimento e respon-
sabilidade por parte do pro-
fissional. Para ser um bom 
médico, é fundamental um 
investimento constante em 

aperfeiçoamento, ficando 
sempre informado a respeito 
das novas descobertas cien-
tíficas, conhecendo novos 
tratamentos e exames, além 
de estar atento às novas 
doenças que surgem a todo 
tempo. E, também, às tecno-
logias que podem auxiliar 
médico e paciente, tanto em 

medicamentos quanto em 
contato mais próximo.

O bom médico, além de 
ter um bom embasamento 
teórico, deve saber relacio-
nar-se, promovendo uma 
relação de confiança com seu 
paciente. A relação médico-
paciente é fundamental para 
o andamento adequado do 

tratamento, uma vez que o 
paciente sente-se à vontade 
para falar em detalhes o que 
lhe aflige. Assim sendo, é 
fundamental que o médico 
abra espaço para questio-
namentos e saiba explicar 
de maneira atenciosa e cui-
dadosa o que acomete cada 
pessoa.

Profissional incansável na luta pelo bem-estar, pela prevenção e pela cura


