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O estudo da História da Medicina faz parte da formação humanística e cultural do mé-
dico e, atualmente, nota-se um renovado interesse das Faculdades de Medicina em promover 
o ensino desta matéria, seja como disciplina obrigatória ou optativa em seu currículo, seja 
como curso de extensão. A escassez de livros acessíveis sobre História da Medicina escritos em 
português tem dificultado o seu ensino. Os poucos livros de autores brasileiros estão esgota-
dos, assim como as raras traduções de autores clássicos. As traduções de livros mais recentes, 
publicados em inglês e que se encontram disponíveis, deixam a desejar por faltar-lhes o caráter 
didático necessário ao fim a que se destinam, além de apresentarem as dificuldades técnicas 
ligadas a esse tipo de tradução.

Em 1996, em um encontro entre um de nós (JMR) e Ulysses Meneghelli, da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, surgiu a ideia de editar 
um livro de História da Medicina cujo esboço chegou a ser elaborado e que contaria com a 
participação de vários colaboradores: médicos, professores e historiadores brasileiros que se 
interessassem em participar. 

Por uma série de razões, esse projeto não foi realizado. Contudo, permaneceu vivo 
durante todos esses anos. Nossa decisão de retomá-lo encontrou boa receptividade por parte 
dos autores convidados, o que nos permitiu torná-lo realidade. 

Houve o propósito de seguir uma exposição descritiva cronológica da medicina desde 
os seus primórdios até o século XVIII e, a partir daí, abordar em forma temática as principais 

Prefácio



conquistas científicas e tecnológicas que promoveram o progresso da moderna medicina, 
bem como temas diversos considerados relevantes na formação médica. Os capítulos finais 
foram dedicados à medicina brasileira, escritos por eminentes historiadores.

Manifestamos nosso profundo agradecimento a todos os autores que tornaram possí-
vel a execução desta obra e a enriqueceram com seu saber e sua experiência.

Goiânia, Primavera de 2013

Joffre Marcondes de Rezende
Vardeli Alves de Moraes

Gil Eduardo Perini
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Por que estudar História da Medicina

Sebastião Gusmão

Para o jovem acadêmico que ingressa na faculdade de medicina o que conta é o presente, e 
a ambição é o futuro. Então, por que estudar história da medicina? Para que serve a História 
da Medicina? Responderemos a estas perguntas percorrendo a trajetória da construção da 
própria História da Medicina.

A palavra história tem duplo sentido: processo histórico (história), e narração e discus-
são desse processo (a disciplina História). O processo histórico começou com a emergência 
da cultura no princípio do período paleolítico, uma vez que, com o surgimento da cultura, 
o homem passou a transmitir condutas não herdadas geneticamente. 

O processo histórico, entretanto, se torna objeto da História só à medida que trans-
mite ao historiador informação sobre si mesmo. A História tem suas origens remotas nas 
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cronologias da Mesopotâmia e do Egito, nos relatos da Bíblia e nas Histórias de Heródoto 
(484-425 a.C.), o “Pai da História”. Heródoto foi o primeiro a usar a palavra história (do 
grego, istoría: inquirição) no sentido de pesquisa e relatório ou exposição dessa pesquisa.

Da mesma forma, tem-se registro desde o Paleolítico, por meio da paleopatologia 
(estudo das enfermidades que podem ser demonstradas em restos humanos procedentes de 
épocas remotas), de doenças e de tratamento destas doenças (medicina primitiva pré-his-
tórica), como a trepanação craniana. Também os documentos da Mesopotâmia e do Egito 
registraram a evolução da medicina arcaica, baseada na magia e no empirismo. Já a medicina 
como ciência, baseada na interpretação natural da doença, surge somente no século V a.C. 
com Hipócrates (460-375 a.C.). 

A disciplina História, tratada a princípio como história universal, foi dividida por 
assuntos, em virtude do acúmulo de conhecimentos. A medicina, por sua importância 
e interesse, despertou a atenção do próprio Heródoto e de Hipócrates. A História da 
Medicina é a reconstituição do passado da ciência médica. É tão antiga quanto as artes 
de Asclépio, deus da Medicina, e de Clio, musa da História. Suas raízes estão no século 
de Péricles (século V a.C.), que viu nascerem a História de Heródoto e a Medicina de 
Hipócrates. Da própria Coleção Hipocrática, uma das raras obras científicas do perío-
do pré-socrático conservada, consta a primeira obra escrita sobre História da Medicina, 
intitulada Da medicina antiga, onde afirma: “na arte médica é fundamental o princípio 
de que as conquistas, que constituem o patrimônio do passado, devem servir de base às 
investigações do presente”.

Da medicina antiga, colocada por Littré como o primeiro livro do Corpus Hippocra-
ticum, é tido por muitos como o mais importante desta coleção. Nela, Hipócrates critica o 
racionalismo a priori, propõe seu método e traça a origem e evolução da medicina. A crítica 
é dirigida contra aqueles que, partindo inicialmente de uma hipótese, derivam dela uma 
causa única para todas as doenças. Da mesma forma como os filósofos pré-socráticos partiam 
de um pequeno número de elementos fundamentais para explicar a diversidade do mundo, 
muitos médicos do século V a.C. pretendiam fundar a arte da medicina sobre um ou dois 
princípios que sistematizavam toda a patologia. Assim, Hipócrates critica a medicina “filosó-
fica” e afirma a autonomia da arte médica em relação à filosofia. Na verdade, a medicina e a 
filosofia são as primeiras disciplinas a se libertarem da religião. 

A partir desta crítica, Hipócrates expõe seu método: a medicina deve apoiar-se sobre 
observações, sobre fatos, e afirma que o corpo humano, para ser conhecido, deve ser estu-
dado em relação com o meio ambiente. O único caminho para a compreensão da natureza 
do homem é a observação utilizada pelos médicos, e não o método a priori dos cosmólogos. 

A seguir, Hipócrates traça a origem e a evolução da medicina a partir da evolução da 
alimentação humana. O nascimento da medicina se confunde com a descoberta do regime 
alimentar. É o desenvolvimento da culinária adaptada aos diferentes tipos de doentes que 
marca o início da medicina propriamente dita. A medicina primitiva seria, portanto, uma 
espécie de culinária aplicada. Desta forma, em conformidade com o pensamento do século 
V a.C., Hipócrates coloca a medicina em bases racionais e a atribui aos homens, e não aos 
deuses, como relatado no Prometeu acorrentado de Ésquilo (525-456 a.C.).
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Durante o período clássico (Grécia e Império Romano) e por meio de Galeno (130-
200), a medicina continuou a se basear em Hipócrates. A autoridade de Hipócrates e a de 
Galeno durante quase vinte séculos serão dominantes no âmbito da medicina.

Na Idade Média (séculos V a XIV), a História passou a ser admitida como meio de evi-
denciar a realização dos planos divinos no processo histórico. Durante mil anos o espírito de 
inquirição histórica introduzido por Heródoto permaneceu adormecido. No Renascimento 
(séculos XV e XVI), os historiadores substituíram a revelação de desígnios da Providência 
Divina pela narração objetiva de acontecimentos significativos para a educação dos homens. 
A historiografia médica muda sob a influência do pensamento filosófico e das realizações da 
ciência e da técnica no século XVII. Aparece, então, o primeiro manual moderno de história 
da medicina ocidental, redigido em francês pelo médico genebrino Daniel Le Clerc (1662-
1728). Este autor recolhe, com diligência, os fatos por meio de documentos confiáveis e se 
propõe aplicar à pesquisa médico-histórica os preceitos metodológicos de Francis Bacon 
(1561-1626). Tenta a periodização do assunto e procura estabelecer conexões, descobrir re-
gularidades, reconhecer associações e tirar conclusões gerais. 

A História propriamente moderna começa no século XVIII, com a primeira tentativa 
objetiva de compreensão do processo histórico por Giambattista Vico (1688-1744) com os 
seus Principi di una scienza nuova, publicado em 1725. Até esta data, acreditava-se que as 
ideias eram universais e imutáveis. Descartes, no Discurso sobre o método (1636), insistira na 
universalidade, uniformidade e constância da razão do homem. O mundo da mente estava 
eternamente separado do mundo físico da experiência e da história. Vico ataca o cartesianis-
mo e lança a ideia revolucionária de que as ideias do homem eram sintomas da experiência 
variável. Consequentemente, o processo pelo qual os homens adquiriam conhecimento não 
seria uniformemente racional, e esse conhecimento não seria universal nem imutável. A novi-
dade fundamental introduzida por Vico foi o tratamento de ideias e instituições como meros 
sintomas de experiência social e a interpretação da razão do homem como produto de evolu-
ção gradual. Mais tarde, Marx (1818-1883), que rendeu homenagens a Vico, afirmaria que 
a existência social, condicionada pelo modo de produção, determina a consciência humana.

Vico postulou que a história é feita pelo homem, o qual muda o ambiente e, com ele, a 
si mesmo, sendo o desenvolvimento das instituições e da mente humana aspectos mutuamente 
condicionantes do mesmo processo. Para Vico, “a verdade e o feito são idênticos” e como con-
sequência o homem não pode entender inteiramente sua existência, mas pode entender aquilo 
que ele criou. Tudo aquilo que o homem sente, pensa e produz, em determinado tempo, man-
tém vinculações entre si, formando unidades estruturais que se modificam com o correr dos 
tempos. As ideias e realizações do homem são, portanto, manifestações da experiência social, 
e, a partir do estudo de tais expressões em sua variedade, o historiador pode explicar os aconte-
cimentos históricos. Ele via a sociedade como produto de sua literatura, mito, linguagem, lei, 
arte, forma de governo, religião e filosofia. Assim Vico inaugura a Filosofia da História, cuja 
característica predominante é a tentativa de elucidar o sentido último e o objetivo da História 
ou de descobrir as leis que regem o processo histórico.

 O pensamento de Vico mudou a historiografia do século XIX. Até então, a História fora 
escrita como uma série de biografias de grandes homens ou como a crônica de acontecimentos 



Seara de Asclépio24

notáveis, sem enfoque crítico. Da mesma forma, a História da Medicina era principalmente a 
suma dos escritos dos autores médicos. Era primariamente medicina e a abordagem do passado 
não era crítica, histórica, mas médica. 

No século XIX, os historiadores adotaram amplamente o conceito de que o desenvol-
vimento da sociedade sofre influência de seu contexto material e cultural, que dá aos fatos 
históricos sua base comum, sua continuidade e sua coerência. Cabe ao historiador registrar 
os fatos e interpretá-los. A História passa a ser definida como o registro dos fatos e as ideias 
dos historiadores sobre eles e entendida como a ciência dos homens no tempo, sendo impor-
tante o presente para a compreensão do passado e vice-versa. O conhecimento do passado é 
coisa em progresso, que se transforma e se aperfeiçoa. A História, feita de fatos e interpreta-
ção destes, é transitória, pois novos fatos são acrescentados e a interpretação muda. Por tal 
motivo, não existe a história definitiva. Assim, Carr (1990, p. 30) define a História como 
“um processo contínuo de interação entre o historiador e seus fatos, um diálogo sem fim 
entre o presente e o passado”. 

Ao mesmo tempo, o campo dos estudos históricos alargou-se consideravelmente. A 
História não se limitava apenas ao estudo das disputas dinásticas, das guerras e dos trata-
dos de paz. Ela tornou-se a história da civilização, a história do homem em sua luta para 
adaptar-se ao mundo.

A historiografia médica recebeu o efeito favorável dessa mudança. Assim, no século 
XIX, a união da História e da Medicina veio constituir nova ciência, a História da Medi-
cina, disciplina da História Geral. A essa nova visão, Kurt Sprengel, professor de patologia 
e poliglota de saber enciclopédico, adiciona o pensamento crítico de Kant (1724-1804), e 
transforma a História da Medicina em disciplina verdadeiramente moderna. Em sua abor-
dagem, a História da Medicina torna-se primariamente História. Na obra Ensaio sobre a 
história pragmática da medicina, Sprengel (1800, p. 6-7) afirma:

[A História da Medicina] não tem por objetivo relatar a vida dos médicos célebres, nem enu-
merar e criticar as obras sobre a arte de curar, mas procura examinar de forma mais particular os 
sistemas que dominaram, sucessivamente, os métodos sobre os quais se basearam o tratamento 
das doenças e as revoluções ocorridas nas teorias e na prática.

A sucessão tradicional da biografia dos grandes médicos é substituída na obra de Spren-
gel pela apresentação das diferentes escolas de pensamento e pela procura de filiações inte-
lectuais. A reconstituição histórica das transformações que ocorreram na teoria e na prática 
médica baseia-se nas relações que unem os conhecimentos médicos à filosofia, à ciência e à 
técnica. Ele dá à História da Medicina caráter utilitário e filosófico. Utilitário no sentido de 
ajudar a compreensão do presente e filosófico no sentido de demonstrar que em medicina o 
progresso é uma necessidade interna e que a evolução histórica tem um sentido. Para Sprengel, 
a filosofia explica a medicina, e o aperfeiçoamento de uma é inseparável da evolução da outra.

Na segunda metade do século XIX, a História da Medicina tornou-se uma disci-
plina crítica, com a colaboração interdisciplinar de historiadores, filologistas, filósofos e 
médicos. Os problemas médicos passam a ser vistos de forma dinâmica e como resultado 
das ideias e instituições geradas pela estrutura material e cultural de dado período. Assim, 
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as teorias médicas que norteiam a prática profissional são vistas como aspecto do conheci-
mento geral de determinado período, como produtos da influência da concepção filosófica 
predominante. O estudo da gênese e da evolução das doutrinas médicas é, por assim dizer, 
a filosofia da História da Medicina.

Pode-se comprovar, nos diferentes períodos históricos, como se refletem na arte de 
curar as doutrinas médicas e como, nestas, se representa a ideologia geral da época, suas con-
cepções filosóficas e religiosas, produzindo-se a explicação da doença e, consequentemente, 
os métodos terapêuticos. Para compreender essas interações torna-se necessário conhecer, 
além dos fatos médicos, as demais manifestações da civilização, especialmente a filosofia.

A interpretação das teorias médicas como produto de seu tempo permite compreen-
der: a interpretação da doença como fenômeno sobrenatural e o caráter mágico-religioso da 
medicina arcaica (Mesopotâmia e Egito) determinados pela concepção mítica do mundo; a 
interpretação da doença em termos de causas naturais racionalmente inteligíveis pelos médi-
cos gregos como consequência da abordagem racional do mundo pelos filósofos jônicos; o 
pensamento teológico dos médicos medievais derivado da filosofia escolástica; a significação 
do movimento anatômico (Vesalius, Da Vinci) durante a Renascença (1453-1600) como 
consequência do nascer de novo da arte e da cultura da Grécia clássica; a medicina baseada nas 
ciências naturais, que se desenvolve com o nascimento da ciência moderna no século XVII; 
a medicina classificatória (classificação das doenças a partir dos sintomas) do século XVIII 
como consequência da forma de organização do conhecimento científico determinada pelo 
racionalismo cartesiano; e a concepção anatomoclínica (Morgagni; Bichat apud Foucault, 
1994) da medicina moderna consequente ao empirismo e ao positivismo do século XIX.   

Poucos historiadores do século XX seguem o ponto de vista clássico, relacionado à 
filosofia de Hegel, que vê na Filosofia da História o meio de discernir sentido e propósito no 
processo histórico. A maioria admite que a História não tem objetivos pré-escolhidos, nem 
é orientada por leis, semelhantes às leis naturais. O processo histórico não é conduzido por 
forças transcendentais, sendo determinado por fatores reais (as condições naturais e mate-
riais) e ideais (a cultura da sociedade) e pelo acaso (o modo aleatório como outros fatores 
se combinam). A Filosofia da História é vista como a investigação das condições em que a 
indagação histórica é possível e o estudo das condições a que está sujeito o processo histórico. 

Sob a influência desta última corrente, ocorreu na primeira metade do século XX, prin-
cipalmente na Alemanha, com Sudhoff (1853-1938), grande avanço nos estudos da História 
da Medicina. Sudhoff criou a Cátedra de História da Medicina e fundou o primeiro Instituto 
de História da Medicina, transformando Leipzig no grande centro de estudo desta disciplina.

Sigerist (1891-1957), discípulo de Sudhoff, destacou os aspectos sociais da medicina 
e escreveu a obra magna da História da Medicina, A history of medicine, na qual examina o 
conjunto dos problemas geográficos, históricos, econômicos e culturais que determinam a 
teoria e a prática médica. 

Este renascimento da ciência da História da Medicina na Alemanha irradiou-se com a 
criação da disciplina nas universidades da Europa e da América. Em nosso meio sobressaem 
os nomes de Ivolino de Vasconcellos (1917-1995), Pedro Salles (1904-1998), Lycurgo San-
tos Filho (1910-1998) e Carlos da Silva Lacaz (1915-2002).
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A História da Medicina estuda a saúde e a doença através dos tempos, as condições 
para a saúde e a doença e a história das atividades humanas que têm por objetivo promover 
a saúde, prevenir as doenças e curar o doente.

As condições gerais de saúde são determinadas primariamente por dois fatores, geo-
grafia e economia. A doença individual é resultado da hereditariedade e do ambiente. É re-
lativamente fácil obter-se um apanhado do ambiente físico e social no qual o homem viveu, 
nos diferentes períodos da história. Após este conhecimento, investiga-se o que foi feito para 
manter e promover a saúde e prevenir a doença.

As ações médicas originam-se de duas fontes: experiência e teoria. A experiência ensina 
que um tratamento determinado é eficaz, embora possa ser impossível explicar sua ação. Por 
outro lado, muitas ações terapêuticas resultam de ideias sobre a origem e natureza da doença. 
O tratamento será consideravelmente diferente segundo a doença seja vista como resultado 
de possessão por espírito demoníaco, punição por pecado cometido, distúrbio do balanço de 
humores hipotéticos ou alterações físico-químicas.

Por tal motivo, a História da Medicina não se interessa apenas pela ação dos médicos, 
mas também pelas ideias que os guiaram. As teorias médicas representam um aspecto da 
civilização de determinado período, e para compreendê-las é necessário conhecer as outras 
manifestações desta civilização, como filosofia, literatura, arte e música. 

Após expor a trajetória da construção da História da Medicina, voltamos à pergun-
ta: para que serve a História da Medicina? Teria de se responder antes à pergunta: qual a 
utilidade da História? Becker responde em seu livro Every man his own historian que fazer 
história parece ser preocupação universal entre todos os povos em todos os tempos. O seja, 
o homem é um ser histórico e sua existência tem uma natureza histórica. Definimo-nos 
como indivíduo ou grupo por meio de nossa história.

A ideia de que se pode tirar lições diretas do passado não é aceita. O que a história 
pode é fornecer uma perspectiva de como lidar com problemas a partir da reação a situações 
anteriores semelhantes. Se se tem alguma compreensão de como os vários fatores externos 
alteraram nosso passado e presente, podem-se obter melhores resultados quando viermos a 
lidar com fatores semelhantes no futuro.

Estas considerações sobre a História seriam aplicáveis também à História da Me-
dicina. Esta é antes de tudo história, uma disciplina da História. Mas seria um erro 
pensar que ela é de interesse apenas para historiadores, e não para médicos. História da 
Medicina é também medicina, uma forma de abordagem para compreender melhor a 
própria medicina. É do conhecimento comum que um dos melhores métodos de expor 
um assunto é o método histórico. Abordar uma questão a partir do momento em que ela 
nasce, compreendendo as circunstâncias que a originaram, seguir sua evolução, conhecer 
os fatos e as razões que apoiam ou contradizem as diversas teorias, que sobre ela foram 
emitidas, é uma ótima maneira de compreender a questão. Como afirmou Aristóteles 
(384-332), entendem-se melhor as coisas e os conceitos quando se tem uma visão clara de  
como se formaram.

A História da Medicina nos ensina de onde viemos, a situação médica presente e em 
qual direção caminhamos. Se pretendermos realizar nosso trabalho com um plano definido, 
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necessitamos da História como guia. Não é por acaso que todos os grandes líderes da arte de 
Hipócrates, inclusive o próprio Hipócrates, valorizavam o estudo da História da Medicina. 
Segundo Littré (1801-1881), não existe nada na mais avançada medicina contemporânea 
cujo embrião não se encontre na medicina do passado. Assim, não se pode compreender a 
medicina atual de forma precisa e profunda, ignorando a evolução do conhecimento médi-
co, pois existe uma unidade histórica do pensamento médico, sendo necessário conhecer o 
caminho percorrido, se se deseja compreender os conceitos presentes.

A principal utilidade do estudo da História da Medicina é para compreender me-
lhor a própria medicina, dominar suas técnicas, sua organização e suas ideias básicas. Este 
estudo é um poderoso auxiliar para compreender melhor a perspectiva da medicina, sua 
evolução e suas tendências. Como observou Bergson (1896, p. 76): “o espírito humano 
está feito de tal modo que só começa a compreender o novo quando procura compará-lo 
com o antigo”. Por isso afirma Goethe (1749-1832): “nada sabe de sua arte aquele que lhe 
desconhece a história”.

Afirmar a importância da História da Medicina é afirmar a importância da própria 
medicina. A imagem que o médico tem do passado de sua profissão influencia seu pensa-
mento e, portanto, sua ação. Um médico sem nenhum conhecimento de História da Me-
dicina pode tratar com sucesso seu paciente. Entretanto, quando sua ação é dirigida a um 
grupo de indivíduos, ou quando esta ação deve ultrapassar a simples interferência técnica na 
biologia de um indivíduo, ele necessitará de conhecimentos históricos. O sucesso de sua ação 
poderá depender da correta apreciação dos fatores sociais, econômicos, religiosos e filosóficos 
que determinam a situação. Esta apreciação pode ser adquirida somente como resultado de 
análise histórica. 

A História da Medicina mostra como o conceito de uma enfermidade, sua etiologia 
e seu tratamento, prevalentes em um momento dado, podem ser substituídos por outros 
melhores. Esta noção da transitoriedade da verdade científica educará o médico no espírito 
independente e crítico, tornando-o preparado para assimilar as mudanças, as novas verdades 
que na medicina ou na sociedade se desenvolvem. 

O curso de História da Medicina durante a graduação fará o aluno perceber que, 
com sua formatura, será inserido em uma das mais antigas e respeitáveis atividades hu-
manas e estará integrando uma longa corrente, da qual fazem parte grandes homens que 
realizaram inestimáveis contribuições para o progresso da Humanidade. Este curso mos-
trará também ao aluno grande galeria de modelos de dedicação aos doentes e tenacidade 
nas pesquisas nos quais poderá se espelhar. Finalmente, o estudo da História da Medicina 
aprimora a cultura geral do estudante, pois ela é parte da História Geral da Humanidade, 
e o modo como a medicina é exercida reflete o grau de desenvolvimento científico, tecno-
lógico e cultural de um povo.

A História da Medicina, em sua tríade conceitual – histórica, filosófica e ética –, cons-
titui disciplina fundamental à cultura e completa formação da mentalidade médica. Ela é 
indispensável para aquele que não se contenta em ser mero profissional de uma técnica e que 
aspira à dupla perfeição: do homem culto e do técnico intelectualmente ambicioso.  
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Fé e superstição são irmãs gêmeas. Embora a primeira eleve a humanidade aos 
sublimes ideais e esta última se nos apresenta como criação do conhecimento 
humano, ambas são da mesma família. Ambas se originam no sentimento das 
limitações da ciência humana perante os fenômenos naturais.

Magnus – Superstition in Medicine, 1905.

Como a medicina dos povos primitivos antecede em grande parte aos documentos escritos, 
as fontes para o conhecimento desse período histórico são as informações obtidas da paleo-
patologia, que, de acordo com Sir Marc Armand Ruffer (1859-1917), considerado como um 
dos seus fundadores, é a “ciência das enfermidades cuja existência pode ser demonstrada nos 
fragmentos de corpos humanos e animais da antiguidade” (Magner, 1992, p. 1). Em outras 
palavras, a paleopatologia é o exame da história da doença e de suas manifestações mórbidas 
ocorridas nos tempos pré-históricos, haja vista o fato de que há evidências do aparecimento 
da doença simultaneamente com o surgimento da vida na terra, ou seja, a doença foi a com-
panheira inseparável da vida dos longínquos precursores da raça humana.

As fontes de conhecimentos paleopatológicos úteis à história da Medicina podem ser 
divididas em primárias e secundárias. As primárias são representadas pelas múmias e peças 
anatômicas; as secundárias pelas obras de arte, moedas, instrumentos cirúrgicos e medicamentos.

A medicina dos povos primitivos: 
medicina pré-colombiana

Vardeli Alves de Moraes
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As técnicas de estudo das peças anatômicas utilizadas como fontes incluem exames 
macroscópicos, microscópicos, radiográficos, sorológicos e de biologia molecular, sendo 
os mais comuns a investigação das globulinas e dos grupos sanguíneos. Podem ser utili-
zados, também, métodos comparativos pelos quais se obtêm deduções a respeito de uma 
determinada doença ao comparar os achados da doença entre o homem e os outros pri-
matas atuais.

Na América do Norte ocorreu o desaparecimento da maioria dos povos primitivos, 
notadamente no Canadá e no norte dos Estados Unidos, restando alguns grupos no Novo 
México e no Arizona.

No México, América Central e Antilhas, os impérios dos maias, toltecas e astecas de-
sapareceram por completo. Na América do Sul encontram-se vários grupamentos de povos 
primitivos no Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e na Venezuela.

Na África há uma grande diversidade étnica com vários agrupamentos de povos pri-
mitivos como os sudaneses na África ocidental, os bantus na África Central e Meridional.

Na Ásia encontram-se os vedas do Ceilão, os dravidianos do sul da Índia e algumas 
tribos na antiga Indochina, Malásia, Birmânia e Indonésia.

Nas regiões árticas há o destaque para os esquimós no Alasca, no extremo norte do 
Canadá e na Groenlândia.

O conhecimento sobre as atividades do médico dos povos primitivos era transmitido 
de pai para filho, sendo que em outros agrupamentos populacionais esse conhecimento era 
adquirido de forma voluntária, isto é, eram autodidatas na arte de curar. Outro aspecto a 
considerar é o fato de eles serem escolhidos em decorrência do aparecimento de alguma coisa 
anormal no porte físico, o que o indicaria ao posto de médico, como por exemplo: os indiví-
duos mais altos, os gêmeos, os assexuados ou a presença de alguma deficiência física ou men-
tal. De acordo com Laín Entralgo (1972, p. 55), “são numerosos os médicos dos povos primi-
tivos que faziam da prática de sua arte, sua única ocupação, porém, para outros o exercício da 
medicina não excluía outra atividade; não eram médicos de ofício e sim médicos ocasionais”.

Diz Lèvi-Strauss, citado por Laín Entralgo (1972, p. 55):

O médico primitivo era em geral um homem respeitado e tinha a confiança do agrupamento 
populacional em qualquer circunstância, inclusive quando ele estava fora da prática de seu dom. 
O aparente delírio do curandeiro era valorizado e a sua atividade estava autenticada pela aprova-
ção do paciente, dos assistentes e da comunidade. 

Nas civilizações primitivas o sacerdote, o feiticeiro ou o xamã exerciam as funções de 
médico porque eram capazes de ajudar o próximo na luta contra os males do corpo e do 
espírito e eram chamados a intervir de duas maneiras. A mais frequente era atuar diante de 
uma doença já estabelecida, realizando o diagnóstico e a terapêutica. Outra forma de atuação 
deles era na prevenção e na proteção contra doenças.

Os médicos primitivos participavam de forma obrigatória das cerimônias de iniciação 
do adolescente à fase adulta. O médico era importante porque o seu poder sobre as forças so-
brenaturais, seus estreitos contatos com as divindades e os antepassados faziam dele o homem 



A medicina dos povos primitivos: medicina pré-colombiana 31

com caráter e idoneidade para dirigir as cerimônias, principalmente quando exercia a dupla 
função de sacerdote e de médico com a responsabilidade inclusive de realizar alguns procedi-
mentos cirúrgicos típicos dos rituais. Laín Entralgo (1972, p. 61) enfatiza que

[...] a ação do médico nessas cerimônias confirma mais uma vez o duplo aspecto da personalida-
de do médico primitivo: seu papel de médico, quer dizer especificamente técnico, não é mais do 
que uma das facetas de suas atividades, uma vez que associa-se indissoluvelmente à sua função 
social, considerada de grande importância.

No tocante ao parto e ao rito do nascimento há variações importantes na dependên-
cia do grupo populacional a que pertenciam a gestante e a criança. Em certas tribos (índios 
cunas do Panamá, chaggas de Tanganica), a gestação era vista como um período de angústia 
e de temor. As crianças e os pais eram excluídos dos locais onde a gestante daria à luz. Já o 
feiticeiro considerava o parto como um ato degradante e não participava dele. O parto é, 
então, realizado pelas parteiras, o que, aliás, perdurou por vários séculos em várias civiliza-
ções. No entanto, várias tribos (navajos, jarava, pukapukas) consideravam o parto como um 
momento glorioso e normal, que era acompanhado pelos outros filhos, pelo pai. Às vezes 
era visto até como ato público e sem nenhum mistério, uma vez que era um acontecimento 
que interessava a toda a comunidade.

O recém-nascido era recebido às vezes com procedimentos estranhos aos dias de hoje, 
como, por exemplo, deixá-lo cair no solo ou introduzi-lo em um rio próximo (índios do alto 
Orinoco ou da Amazônia). Utilizavam um instrumento cortante para a secção do cordão um-
bilical e para ligá-lo a utilização de fibras vegetais, sendo que em certas tribos esse procedimento 
ainda é feito até hoje pelo pai, para firmar o conceito de que é o responsável pela criança.

No diagnóstico e no tratamento das crianças utilizavam-se os mesmos métodos utiliza-
dos para o adulto, invocando seres sobrenaturais, magias e a descoberta de uma infração por 
parte dos pais. Quando o médico primitivo descobria que os pais tinham cometido alguma 
falta, pedia-lhes a confissão e a reparação mediante uma oferenda ou um sacrifício à divinda-
de ofendida, porque era considerado o único meio de curar a criança.

Quanto ao diagnóstico das doenças, para o curandeiro há simplesmente a doença sem 
a preocupação com os efeitos dela no paciente. A mentalidade médica primitiva estabelecia 
uma distinção prévia fundamental entre as doenças que eram consequências de uma causa 
natural e as que eram relacionadas com uma intervenção sobrenatural. As doenças com ori-
gens sobrenaturais representavam as predominantes. 

Dada a carência de métodos de investigação, o diagnóstico entre os povos primitivos 
limitava-se a comprovar e interpretar os fenômenos observados à inspeção. A doença geral-
mente recebia o nome do sintoma, o que prevaleceu durante séculos conforme textos da 
História da Medicina, comprovando o fato de que a noção de doença-sintoma prevalecia 
sobre a noção de doença-síndrome como atualmente.

A terapêutica na medicina primitiva incluía a participação da medicina mágica que 
se observava na utilização de máscaras, colares e outros ornamentos com o objetivo de se 
esconderem dos demônios. O indivíduo que exercia o poder da cura ocupava um lugar de 
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destaque dentro da tribo ou do clã. Conforme dissemos, entre os índios norte-americanos 
era o feiticeiro; entre os índios brasileiros, pajés; entre outros povos, o xamã.

Em grandes tribos eram vários curadores que se organizavam em sociedades secretas, 
sendo que em clãs menores era apenas o indivíduo que tinha mais prática no manuseio de 
plantas medicinais ou instrumentos cirúrgicos. No entanto, todos os curadores tinham um 
grande reconhecimento social e político dentro da sociedade em que viviam e eram consi-
derados conhecedores das tradições e normas da tribo ou do clã. O feiticeiro ou xamã, além 
de exercer as atividades de cura, era também responsável por proteger as pessoas contra as 
intempéries, a colheita ruim, a perda do rebanho e catástrofes. 

Para as doenças mentais, as sociedades primitivas mostravam atitudes variadas e seme-
lhantes às observadas nas civilizações atuais. Para alguns, os doentes psiquiátricos eram man-
tidos isolados, maltratados e evitados; para outros, estes pacientes eram vistos como dotados 
de habilidades espirituais e eram dignos de respeito. Entre os esquimós e povos da Sibéria, o 
comportamento psicótico significava qualificações para exercer as funções de xamã.

Na medicina primitiva há citações da retirada de corpos estranhos do organismo 
dos doentes, alguns procedimentos voltados à correção de traumas ortopédicos, a sutura 
de feridas com a utilização de fibras vegetais e de insetos como, por exemplo, na Somália, 
onde foram utilizadas formigas que desempenhavam a função de agrafes da seguinte forma: 
colocavam a cabeça das formigas na incisão cirúrgica e quando elas prendiam as mandíbulas 
nas bordas, seccionavam o tórax e o abdome, sendo que somente a cabeça permanecia no 
lugar com suas mandíbulas, que exerciam a função de grampos. Acreditavam, também, na 
possibilidade do ácido fórmico liberado atuar como antisséptico das feridas. Realizavam, 
ainda, a drenagem de abscessos superficiais, sangrias, escarificações e cauterizações. As esca-
rificações eram uma variante da sangria, sendo que suas técnicas foram inúmeras. 

A hidroterapia alcançou grande aceitação entre os povos primitivos, sendo considerada 
como um meio eficaz de cura e também utilizada em rituais de purificação. Era atribuído à 
hidroterapia o poder de curar várias doenças, entre elas: reumatismos, febres, tifo, pneumonia, 
doenças de pele. Essa crença persiste até hoje em algumas comunidades, inclusive acrescentan-
do a termoterapia, utilizando-se de águas termais e/ou saunas.

Um procedimento cirúrgico controverso realizado neste período foi a trepanação cra-
niana. Crânios pré-históricos com orifícios característicos da trepanação foram encontrados 
em vários países como França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Argélia, Alemanha, Peru e 
México (Figura 1). 

A trepanação tinha um caráter cirúrgico quando feita em vida, comprovada por sinais 
de regeneração nas bordas da ferida, e o mais intrigante é o alto número de sobreviventes 
após submeterem-se ao procedimento. A trepanação poderia ser feita também post mortem. 
Quanto à indicação do procedimento não se sabe exatamente qual era. Há conjecturas de 
que era realizada por motivos mágico-religiosos, com o propósito de libertar maus espíritos 
causadores de doenças intratáveis na época tais como: cefaleias rebeldes de origem tumoral 
ou não, epilepsia e a loucura, bem como de pessoas “endemoninhadas”. Em algumas vezes 
foram indicadas para o tratamento dos traumatismos cranianos. 
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Figura 1. Crânio trepanado do Peru pré-colombiano.
Fonte: Laignel-Lavastine, 1936, p. 36.

O orifício da trepanação era fechado com uma placa protética perfeitamente adaptável 
construída em ouro ou prata. Os resultados eram satisfatórios para a época. Em um estudo 
feito por Tello em 1912, de um total de 400 crânios, 250 (62%) apresentavam uma zona de 
reconstituição nas margens da cicatriz, comprovando uma sobrevivência do paciente supe-
rior a oito anos. Os acidentes eram principalmente as complicações hemorrágicas, conforme 
relata Sharpsteen (apud Coury, 1969), ao analisar 71 casos, sendo 13 casos (18%) de morte 
imediata ou precoce decorrentes de hemorragias. Os peruanos utilizavam um instrumento 
para a trepanação conhecido como Tumi.

Os sobreviventes da trepanação, considerados como privilegiados ou eleitos pelas 
divindades, depois de mortos, tinham seus crânios cortados nas bordas da antiga operação, 
e os fragmentos, sob a forma de peças arredondadas, eram usados como fetiches protetores 
por várias pessoas da tribo.

As plantas como fonte de medicamentos e a hidroterapia já eram, também, utiliza-
das como forma de tratar algumas doenças. Algumas plantas eram utilizadas num contexto 
mágico, uma vez que sugeriam alguns aspectos da doença, por exemplo, plantas amarelas 
para tratar a icterícia, plantas com raízes e folhas com forma de cabelos para tratar a calvície, 
sementes para a dor de garganta. 

Os curandeiros tinham bons conhecimentos dos efeitos farmacológicos das plantas, uma 
vez que as utilizavam de acordo com a sintomatologia apresentada pelo doente. Possuíam, en-
tão, plantas analgésicas, laxativas, para abaixar a febre, eméticas, antiespasmódicas, sedativas, 
estimulantes e alucinógenas.

Outra forma bastante peculiar de terapêutica utilizada na medicina primitiva foi a 
terapêutica pela palavra com a utilização de cantos, rezas e orações, além da utilização de 
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trajes especiais, a emissão de sons e gestos e a realização de rituais. Utilizavam-se, ainda, 
de medicamentos amargos e repugnantes que causavam vômitos e tinham o propósito de 
espantar os demônios. 

A terapêutica substitutiva era, também, praticada utilizando-se da transferência de 
doenças entre pessoas, por exemplo, com a intercessão de feiticeiros e magos. A transferência 
era realizada para um animal ou para um objeto. 

Entre os objetos havia os que exerciam proteção passiva como os amuletos, os talismãs, 
que se identificam com a força que possuíam para proteger os usuários, e finalmente os feti-
ches, que representam a divindade protetora.  

Na terapêutica de substituição acreditava-se na existência de liberação de forças imate-
riais sob o efeito da interferência divina ou da arte de um mago ou curandeiro-feiticeiro que 
realizava o diagnóstico e propunha a terapêutica pela transferência das forças imateriais de um 
homem a outro ou de um ser humano para um animal ou para um objeto. Admitia-se que a 
transferência poderia ser feita por contato direto ou a distância e poderia ser realizada nos dois 
sentidos. Dessa forma acreditava-se que era possível transferir a doença de um indivíduo doen-
te para outro sadio e inversamente um indivíduo sadio poderia fornecer substratos terapêuticos 
ao indivíduo doente.

A substituição de uma vítima por outra no momento do sacrifício, como descrito, por 
exemplo, na história bíblica de Abraão, quando substituiu o filho Isaque por um cordeiro, é 
encontrada em várias outras mitologias. 

A medicina primitiva era fundamentalmente instintiva, sendo que certos expedien-
tes naturais são utilizados até os dias de hoje, como, por exemplo, o calor, os banhos e 
ervas como recursos capazes de aliviar e facilitar a cura de males físicos. Cultuavam as 
crenças nas divindades que castigavam os humanos com sua ira e o único recurso era 
apaziguá-las com oferendas, preces e sacrifícios, portanto, era uma medicina envolta pela 
religião e pela magia que persistiu ao longo dos tempos e persiste até na atualidade em 
vários grupos religiosos.

A medicina mágica surge, então, na crença de forças de seres sobrenaturais como 
causas de doenças. E para que o homem possa se defender contra elas ou para obter a cura é 
necessário utilizar-se de outras forças obtidas de rezas, talismãs, animais sagrados, máscaras 
para se esconderem dos olhos do demônio, colares simbólicos. O homem que aprendia a 
manipular todas essas crenças e artimanhas passou a exercer o papel do curandeiro-feiticeiro 
nas tribos e clãs, cujo poder crescia durante as grandes epidemias e catástrofes. 

Refere Castiglioni (1947, p. 22 ):  

Deste conceito médico primitivo, originaram-se, nas mais antigas culturas, muitos atos sim-
bólicos. A dança religiosa – ainda usada por certos povos orientais – provém dos movimentos 
característicos de certas doenças; as orações escritas em rolos de pergaminho e colocadas nas por-
tas das casas, prescritas pela religião judaica, representam ritos para afastar os maus demônios.

A cirurgia entre os povos primitivos era predominantemente feita para curar feridas 
e fraturas ósseas. Normalmente as feridas eram fechadas com pomadas que impediam a 
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drenagem de secreções, medida essa que piorava o prognóstico, dada uma maior probabi-
lidade de infecção da ferida.

As hemorragias eram controladas por compressão, torniquetes, cauterização e plantas 
hemostáticas. 

Os tratamentos de fraturas entre índios americanos eram feitos com talas de madeira 
e moldes de peles de animais endurecidos para realizar a imobilização e com aberturas nos 
moldes para permitir tratamentos futuros das fraturas expostas. Reduções de deslocamentos 
articulares também foram praticadas.

A obstetrícia, como de costume em várias civilizações, estava nas mãos das parteiras. 
Há descrição da realização de massagens uterinas após o parto para a expulsão placentária, 
ou seja, a manobra de Credé realizada atualmente. 

Em relação à saúde pública os povos primitivos apresentavam as doenças encontra-
das em várias civilizações posteriores, incluindo doenças do estômago, diarreias, doenças 
respiratórias, alterações menstruais e reumatismos. Algumas doenças foram introduzidas 
posteriormente em decorrência da colonização por outros povos, principalmente as doenças 
infecciosas devidas à falta de imunidade dos povos primitivos.

Medicina da aMérica Pré-coloMBiana

O termo pré-colombiano designa um longo período de tempo que se inicia com a che-
gada do homem ao continente americano por volta do século XX a.C. e termina em 12 de ou-
tubro de 1492, dia em que Cristóvão Colombo desembarcou pela primeira vez numa pequena 
ilha das Antilhas. Para os fins deste texto e seguindo o autor Charles Coury (1969), será consi-
derada a história médica até o meio do século XVI, quando a maior parte do continente ame-
ricano foi descoberta e a medicina autóctone passou a sofrer a influência da medicina europeia.

Os principais grupamentos étnicos que povoaram o continente americano antes de 
Colombo ocuparam duas zonas distintas: México e Guatemala juntos e o Peru.

A medicina dos povos pré-colombianos apresenta as características fundamentais da 
medicina primitiva já analisada, ou seja, predominantemente influenciada pela magia e pela 
religião. Ramon Pardal (1937, p. 32) relata: 

As idéias médicas, em todo o lugar e época, foram originadas e estiveram impregnadas pela 
mentalidade do povo que as criara. [...] a mentalidade do primitivo ou do semicivilizado é de 
natureza mística, pois considera espiritualizada toda a natureza e o cosmos visível, sensível e 
presumível, sem separar os fatos naturais dos sobrenaturais, porque estes últimos se continuam, 
se complementam, se confundem e convivem com aqueles.

O conceito de profissão médica utilizado entre os povos primitivos é muito diferente 
do atual, porque na verdade eram pessoas que se distinguiam das outras por possuírem o po-
der da adivinhação, da realização de práticas mágicas, de encantamentos e um conhecimento 
do uso das plantas como medicamentos para o tratamento de várias doenças.



Seara de Asclépio36

Os médicos usufruíam em geral de um grande prestígio nas sociedades pré-colombia-
nas. O feiticeiro era mais evoluído e se impunha aos outros membros da tribo pelo fato de 
ter habilidades práticas, afirmar que possuía poderes sobrenaturais e conhecer os costumes e 
a mentalidade popular.

Os médicos maias eram instruídos pelos sacerdotes na arte de adivinhações, regras de 
profecia e a utilização de plantas como medicamentos. Eles eram admitidos durante uma ce-
rimônia religiosa e recebiam uma caixa contendo amuletos, ídolos e outros objetos mágicos 
que eram utilizados como ferramentas de trabalho.

Entre os astecas a medicina religiosa e mágica era ensinada, também, pelos sacerdotes 
nos templos religiosos, utilizando-se de textos sagrados. As habilidades práticas eram trans-
mitidas oralmente de pai para filho na família de médicos astecas.

O primeiro estabelecimento de ensino médico no México foi o Colégio de Santa 
Cruz de Tlatelolco, inaugurado em 1536. Em 1553 foi criada a Universidade do México, 
onde, também, se ensinava medicina. A Universidade de Lima foi criada em 1571 e a de 
Quito em 1592.

As teorias mais antigas dos povos primitivos acerca das doenças são a do corpo estra-
nho, a das emanações e o conceito de enfermidade local orientada pela topografia da dor ou 
pelo sintoma mais importante. Associavam as lesões decorrentes das flechas, pedras e paus 
com o conceito de um corpo estranho, também, para as doenças internas, neste caso deter-
minadas pelos venenos, parasitas e alimentos deteriorados.

Quando a doença não era explicada por meios naturais, surgia, então, a ideia do 
sobrenatural ou extranatural, criando na mentalidade deles o conceito de corpos estranhos 
sobrenaturais (demônios e maus espíritos) ou desencadeados por emanações mágicas que 
podiam ser de beleza ou fealdade, de fortaleza ou debilidade, de saúde ou de doença.

Pela razão de que havia a concepção mística da doença, surgia então a necessidade de 
diagnosticar qual era a força ou a influência maligna que tinha invadido o paciente, qual a 
extensão do malefício sobre ele e se o agente causador da doença era vivo ou morto. 

Este diagnóstico era feito por uma pessoa com qualidades especiais para entrar em 
contato com seres espirituais que estavam invadindo o paciente e tinha que ser dotado de 
poder para combater esses espíritos e por fim expulsá-los. Essa pessoa era o curandeiro-feiti-
ceiro ou o xamã que se preparava para essa missão realizando jejuns, ingestão de substâncias 
alucinógenas, trajes especiais, ornamentos mágicos, danças, sudorese excessiva até atingir o 
auge da transformação, em que ficava fora de si, isto é, ocorria um desdobramento de sua 
personalidade. A partir deste momento emitia um diagnóstico, que não era feito à maneira 
tradicional, e sim por intuição, em estado de transe, por adivinhação, utilizando-se de orá-
culos e aruspícios. Não valorizava nenhum dado do exame físico.

Feito o diagnóstico, o tratamento seguia o mesmo modelo de caráter mágico e espi-
ritual, com técnicas de sucção, sopros, gritos, sons de chocalhos, matracas e máscaras com 
dentes de jaguar e peles de animais com o propósito de expulsar o agente causador da doença.

É importante, também, destacar a utilização da fitoterapia pelos povos pré-colombianos 
com os mais variados fins. Eles introduziram na terapêutica a quina, a coca, a ipecacuanha, a 
jalapa, a copaíba, os bálsamos do Peru e de Tolu e o jaborandi. A ação das plantas no tratamento 
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das doenças não ocorria apenas pela substância presente na sua composição, mas também por 
ação de rituais como orações, passes misteriosos e de mágicas e cantos durante a aplicação do 
produto da planta.

À semelhança da terapêutica por plantas, os povos primitivos utilizaram também ór-
gãos de animais, acreditando no fato de que se o paciente ingerisse um determinado órgão 
com a forma do órgão humano doente se curaria, como, por exemplo, o uso da carne de 
abutre entre os índios Cainguá do Paraguai para tratar as doenças oculares em virtude da 
visão aguçada destas aves. Na Guiana, assim como na África, acreditava-se que a lepra tinha 
como causa o consumo de carnes de cobra e de peixes de couro.

Há citação de várias formas de tratamento que eram aplicadas pelos xamãs ou curan-
deiros-feiticeiros como as ventosas, enemas, sangrias, escarificações e a realização de pe-
quenas intervenções cirúrgicas. A cirurgia entre os povos pré-colombianos dissociou-se da 
medicina interna e se desenvolveu na prática em razão de uma necessidade urgente e com 
um incipiente empirismo.

Há referências ao uso da anestesia com a utilização de plantas pelos araucanos, como 
as flores da Myaya, que tem como princípios ativos: escopolamina, hiosciamina e atropina. 
Foram empregados também o estramônio, a coca, e o tabaco. 

Entre os incas e astecas havia uma organização feudoestatal já desenvolvida, iniciando 
uma medicina diferenciada da primitiva. Entre os astecas havia uma separação entre sacer-
dote e médico de tal forma que este último era considerado uma profissão hereditária com 
treinamento e aprendizagem sobre a arte médica.

Entre os povos pré-colombianos de origem asiática, o correspondente ao médico-
-feiticeiro das Américas era o Xamã, chegando a criar uma doutrina que ficou conhecida 
como xamanismo. A palavra xamã significa “sacerdote-bruxo”, principalmente entre os 
povos mongóis e do noroeste da Sibéria. Diz Ramon Pardal (1937, p. 59): 

O xamã mongol tem a fonte de seu poder em si mesmo, em seu espírito e em sua convicção. 
Sua prática se efetua à base de sugestão e de hipnotismo. Hipnotizando a si mesmo se coloca em 
transe e crê adivinhar o futuro, ver com mais clareza os problemas e a origem das enfermidades.

Outra espécie de tratamento entre eles era a sucção em lugares nos quais o paciente 
sentia alguma dor, com o objetivo de extrair um corpo estranho causador da doença e 
que podia ser um espinho, uma pedra, um fragmento de madeira ou um pequeno animal. 
Este procedimento era realizado pelo sacerdote ou pelo chefe da tribo, que exerciam a 
função de médico.

À semelhança dos conhecimentos médicos na Europa Medieval e na Renascença, as 
noções sobre as doenças dos pré-colombianos eram sumárias e se apoiavam em critérios 
elementares. O exame clínico era também rudimentar. O interrogatório sintomatológico 
se restringia basicamente a localizar o local da dor que o paciente apresentava ou a fazê-lo 
admitir que cometera um determinado delito. 

Em relação ao exame físico, os mexicanos identificavam os pulsos; no entanto, não 
sabiam correlacioná-los com alguma doença específica. Os peruanos eram mais evoluídos ao 
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examinar os pacientes, tomavam o pulso e faziam alguma correlação clínica, examinavam a 
língua, principalmente das crianças, o aspecto das fezes e da urina. O prognóstico das doen-
ças baseava-se na obtenção de informações astrológicas ou oriundas da magia.

As doenças das vias respiratórias eram frequentes entre os povos pré-colombianos; 
tinham conhecimento de sintomas respiratórios como a coriza, a origem das tosses (laríngea, 
brônquica ou pulmonar), dispneia de origem asmática, doenças pulmonares consumptivas 
como a tuberculose.

Os maias sabiam diferenciar a lipotímia e as síncopes da epilepsia. Descreviam as dores 
precordiais. De acordo com Charles Coury (1969, p. 85), “com o nome de insuficiência car-
díaca ou de manifestações edematosas eram descritas duas formas de uma endemia parasitária 
americana conhecida nos nossos dias como doença de Chagas”.

Os vocabulários maias e astecas distinguiam a acidez gástrica, a indigestão, a cólica in-
testinal e a constipação das doenças agudas do estômago. A diarreia frequente era decorrente 
de hábitos alimentares, das infecções transmitidas pela água e das verminoses.

A epilepsia era bastante conhecida dos povos pré-colombianos, sendo que os maias 
sabiam a distinção entre a epilepsia e outras formas de perda da consciência, e entre os pe-
ruanos era conhecida como a doença que provocava a queda da pessoa e que se assemelhava 
à morte. Os antigos peruanos conheciam o tétano e as paralisias faciais. As cefaleias eram 
explicadas entre os peruanos como uma hemorragia entre as sobrancelhas.

As doenças mentais não eram distinguidas das doenças de origem orgânica e acredi-
tava-se em etiologias mágicas ou oriundas de castigos divinos, influências sobrenaturais ou 
possessões demoníacas. Os maias descreviam com termos próprios a loucura, a melancolia, 
o delírio e as alucinações.

Entre as doenças reumáticas há citações de achados característicos de doenças reu-
máticas degenerativas e inflamatórias nas populações mexicanas e peruanas. A gota tam-
bém foi identificada entre os incas e os astecas, bem como a doença de Pott e a tuberculose 
óssea em geral.

As doenças proctológicas encontradas entre os mexicanos limitaram-se às hemorroidas 
e às dermatoses locais. Em relação às hemorroidas já diferenciavam as formas interna e exter-
na e orientavam o tratamento tópico com sucos e pomadas obtidos de plantas. Os astecas já 
faziam uso de banhos de assento e de enemas como formas de tratamento das hemorroidas. 

A obesidade tinha alta prevalência entre os maias, a julgar pelas esculturas da época, 
incluindo nelas a da deusa da fertilidade. 

A frequência dos estados febris, infecciosos ou maleitas, explica a importância das 
drogas antitérmicas da farmacopeia pré-colombiana; várias delas eram utilizadas para outras 
indicações como, por exemplo, para provocar sudorese.  

Faziam uso de chás das folhas ou da casca do salgueiro que sabidamente possuem 
salicilatos que atuam como antitérmicos, antirreumáticos, anti-inflamatórios e analgésicos. 
O antitérmico de origem americana mais conhecido e mais eficaz era sem dúvida a quinina 
(kina-kina dos indígenas). De acordo com Charles Coury (1969), numa data desconhecida 
houve um terremoto que teria permitido aos índios de Malacatos, pequena vila próxima a 
Loxa (sul do Equador), descobrir que a água de um lago no qual caíram árvores da espécie 
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Cinchona oficinalis da família das Rubiáceas tinha ficado amarga e com o poder de curar as 
febres. Este conhecimento foi mantido em segredo durante muitos anos pelos peruanos. 

Em 1639, o médico Juan de Vega tratou com a quina a malária da condessa de Chin-
chón (daí o nome Cinchona) Francisca Henriquez de Ribera, esposa de Cabrera y Bobadilla 
– vice-rei do Peru. Após ser curada da febre, a condessa viaja para a Europa, mas morre du-
rante a viagem em 14 de janeiro de 1640. Antes da sua viagem ela faz uma doação de uma 
provisão da “casca milagrosa” aos jesuítas de Lima, que mandaram o medicamento para a 
Europa por intermédio do cardeal Juan de Lugo. Em seguida a Companhia de Jesus divulga 
a notícia em toda a Europa, permitindo inclusive que, em 1649, Mazarin tratasse o jovem 
Luis XIV de malária com a quina. É importante salientar que a ação antimalárica da quinina 
utilizada sob a forma de pó ou de infusão somente foi cientificamente demonstrada em 1820 
por dois farmacêuticos militares franceses, Pierre Pelletier (1788-1842) e Joseph Caventou 
(1795-1877), que isolaram o principal alcaloide da quina – a quinina. A ação antimalárica 
do medicamento apareceu com forte evidência pela experiência obtida por François Maillor 
durante a conquista da Argélia. Sua especificidade foi confirmada pela descoberta do plasmo-
dium por Alphonse Laveran em 1880.

Assim como na teoria humoral as medicações depurativas ocuparam um lugar de 
destaque na medicina pré-colombiana. Eles acreditavam que quando provocavam vômi-
tos, diarreia e sudorese era uma forma de purificar o organismo, libertando-o dos agentes 
nocivos à saúde.

Entre os procedimentos realizados pelos médicos pré-colombianos, os cirúrgicos 
foram os que sofreram menos a influência da religião e da magia, porque tinham como 
base a prática e experiências realizadas pelos médicos e comprovadas pelas curas obtidas 
diante de situações de emergência concretas e não imaginárias como as doenças internas. 
Os procedimentos cirúrgicos eram simples tais como a retirada de corpos estranhos super-
ficiais, a drenagem de abscessos e tratamento de feridas superficiais, redução de luxações e 
fraturas ósseas.

No que concerne às doenças ginecológicas, os conhecimentos eram rudimentares e 
associados a influências dos astros e da magia. A menstruação era simbolizada por uma flor 
na vulva entre os astecas e associavam a sua periodicidade a fenômenos astrológicos. Entre 
os nativos da América do Norte as mulheres menstruadas eram consideradas impuras. A 
dismenorreia tinha como causa influências mágicas ou astrológicas. Os maias conheceram a 
febre puerperal associada à infecção uterina.

Um dos grandes legados da medicina primitiva e dos povos pré-colombianos é a fito-
terapia, assim descrita por Ramon Pardal (1937, p. 41): 

A farmacopeia deve aos indígenas o conhecimento de grande número de remédios importantes 
que o homem branco soube selecionar e estudar posteriormente. À primeira vista parece sur-
preendente que povos cuja arte de curar apresenta os caracteres gerais da medicina primitiva 
utilizaram material tão rico. Na realidade grande parte dos descobrimentos na farmacopeia 
deve-se a obscuros observadores intuitivos e a experiências rudimentares. De tal forma aceita-se 
como uma lei geral na história da farmacopeia que a terapêutica nasceu nas sociedades huma-
nas anteriores ao desenvolvimento dos conhecimentos médicos propriamente ditos.
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Conclui-se, portanto, que ao longo da vida dos povos primitivos, incluindo os povos 
pré-colombianos, o médico esteve sempre presente ocupando um lugar de destaque na maio-
ria das tribos e que exercia múltiplas tarefas técnicas e sociais. Laín Entralgo (1972, p. 63)  
estabelece com maestria que

uma dada civilização se caracteriza muito mais pelas suas próprias características do que pelo seu 
lugar na cronologia geral. Por conseguinte, se o espírito médico dos povos primitivos se distin-
gue dos povos evoluídos pela importância do sobrenatural, pode-se dizer que as manifestações 
práticas da medicina primitiva têm como maior característica a imutabilidade enquanto que a 
particularidade da medicina científica dos tempos atuais é a de experimentar uma transforma-
ção constante em função do progresso, ou seja, naquela o que se destaca é a imutabilidade e o 
estancamento, enquanto que nesta é o futuro perpétuo.
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A China, mais do que outras culturas, tem preservado a medicina tradicional, não apenas 
nos medicamentos e procedimentos de uso caseiro e popular, mas também nos tratamentos 
prescritos pelos médicos, graças ao respeito às tradições e aos conhecimentos do passado, 
crenças religiosas transmitidas pelos seus ancestrais e a um sistema de escrita iniciado há cerca 
de 6.000 anos.

Grande parte da história remota da China foi perdida durante a dinastia do imperador 
Huang-ti, que ordenou a destruição de todos os manuscritos existentes com o propósito de 
apagar as tradições históricas; foi feita uma exceção aos manuscritos médicos que tratavam 
dos métodos de curar, medicamentos, adivinhações, agricultura e silvicultura. 

Durante a reorganização dos conhecimentos nos séculos seguintes, tanto os cientistas 
como os leigos assimilaram os conceitos que formaram o panorama da medicina tradicional 
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chinesa representada pela crença na unidade da natureza, o dualismo Yin-Yang, a teoria das 
cinco fases – fogo, madeira, terra, metal e água – e a medicina prática baseada na teoria das 
correspondências sistemáticas, que é a correlação entre Yin-Yang e as cinco fases. As cinco 
fases representam um ciclo de mudanças que pode ser para a destruição ou para a construção. 
Os padrões de destruição são assim exemplificados: a água apaga o fogo, o fogo derrete o 
metal, o machado de metal corta a árvore, o arado de madeira revira a terra, a barragem de 
terra interrompe o fluxo de água. O ciclo de desenvolvimento ou geração é exemplificado da 
seguinte maneira: a água produz a madeira das árvores, a madeira produz fogo, o fogo cria 
cinzas ou a terra, a terra é fonte de metal e quando o metal é aquecido ele flui como a água.

Escavações feitas por paleontologistas encontraram os oráculos de ossos constituídos 
durante a dinastia Shang. Esses oráculos eram usados em cerimônias de cunho religioso 
que ocorreram aproximadamente em 1.300 a.C., sendo encontrados fragmentos de ossos de 
ovelhas, cascos de tartarugas, chifres de cabritos e até crânios humanos. Durante estas ceri-
mônias os participantes acreditavam que o bem-estar das pessoas era dependente da vontade 
dos espíritos ancestrais que regiam o mundo. Se os ancestrais eram contrariados, surgiam 
doenças, miséria e derrotas militares. Para realizar a comunicação com os espíritos usavam 
ossos e conchas que eram adequadamente preparados para o imperador e seus adivinhado-
res. Os oráculos dos ossos respondiam às questões mais variadas possíveis como condições 
meteorológicas, resultados de colheitas, expedições de caças, batalhas, doenças e epidemias.  

As prescrições e adivinhações de Shang foram praticamente abandonadas no final 
do século XIX, apesar de que resquícios desses oráculos continuaram a ser encontrados na 
maioria das boticas chinesas por vários anos posteriores e quando os médicos prescreviam 
“ossos de dragão” os boticários usavam fragmentos de conchas e ossos antigamente utiliza-
dos nos oráculos.

Como se observa em todas as civilizações antigas, a medicina tradicional chinesa foi 
exercida sob forte influência da mitologia, do sobrenatural e de conteúdos mágico-religio-
sos importantes. 

Na pré-história são citados três imperadores legendários reverenciados como os fun-
dadores da civilização chinesa. O primeiro foi Fu Hsi cerca de 2.900 a.C. É considerado o 
fundador da primeira dinastia chinesa e criador do pa kua, um símbolo composto de linhas 
Yang e linhas Yin combinadas em oito trigramas. O segundo foi Shen Nung (cerca de 2.800 
a.C.) – o Imperador Vermelho –, pai da agricultura, que realizou a compilação de um texto 
de fitoterapia, no qual registrou os efeitos de 365 plantas, testando-as pessoalmente. É cita-
do, também, como autor de desenhos que orientavam a realização da acupuntura. O terceiro 
foi Huang Ti (cerca de 2.600 a.C.) – o Imperador Amarelo –, criador dos ritos. É referido 
como autor de um grande texto médico, o Nei Ching, em coautoria com o seu primeiro 
ministro Ch’i Po. Este livro é um dos mais antigos e contém extenso texto clássico represen-
tando a base da medicina chinesa, citado como Canon da medicina chinesa. O seu conteúdo 
será discutido mais adiante neste texto.

A medicina na China antiga está fortemente associada à filosofia do Tao, que vem a ser 
o caminho de todas as coisas, o absoluto, que se manifesta nas forças opostas do Yin e Yang. 
O Yin representa o feminino, o negativo, a terra, a lua, as trevas, a fraqueza, a umidade, o 
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frio, as orelhas, o lado direito de todas as qualidades, enquanto que Yang representa o mascu-
lino, o positivo, o céu, a luz, a força, a dureza, o calor, a secura, os olhos, o lado esquerdo de 
todas as qualidades. A saúde depende do equilíbrio entre estes dois princípios. 

Com o evoluir dos conhecimentos através das várias dinastias chinesas, a medicina 
empírica passou a ser mais valorizada, substituindo parcialmente a influência mágico-
-religiosa sobre as causas e tratamentos das doenças, já com citações de causas físicas e 
ambientais para as doenças e a descrição delas como, por exemplo: lepra, beribéri, antraz, 
erisipela, cólera, exoftalmia, febres e transtornos mentais, doenças epidêmicas das estações, 
cefaleias e úlceras classificadas como edematosas, supurantes, decorrentes de arma branca 
e de fraturas expostas.

Havia forte influência da dietética na medicina chinesa utilizando-se dos cinco sabores, 
cinco cereais e cinco plantas medicinais designadas pelos médicos. As plantas medicinais eram 
empregadas sob a forma de infusão e macerações e leveduras que permitiam a fabricação de 
bebidas medicinais fermentadas.

Os instrumentos cirúrgicos eram constituídos por agulhas, pinças e facas de pedra. 
Os procedimentos cirúrgicos compreendiam: escarificações, punções, drenagem de absces-
sos, aplicação de unguentos, pomadas e sangria. Havia ainda algumas terapias fisiátricas tais 
como massagens, uso de vapor, banhos quentes e frios.

orGanização da Profissão

De acordo com Laín Entralgo (1998), os médicos, que trabalhavam como funcionários, 
eram divididos em quatro categorias: 1) o médico chefe e seus colaboradores, que cuidavam do 
imperador e de seus assessores; 2) o médico das dietas (nutrólogo) e seus adjuntos; 3) o médico 
para doenças simples e os graduados encarregados das doenças agudas e crônicas; 4) os cirur-
giões, para o tratamento das úlceras e pequenos procedimentos cirúrgicos.

Na dinastia Chou (1150-249 a.C.) ocorreu importante desenvolvimento da organi-
zação médica, higiene e saúde pública. Os médicos eram subdivididos em quatro classes 
à semelhança das especialidades médicas atuais: médicos clínicos, cirurgiões, nutrólogos e 
médicos-veterinários. Os seus deveres eram bem definidos. Os médicos cuidavam da medici-
na interna, os cirurgiões atendiam as doenças externas tais como feridas, fraturas, úlceras de 
pele e edemas. Usavam como tratamento emplastros, escarificações e cauterizações. 

Como nos outros países, eles estavam numa escala social inferior aos clínicos. Os 
nutrólogos cuidavam da comida e da bebida e os veterinários das doenças dos animais. 
Os nutrólogos utilizavam seis alimentos e seis bebidas diferentes, seis carnes, centenas de 
molhos e oito sobremesas para obter o sabor e a consistência desejada.

Os médicos internistas cuidavam das doenças do povo cuja prevalência variava de 
acordo com a estação do ano. Cefaleias e afecções neurológicas na primavera, doenças da pele 
no verão, febres e malária no outono e doenças respiratórias no inverno. Os cinco sabores, 
cinco grãos e cinco drogas são empregados para curar doenças enquanto os cinco tipos de 
respiração, cinco sons e cinco cores são utilizados para o prognóstico delas.
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Os médicos que exerciam a profissão de forma liberal, sem vínculo com o governo, 
surgiram a partir do século V a.C., e conseguiram prestígio para contrapor a influência exer-
cida pelos feiticeiros, que passaram a exercer a função de congraçar os espíritos superiores 
para afugentar as epidemias.  

O salário do médico era estipulado de acordo com o percentual de doenças que ele 
conseguia curar. Aqueles que curavam todos os pacientes eram classificados como de primei-
ra classe, sendo que os de categoria mais baixa somente conseguiam curar cerca de 60% dos 
seus pacientes, reforçando a crença corrente entre a população de que metade dos pacientes 
poderia se curar sem nenhum tratamento médico. No caso de morte de um paciente o mé-
dico responsável deveria registrar o caso e submeter o relato ao médico chefe.

Há vários textos clássicos que versam sobre a medicina tradicional chinesa. O mais 
importante e duradouro deles é o Nei Ching. Este livro foi traduzido parcialmente para o 
inglês por Ilza Veith em 1949 e para o francês por Chamfrault em 1957.

A edição mais popular do livro contém 24 volumes divididos em 81 capítulos. O seu 
conteúdo cobre uma variedade de temas tais como a teoria das doenças, a influência das 
constelações sobre o organismo humano, manifestações do Yin e Yang, patologia humoral, 
indicações do estudo do pulso, especulações anatômicas, conservação da saúde, princípios 
de terapêutica, teoria dos sonhos, fisiologia das emoções e acupuntura. Foi transmitido oral-
mente por vários séculos e escrito provavelmente por volta do terceiro século antes de Cristo. 
A sua forma atual foi formatada por volta do século VIII d.C. com uma grande revisão de 
Wang Ping. O livro foi apresentado sob a forma de conversação entre Huang Ti e Ch’I Po, 
baseado no diálogo e no formato de perguntas e respostas.  

Neste texto a anatomia é rudimentar; no entanto, há noções de fisiologia inacreditáveis 
para aquela época como, por exemplo: “todo o fluxo sanguíneo está sob o controle do coração. 
O coração regula todo o sangue no corpo. O sangue circula continuamente e não para”.

No Nei Ching há notações sobre as primeiras referências sobre a dissecção anatômica, 
contendo observações sobre a consistência e o tamanho das vísceras; o sistema vascular, a 
presença e a quantidade do pneuma (ar) e do sangue nos vasos. 

A esplancnologia distingue os cinco órgãos maciços: coração, fígado, baço, pulmões 
e rins e as seis vísceras ocas: vesícula biliar, estômago, intestino grosso, intestino delgado, 
bexiga e três aquecedores.  

Assinala que há dozes pares de vasos principais e suas ramificações, constituindo o 
sistema vascular, e que os vasos se comunicam entre si, nos quais existem trezentos e sessenta 
e cinco pontos utilizados na acupuntura.

Há ainda as bases da fisiologia tradicional descrevendo que todas as partes do corpo 
humano se relacionam entre si por intermédio do Yin-Yang, dos cinco elementos e dos 
sintomas internos e externos. A saúde é consequência do equilíbrio interior entre os di-
ferentes elementos do corpo e o meio ambiente. A doença, por sua vez, é devida a uma 
obstrução no fluir de ambos ou de qualquer um dos princípios, ou seja, um desequilíbrio 
entre Yin-Yang.

De acordo com Vogralik, citado por Laín Entralgo (1998), o Nei-King apresenta os 
princípios fundamentais do exercício da medicina, tais como:
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1. o médico deve esforçar-se para encontrar as doenças mais precocemente e as mais 
leves desarmonias no organismo doente;

2. em seu exame deve estar atento ao aparecimento de novos sinais e sintomas e o 
desaparecimento de outros;

3. o médico deve interpretar as modificações da doença e observar a sua evolução;

4. o médico não deve apenas observar como também explorar os sinais e sintomas 
com o objetivo de chegar à causa da doença;

5. por intermédio do princípio Yin-Yang e da doutrina dos cinco elementos – metal, 
madeira, água, fogo e terra –, estudar as necessidades patológicas do organismo e 
as desarmonias nas relações recíprocas entre as partes do corpo;

6. o médico deve exercer uma atitude ativa para prever as consequências da doença e 
vigiar as repercussões dela sobre o organismo.

No Nei Ching há, também, conceitos sobre a pediatria, distinguindo as crianças dos 
adolescentes, e outros referentes à ginecologia, descrevendo as transformações orgânicas da 
mulher a cada sete anos. 

Dedica especial interesse à pulsologia e ao reumatismo, classificando-o em cinco tipos: 
da pele, dos vasos, dos músculos, dos tendões e dos ossos.

Outro texto é o Nan Ching – trata-se de um livro clássico sobre problemas difíceis. 
Foi escrito em dois volumes apresentando comentários a oitenta e um tópicos considerados 
difíceis do Nei Ching. Apresenta, também, contribuições importantes sobre a teoria do pulso 
e sua aplicação no diagnóstico e tratamento das doenças. 

Huang-Fu Mi (215-282) escreveu o tratado clássico da Acupuntura intitulado Kia-Yi-
-King, que, juntamente com outro texto, o Ling-Chu, é a origem de todos os textos posteriores 
sobre o tema. O Ling-Chu faz ainda as primeiras menções à dissecção anatômica, permitindo 
a observação da solidez dos órgãos, tamanho das vísceras, alusões ao sistema vascular, referên-
cia à quantidade de sopro ou pneuma e de sangue à semelhança do Nei Ching.

A fisiologia na medicina tradicional chinesa foi construída num modelo semelhante 
à teoria humoral proposta por Hipócrates, exceto pelo fato de que, ao invés de quatro hu-
mores, há cinco, correspondendo aos cinco sabores, cinco qualidades, cinco órgãos sólidos, 
cinco estações, cinco emoções, cinco cores etc.

Um aspecto peculiar da medicina tradicional chinesa que causa estranheza ao médico 
atual é a abordagem da anatomia e fisiologia humana, porque, ao aludir à anatomia, os médi-
cos chineses referiam-se mais em termos de função do que de estrutura, tornando irrelevante a 
diferenciação entre as duas. Diferentemente dos anatomistas ocidentais, que entendem o corpo 
humano como a estrutura formada de ossos, músculos, nervos e vasos para constituir uma 
máquina, os anatomistas chineses clássicos entendiam a anatomia mais como uma dinâmica 
interação de sistemas funcionais do que de órgãos.

Em decorrência dessa ênfase mais na função do que na estrutura, os anatomistas 
chineses descrevem órgãos que não têm substrato orgânico como, por exemplo, o  “triplo 
aquecedor”. Magner (1992) compara esse conceito ao utilizado na Psiquiatria para Id, Ego 
e Superego, que possuem funções, porém, sem uma localização anatômica específica. 
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Os métodos diagnósticos na medicina chinesa tradicional incluem a anamnese, o exa-
me do pulso, observação da voz e das expressões corporais e, em algumas circunstâncias, o 
toque de uma determinada área afetada por algum sintoma.

O exame do pulso na antiga medicina chinesa representou uma das técnicas mais 
importantes para o diagnóstico. O pulso é tomado em vários locais, três vezes consecutivas, 
com leve, moderada e forte pressão. Com esse exame o médico fazia o diagnóstico, prescrevia 
o tratamento e emitia um prognóstico.  

Pelo fato da íntima correlação entre os vasos sanguíneos e os canais de comunicação 
através dos quais o Yin e o Yang circulam, o estudo do Yin no sangue poderia revelar altera-
ções do Yang nos canais. Dessa forma, ao examinar o tipo de ondas do pulso do paciente, o 
médico fazia o diagnóstico da doença por ele apresentada em várias partes do corpo. 

Além do exame do pulso, o médico observava os sons emitidos pelo paciente ao falar, 
gemer, sorrir ou chorar. Realizava, ainda, a inspeção da coloração de várias partes do corpo, 
especialmente da língua, que apresenta inúmeras variações de cor, permitindo o diagnóstico 
das doenças e até mesmo a possibilidade de morte iminente.

Em relação às mulheres, o exame físico não era visto como prática adequada; então as 
mulheres levavam uma boneca de marfim ou cerâmica e apontavam na boneca a região onde 
havia dor ou desconforto.

Figura 1. Boneca utilizada para indicar o local da doença. 
Fonte: Laín Entralgo, 1972, p. 178.

A terapêutica na medicina tradicional chinesa tem como princípio equilibrar os prin-
cípios Yin-Yang e restaurar as cinco fases. Para isso, utilizavam cinco métodos de tratamento: 
curando a alma pela recomendação de viver em harmonia com o universo, dieta, acupun-
tura, medicamentos à base de plantas e o tratamento específico dos intestinos, circulação 
e respiração.  Já reconheciam o uso do ferro como tratamento para a anemia, do arsênico 
para as doenças da pele e febre intermitente, do mercúrio para a sífilis, o sulfato de sódio 
como purgativo, a raiz da romã como vermífugo e o ópio como sedativo. Na prescrição 
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de um protocolo preventivo ou curativo levavam em consideração influências geográficas, 
climáticas e costumes locais. 

Centenas de plantas nativas são utilizadas na medicina chinesa como medicamentos, 
sendo que os cientistas chineses isolaram ingredientes ativos específicos de remédios tradi-
cionais. Para orientá-los nessa busca, eles lançavam mão de uma enciclopédia compilada por 
Li Shih-Shen (1518-1593), publicada por seus filhos em 1596.  

Esta enciclopédia inclui cerca de 2.000 drogas do reino animal, vegetal e mineral, mais 
de 8.000 prescrições, referências a mais de 900 outros textos e com mais de 1.000 ilustrações. 
Foram utilizadas as três classes de medicamentos: vegetal, animal e mineral, sendo utilizados 
órgãos de animais como fonte importante de “princípios vitais” tais como o fígado de tigre 
para a coragem e a carne de cobra para a resistência.  

É interessante citar o uso de algas marinhas e pó de cavalo-marinho, os quais são ricas 
fontes de iodo e ferro para o tratamento do bócio e fadiga crônica, e a éfedra para doenças 
pulmonares e asma. 

Importavam o ginseng da Índia e o elegeram a “erva da imortalidade”, utilizando-o, 
ainda, como tônico para o rejuvenescimento e como afrodisíaco.

É necessário destacar, entretanto, que os três métodos característicos de tratamento na 
medicina chinesa são a acupuntura, a moxibustão e a massagem. A acupuntura consiste na 
introdução subcutânea de agulhas de variáveis tamanhos, em áreas previamente conhecidas 
do corpo humano, de acordo com os sintomas apresentados pelo paciente. Atualmente a 
acupuntura é reconhecida como especialidade médica e utilizada na prática clínica para o 
tratamento de numerosos sintomas e doenças.

A moxibustão (de moxa, erva ardente) consiste em queimar sobre a pele pequenos 
grânulos de folhas pulverizadas de uma planta denominada Artemisia vulgaris. Os grânulos 
são colocados na forma de uma figura geométrica, sendo os locais mais usados a região epi-
gástrica, a parte superior do esterno e a anterior da orelha.

A moxibustão é preferencialmente utilizada nas desordens com excesso de Yin. Na 
atualidade, médicos chineses têm experimentado esta forma de tratamento para a influenza, 
bronquite crônica e outras infecções do trato respiratório.

As técnicas de massagem como tratamento fisioterápico são largamente utilizadas 
para o tratamento de vários sintomas osteomusculares, cansaço físico, reumatismo, insônia, 
cefaleias etc. 

A cirurgia não foi citada como um dos cinco métodos de tratamento listado no livro 
Nei Ching; entretanto, ela chegou a ser exercida principalmente pelo cirurgião Hua T’o 
(145-208), que tratava das feridas e do lábio leporino com bons resultados. 

É creditada a ele, também, a utilização de drogas anestésicas, hidroterapia, fisioterapia e 
acupuntura. Cometeu um erro ao indicar a trepanação para o tratamento de cefaleia intratável 
do Imperador Ts’ao Ts’ao, que, ao suspeitar de tentativa de assassinato, mandou executá-lo.  

Após a morte de Hua T’o, o desenvolvimento da cirurgia chinesa entrou em declínio, 
principalmente, pela influência da doutrina de Confúcio, que proibia a mutilação do corpo 
humano por intermédio de procedimentos cirúrgicos, além de proibir o ensino da anatomia, 
disciplina muito importante para o adequado treinamento de cirurgiões.  
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Outro procedimento cirúrgico realizado com certa frequência na China e sem obje-
tivos terapêuticos foi a castração. Ela é citada antes do ano 1.000 a.C. e era executada por 
especialistas com o objetivo de fornecer eunucos para a corte imperial. 

Inicialmente foi exercida como forma de punição e castigo por delitos praticados pelos 
cidadãos, transformando-se depois numa demonstração de fidelidade ao Imperador chinês. 

De acordo com Castiglioni (1947), o número de eunucos por ocasião do esplendor 
máximo do império chinês chegou a muitos milhares. A operação consistia em amarrar jun-
tos o pênis e a bolsa escrotal com fios de seda e em seguida realizar a amputação dos órgãos 
genitais utilizando-se de tesouras ou facas semicirculares. O conduto uretral era mantido 
permeável por intermédio de uma espécie de catéter de madeira ou metal. Ironicamente, 
os órgãos amputados eram conservados em álcool e enterrados com os eunucos por ocasião 
de sua morte para garantir a restauração da mutilação do corpo e permitir que o castrado 
encontrasse os seus antepassados de acordo com as crenças religiosas chinesas.

O enfaixamento dos pés foi, também, outro procedimento de interesse médico pe-
culiar dos chineses até início do século XX. Consistia em produzir, no sexo feminino, uma 
deformação dos pés, comprimindo-os de modo a reduzir o seu tamanho, como um ideal de 
beleza feminina que facilitava o casamento da jovem (Figura 2). 

Figura 2. Pé pequeno resultante de enfaixamento durante o crescimento.  
Fonte: Lyons; Petrucelli, 1987.

Para o homem, as mulheres com os pés pequenos exerciam um importante fascínio, 
símbolo de status social que demonstrava que ele poderia sustentar financeiramente uma 
mulher ociosa em casa, além de garantir a fidelidade da esposa, uma vez que ela não poderia 
se deslocar facilmente, mantendo-se em uma disfarçada prisão domiciliar.

Em tempos mais recentes merece citação o médico Sun Simiao (581-682), que reali-
zou uma síntese de conhecimentos médicos recolhendo uma extensa coletânea de prescrições, 
adaptando-as ao conhecimento da época. 

Os seus textos foram compilados em trinta volumes, com contribuições importantes 
aos cuidados de saúde das mulheres e crianças, preocupando-se com o desenvolvimento 
de estudos em ginecologia, obstetrícia e pediatria. Já orientava a aspiração das secreções da 
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orofaringe logo após a secção do cordão umbilical e a cobertura da cicatriz umbilical com 
pedaço de algodão macio e limpo após a cauterização pela moxibustão, o que representou na 
época uma prática valiosa na prevenção do tétano neonatal.

Preconizava, também, que os bebês não deveriam ficar muito cobertos em berços com 
cortinas e sim, ao ar livre, orientações estas consideradas como bastante atuais. 

É importante destacar a contribuição de Sun Simiao para a ética médica ao preconizar 
que o médico deveria possuir um bom caráter moral assim como habilidades técnicas e que 
a vida valia mais do que o dinheiro. As suas reflexões éticas geraram dois textos intitulados: 
Como estudar medicina e Como ser um médico honesto e consciencioso.

Os conhecimentos referentes à obstetrícia prosseguiram com uma monografia escrita 
em três volumes por Zan Yin em 852 d.C. O primeiro volume destaca o tratamento da 
amenorreia, da leucorreia e das intercorrências obstétricas. O segundo volume discorre sobre 
o desenvolvimento da gestação a cada mês e as dificuldades do parto. O terceiro volume 
contempla as modificações e doenças do puerpério. 

Zan Yin já referia que as distócias durante o parto poderiam ter etiologia materna e/
ou fetal e preconizava o tratamento de acordo com a etiologia materna ou fetal utilizando-
-se principalmente da fitoterapia para o tratamento das complicações próprias da gestação 
como, por exemplo, náuseas e vômitos.

O tumor maligno na medicina tradicional chinesa já recebia o nome correspondente 
a câncer e foi pela primeira vez registrado no ano de 1170 na obra intitulada Livro tesouro 
para o cuidado da saúde. 

Em outro texto de 1264 o câncer é descrito como uma massa dura, irregular, tal como 
uma pedra com superfícies côncavas e convexas e com uma raiz muito difícil de curar.

A traumatologia começou a se desenvolver em decorrência da expedição a cavalo dos 
mongóis, que causava muitos traumatismos ósseos e ferimentos de guerra. 

Quanto à anestesia, a referência mais antiga é creditada a Wei Yilin em 1343, que pre-
conizava o uso dela antes do tratamento das fraturas. As drogas utilizadas como anestésicos 
eram o estramônio e a raiz do acônito. Estas plantas são tão venenosas que o autor definia 
claramente a posologia de acordo com a idade do paciente, as suas condições de saúde, já 
seguindo normas consideradas atuais.

A farmacologia na medicina tradicional chinesa evoluiu durante os séculos seguintes, 
com destaque para o livro Pu Ji Hang, considerado a obra mais volumosa sobre o tema. Con-
tém 168 volumes e foi completada em 1406. Descreve o tratamento de diferentes doenças 
como as da pele, ginecologia, pediatria, acupuntura e moxibustão.

As epidemias foram uma constante na China através dos tempos e foram divididas em 
infecciosas e não infecciosas.

A oftalmologia foi descrita sob a forma de síndromes com desenhos e prescrições em 
versos com o objetivo de facilitar a compreensão da prescrição, incluindo a acupuntura como 
forma de tratamento.

Na antiga China havia médicos do povo que andavam pelas ruas com sinos para avisar 
as pessoas que estavam nas proximidades para chamá-las à consulta. Ficaram conhecidos como 
“médicos do sino” ou curandeiros. Usavam ervas medicinais que eram facilmente obtidas e 



Seara de Asclépio50

tinham bastante experiência em manuseá-las. Na escala social estavam em posição inferior e 
não eram aceitos pelos outros médicos que tinham uma formação mais ortodoxa. 

Desde quando se iniciaram as relações entre a China e o Ocidente observou-se um 
contraste entre as duas civilizações em vários aspectos culturais e científicos incluindo a medi-
cina. A superioridade da ciência ocidental, quando comparada com a filosofia oriental, logo 
começou a ser notada e divulgada na China, principalmente quando vários chineses voltaram 
ao país após serem graduados em medicina na Europa, Estados Unidos e Japão e começaram 
a questionar os conceitos, os diagnósticos e a terapêutica da medicina tradicional chinesa.

Em 1912 foi estabelecida, na China, a república, em substituição aos governos mile-
nares das dinastias e com isso surgiram várias modificações no modo de viver dos chineses, 
dentre elas a assistência médica, com a dissolução do Colégio Imperial de Médicos, substi-
tuindo-o por médicos modernos graduados em outros países, que por ordem do ministro da 
Educação Wang Ta-hsieh tentaram proibir a prática da medicina nativa e o uso de plantas 
naturais para o tratamento das doenças. 

As autoridades responsáveis pela educação médica estabeleceram que, em decorrência 
de novas descobertas que estão sendo feitas, o ensino técnico, em especial nas escolas médi-
cas, deve basear-se nos conhecimentos modernos atuais e o currículo adotado deveria incluir 
química, anatomia e outras disciplinas técnico-científicas e que o conteúdo somente poderia 
ser ensinado por aqueles que tivessem adquirido o adequado conhecimento. 

Em 1922, o ministro do Interior promulgou normas para regulamentar a medicina 
tradicional chinesa, provocando manifestações muito fortes contrárias a elas pela Federação 
Médica, que orientou a organização de várias associações e conferências para tentar preser-
var a medicina nativa; sem resultados práticos, no entanto, uma vez que o governo estava 
decidido a implantar a nova medicina e, como medida para consolidar essa decisão, criou 
em 1928 o Ministério da Saúde e em 1929 o Conselho Nacional de Saúde, que restringiu o 
licenciamento de praticantes da medicina nativa.

Essa resolução provocou um grande clamor das associações médicas lideradas pela 
Sociedade Médica Nativa de Shangai, que, após várias negociações com o governo, consegui-
ram a primeira vitória com o cancelamento da resolução expedida pelo governo e a criação 
do Bureau Central de Medicina Nativa da China com o objetivo principal de adotar padrões 
científicos para reavaliar a medicina nativa e melhorar os métodos de tratamento e compo-
sição de medicamentos.

Quando a República Popular da China foi fundada em 1949, o líder Mao Tsé-Tung 
declarou que a medicina e a farmacologia chinesa constituíam um grande tesouro a ser 
preservado e que deveria ser explorado e desenvolvido. Determinou, entretanto, ao mesmo 
tempo, a utilização da medicina exercida por médicos treinados no Ocidente. Essas duas 
medidas foram interpretadas como uma resposta pragmática para solucionar os desafios da 
saúde pública de mais de 540 milhões de pessoas empobrecidas e moradoras em áreas rurais, 
que necessitavam de assistência médica e medicamentosa. 

Essas circunstâncias foram o fator indutor para a China criar condições de vivenciar 
uma experiência única de integração entre o passado e o presente, o Ocidente e o Oriente 
na saúde pública.
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Para a manutenção da medicina tradicional chinesa e da farmacologia chinesa foram 
criados vários institutos e escolas de medicina compilando material científico e publicando 
revistas com trabalhos específicos da medicina nativa. 

Em sete de agosto de 1950, a 1ª Conferência Nacional de Saúde preconiza a união das 
medicinas chinesa e ocidental, com o objetivo de combinar as duas formas de tratamento 
para melhorar os resultados terapêuticos. Em 1980 a China estabeleceu um sistema de saúde 
para lidar com doenças comuns e recorrentes e a erradicação de grandes endemias. 

Houve, em decorrência dessas novas diretrizes, sensíveis quedas na mortalidade in-
fantil e aumento na expectativa de vida da população. A medicina preventiva e a assistência 
primária à saúde são exercidas pelos “médicos descalços”, parteiras e enfermeiros. 

O uso da fitoterapia, acupuntura e moxibustão continua sendo o núcleo da tera-
pêutica da medicina tradicional chinesa, porém com incorporação dos conhecimentos da 
microbiologia, farmacologia e práticas médicas da medicina moderna ocidental.

Como conclusão, podemos notar que a China é uma civilização na qual os conheci-
mentos tradicionais e clássicos desenvolvidos pelos ancestrais estão intimamente ligados aos 
equivalentes modernos e de acordo com Magner (1992): 

Talvez os pensamentos de ambos os líderes – Huang Ti e Mao Tsé-Tung – poderiam ser inte-
grados em uma nova síntese do pensamento médico chinês, refletindo os objetivos dos Três 
Imperadores Celestiais para a perfeição da medicina chinesa como fonte de paz espiritual, saúde, 
força e vida longa.
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A história da medicina na Índia é mal conhecida em virtude da escassa documentação exis-
tente. O que se conhece deriva da tradição oral, das lendas, dos achados arqueológicos e de 
textos de quatro livros sagrados chamados Vedas. Veda, em sânscrito, quer dizer conhecimento. 

Os estudos sobre a história da medicina na Índia consideram três períodos cronológicos:

1. período védico ou dos vedas – até 800 a.C.

2. período bramânico – de 800 a.C. a 1000 d.C.

3. período mongol – a partir do ano 1000 d.C.

Escavações feitas no vale do Indo, em 1920, revelaram duas grandes cidades provavel-
mente do terceiro milênio a.C., Mohenjo-Daro e Harappa, que já desfrutavam de um alto grau 
de civilização para a época. Foram contemporâneas das civilizações mesopotâmica e egípcia. 

A medicina das antigas civilizações: Índia

Joffre Marcondes de Rezende
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Mohenjo-Daro é provavelmente a mais antiga cidade planejada que se conhece. As 
ruas eram orientadas na direção norte-sul e leste-oeste. As casas eram construídas com tijolos 
com calhas para escoamento da água da chuva. Não tinham janelas e a ventilação se fazia 
unicamente pelas portas. Possuíam banheiro, com um sistema de esgoto coberto que drenava 
para as ruas. As abluções e o banho não significam apenas um hábito de higiene, mas um 
ritual de cunho religioso, que ainda persiste entre os indianos. O abastecimento de água era 
feito por meio de poços individuais ou comunitários.

O povo desta primitiva civilização possuía uma escrita pictográfica, porém não deixou 
nenhuma inscrição bilíngue e por isso não pôde ser decifrada, a exemplo da escrita cuneifor-
me dos sumérios e os hieróglifos dos egípcios.

Os achados arqueológicos sugerem que os habitantes eram principalmente comercian-
tes, agricultores e criadores de gado, carneiros, porcos e aves. A pesca no rio e no mar fornecia 
peixes. As mulheres teciam algodão e lã para confecção de roupas. Foram encontradas joias, 
como colares, pulseiras, broches feitos de ouro, prata, marfim, cobre e bronze, bem como 
espelhos e substâncias químicas usadas como cosméticos. Os fragmentos de cerâmica e es-
tatuetas preservados são verdadeiras obras de arte. Com a esteatita faziam selos (carimbos) 
e amuletos, estes com duas finalidades: identificar o portador e protegê-lo contra os maus 
espíritos. Os selos, de modo geral, mostravam, próximo ao nome do portador, a figura de um 
animal por ele escolhido, mais comumente um touro, búfalo, elefante, tigre, rinoceronte, ou 
então um animal imaginário. Admite-se que tais figuras não sejam meros ornamentos, mas 
tenham um fim mágico, e representem deidades protetoras do portador do selo. Tinham o 
costume de cremar os cadáveres, de modo que foram encontrados poucos esqueletos.

Por volta do segundo milênio, a região do vale do Indo foi invadida por hordas de 
bárbaros, vindos do norte ou através do Afeganistão, que destruíram praticamente toda esta 
primitiva civilização.

Em meados do segundo milênio, os arianos, povos de origem caucasiana, emigraram 
do Irã para o vale do Indo e ali se instalaram. Distinguiam-se por terem a pele branca, ao 
contrário dos nativos que tinham a pele escura. Falavam uma língua que evoluiu para o 
sânscrito, do qual derivam as línguas do ramo indo-europeu. Chamavam os nativos de dâsas, 
escravos, e se autodenominavam Arias, senhores, nobres. 

Os arianos expandiram suas conquistas ao vale do rio Ganges e ocuparam um terri-
tório de grandes dimensões. Dividiam-se em tribos que se autogovernavam. A base da es-
trutura social era a família e a mulher era respeitada e gozava de maior liberdade do que era 
habitual entre outros povos. Alimentavam-se de leite, várias espécies de grãos, carne de vaca, 
carneiro, cabrito e, mais raramente, cavalo. Tal como atualmente, a carne era pouco acessível 
aos pobres. Usavam bebidas alcoólicas como sura, feita de grãos, e soma, preparada com uma 
erva não identificada, com efeitos inebriantes, apropriada para cerimônias religiosas.

Os habitantes do vale do Indo, a exemplo de outras civilizações contemporâneas, ti-
nham uma vida religiosa intensa e um rico panteon de deuses e deusas. Foge ao objetivo deste 
texto enumerar as várias deidades da mitologia indiana, com seus atributos. Para a história 
da medicina hindu basta mencionar que os principais deuses são: Ganesha, Brahma, Vish-
nu e Shiva. Vishnu significa “aquilo que tudo penetra” e é responsável pela sustentação,  
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proteção e preservação do universo. Um dos avatares de Vishnu foi Dhanvantari, considerado o 
médico dos deuses. A ele se atribui a criação da medicina ayurveda, uma modalidade de medi-
cina complementar que é praticada na Índia há milênios, até os dias atuais, sendo reconhecida 
oficialmente naquele país. Ayurveda, em sânscrito, quer dizer “ciência da vida” (de ayur, vida + 
veda, conhecimento) (Figura 1). A medicina ayurveda baseia-se no sistema filosófico samkhya 
dos cinco elementos que formam toda a matéria do universo. São eles éter, ar, fogo, água e 
terra. Toda a matéria que existe no universo provém destes cinco elementos, inclusive o corpo 
humano. De acordo com a doutrina Ayurvédica, quando algum dos cinco elementos está em 
desequilíbrio no corpo do indivíduo, inicia-se o processo da doença. Vê-se que a teoria humoral 
das doenças já existia na Índia muito antes da medicina hipocrática. Para a terapêutica, a me-
dicina ayurveda utiliza alimentação adequada, fitoterapia, yoga e outras técnicas, das quais uma 
das principais é a massagem, aprovada pela Organização Mundial da Saúde.

Figura 1. Universidade Ayurveda em Jamnagar, Índia. Antes hospital, após a independência da Índia ganhou 
o status de Universidade.1

Os arianos, quando emigraram para o vale do Indo, levaram consigo seus próprios 
deuses, ampliando o panteon indiano. O mais importante deles, equiparável a Zeus da mi-
tologia grega, era Dyaus, senhor dos céus; Varuna, que personificava a ordem cósmica; Indra, 
deus das batalhas e que se tornou o deus nacional da Índia antiga; Agni, personificando o sol 
no firmamento e o fogo na Terra. 

Período Védico

Assim chamado em referência aos quatro livros sagrados, considerados os mais antigos 
da História e que regulamentam a vida religiosa da população indiana. São eles: Rigveda, 
veda dos hinos; Yajurveda, referente à liturgia e rituais; Samaveda, canto ritual e Atarvaveda, 
o saber de um tipo de sacerdote. O mais antigo deles é o Rigveda, que contém 1.028 hinos e 
que os historiadores datam de aproximadamente 1500 a.C., e o mais recente, o Atarvaveda, 
entre 500 e 800 a.C. Admite-se que os vedas tenham tido longa tradição oral antes de serem 
escritos, a exemplo dos poemas de Homero na civilização grega.

1 Disponível em: <http://www.dietjamnagar.org/tourism.html>.
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A tradição hindu considera os vedas como textos eternos, revelados a sábios da 
Antiguidade, à semelhança da Bíblia cristã. De todos eles, o que mais cuida de temas rela-
cionados com a medicina é o Atarvaveda. A ideia de que a doença pode resultar de castigo 
dos deuses por pecados e faltas cometidas é apresentada como um axioma. A punição pode 
resultar diretamente dos deuses ou através de demônios, como Takman, deus do fogo, e 
Yakshma, que causavam vários tipos de febre. O tratamento consistia em preces, recitação 
de orações apropriadas ao caso e procedimentos mágicos diversos aliados ao uso empírico 
de medicação à base de plantas. A icterícia era atribuída a vários demônios e seu trata-
mento mágico consistia de todo um ritual e em evitar ver a cor amarela, ao contrário do 
vermelho, considerado benéfico. As doenças poderiam também ser causadas por feitiçaria 
feita por outra pessoa.

As doenças e caprichos das mulheres ocupam grande parte do texto, havendo hinos, 
encantamentos e amuletos para favorecer a concepção, prevenir o aborto e facilitar o parto, 
mas também para provocar a esterilidade.

Os métodos de prevenção das doenças dependiam da doença para qual se pedia prote-
ção e eram sempre de natureza mágico-religiosa. Acreditavam que, à noite, a pessoa desperta é 
presa mais fácil dos espíritos demoníacos e recitavam uma prece especial para se protegerem.

São numerosas as doenças citadas nos livros védicos, sem entrar em detalhes. A febre 
é mencionada com frequência e tanto significa malária como indica muitas outras doenças 
infecciosas, tais como febre tifoide e cólera. As diarreias são comuns, assim como a icterícia. 
Doenças do coração são mencionadas, sem que se possa determinar o caráter e a natureza da 
cardiopatia. A tosse está relacionada aparentemente à bronquite e pneumonia e a consumpção 
com a fase terminal da tuberculose ou câncer. Das doenças da pele, a lepra era reconhecida 
pelas manchas esbranquiçadas. Tumores, abscessos, retenção de urina, mordeduras de cobras, 
parasitoses e outras afecções eram todas tratadas com encantamentos e invocação dos deuses, 
associados ou não à medicina empírica com elementos racionais baseados na experiência de 
leigos que conheciam os sintomas e as drogas que agiam em determinadas doenças.

Período BraMânico

Os sacerdotes da época, com base no Código de Manu, implantaram o bramanismo 
como a religião predominante na Índia. Historicamente o Código de Manu é visto como 
uma compilação de leis de civilizações mais antigas e é considerado como a primeira or-
ganização da sociedade sob forte motivação religiosa e política. Segundo o bramanismo, 
Brahma é o deus supremo do qual provém toda a humanidade. A cabeça é representada 
pelos sacerdotes brahmanes, filósofos e professores; os braços são os shátrias (militares e 
governantes); as pernas são os vaixás (comerciantes e agricultores); os pés são os sudras (ar-
tesãos e operários); a poeira dos pés de Brahma são os dalit ou párias, considerados impuros 
e intocáveis. Essa divisão em castas ainda é aceita pela maior parte da população, inclusive 
pelos próprios párias. O sistema de castas, além de absurdo e injusto, impede a ascensão 
social; cada pessoa deve permanecer em sua casta durante toda a sua vida.
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A base filosófica do sistema de castas é a reencarnação. Acreditam que o ser vivo passa 
por diversas existências a fim de aprimorar o seu karma. Denomina-se karma a soma das boas 
e más ações praticadas por uma pessoa durante a vida. A reencarnação pode ser sob a forma 
de um animal ou do ser humano, ascendente ou descendente, e destina-se ao aperfeiçoamen-
to moral. Após várias reencarnações, dependendo do karma o ser humano alcança o nirvana, 
cessando a necessidade de novas vidas terrenas.

No período de 563 a 486 a.C. surgiu o budismo, de início uma filosofia de vida e a 
seguir transformada em seita religiosa, que se propagou por toda a Índia e países do Oriente. 
Seu fundador, Siddartha Gautama, era um príncipe, que abandonou sua riqueza, sua vida de 
prazeres, sua família, inclusive sua esposa com um filho, fez voto de pobreza e foi ser monge 
mendicante como tantos outros que havia na Índia. Sua doutrina considera a vida humana 
como um período de sofrimento causado pela velhice, doença e morte e ensina como evitar 
sucessivas reencarnações para alcançar o nirvana. A palavra buddha quer dizer “o iluminado”.

O bramanismo, juntamente com outras seitas religiosas, confluiu para o hinduísmo, 
uma cultura religiosa pluralista, verdadeiro agregado de tradições étnicas que oferece uma 
variedade de credos e modos de vida. É atualmente a principal religião da Índia, contando 
com 80% de adeptos na população.

No século IV a.C., Alexandre Magno, em sua expedição de conquista dos países do 
oriente, invadiu a Índia com seu exército, levando aos hindus alguns conhecimentos sobre 
a civilização grega e, ao mesmo tempo, recolhendo dados sobre a civilização hindu. A partir 
daí estabeleceu-se um certo intercâmbio entre as duas civilizações. 

Foi no período bramânico que surgiram os primeiros livros sobre medicina. O pai da 
medicina indiana foi Atreya, autor do livro Atreya Samhita, no qual classifica as doenças em 
curáveis e incuráveis. Dentre as primeiras estão as que podem e as que não podem ser curadas 
por métodos mágicos. A palavra samhita em sânscrito quer dizer “compilação”, “coleção”. 

Três autores se destacaram por suas obras sobre medicina neste período, todas escritas 
em sânscrito: Susruta, autor de Sushruta Samitha; Charaka, que escreveu Charaka Samitha, 
e Vagbatha, autor de Astrânga Samgraha. Não se conhece a data da primeira edição destes 
livros, porém há um consenso de que o de Susruta é o mais antigo e o de Vagbatha o mais re-
cente. O mais notável dos três é o de Susruta. Os originais desta obra não foram preservados 
e o texto disponível é de edições posteriores submetidas a sucessivas revisões. 

A Sushruta Samhita se destaca por seu conteúdo sobre cirurgia, o que confirma a tra-
dição de que Susruta foi um exímio cirurgião. O livro, no entanto, é enciclopédico e trata 
de anatomia, patologia, clínica médica, drogas, dietética, toxicologia, mordedura de cobra, 
picada de insetos, doenças dos olhos, obstetrícia e ética médica. De acordo com o Código de 
Manu a dissecção de cadáver era interdita e os conhecimentos de anatomia eram muito su-
perficiais. Segundo Susruta há no corpo humano 300 ossos, 900 ligamentos, 500 músculos 
e 700 vasos sanguíneos que se originam na região do umbigo e dali se distribuem a todos os 
órgãos. Artérias, veias e nervos são considerados tubulares.

O corpo humano tem três humores – vayu, pittam e kaphad –, que foram interpretados 
nas línguas ocidentais como sendo ar, bile e fleuma. No campo da Clínica Médica, Susruta 
descreveu várias doenças. A lepra era considerada contagiosa; o escorbuto é descrito com 
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todos os seus sintomas. Chamou a atenção para o fato de que a expectoração e a perspiração 
de alguns doentes com poliúria tinham um sabor adocicado como o do mel.  

Um trecho de Susruta foi interpretado como indicativo de seu conhecimento da relação 
dos mosquitos com a malária, bem como dos ratos com a peste. Aconselhava os moradores a 
abandonar as casas, quando os ratos se comportavam de modo estranho e morriam.

Em um dos capítulos trata das doenças do coração, destacando um tipo de doen-
ça cardíaca, em que o paciente queixa-se de dor excruciante no precórdio – certamente 
angina pectoris. A tuberculose é mencionada como um estado de extrema emaciação, 
acompanhada de febre, rouquidão, dor torácica, expectorações sanguinolentas e anore-
xia. Na seção de doenças dos olhos há uma grande variedade de afecções e a operação de 
catarata está minuciosamente descrita. Na seção de obstetrícia há referência à distócia, 
várias formas de apresentação e indicações para cesariana, “quando a parturiente está em 
grande perigo ou já morreu”.

Em terapêutica utiliza medicamentos de origem vegetal e mineral. Menciona 760 es-
pécies de plantas medicinais, dentre as quais muitas são bem conhecidas como ópio, cássia, 
acônito, canela, romã, óleo de rícino e Canabis indica. Entre as preparações com minerais 
estão antimônio, bórax, sulfato de cobre, mercúrio, prata e carbonato de sódio.

A parte mais notável da Sushruta Samitha é, sem dúvida, a dedicada à cirurgia. O 
autor inicia o texto descrevendo os instrumentos cirúrgicos em número de 101, dos quais “o 
mais importante é a mão”. O cirurgião deve estar familiarizado com a cauterização e com a 
aplicação de sanguessugas. Reconhece seis modalidades de atuação nas intervenções cirúrgi-
cas: excisão, escarificação, aspiração, extração, evacuação e sutura. A aspiração está indicada 
na ascite e na hidrocele. Fragmentos metálicos podem ser extraídos com auxílio de um ímã, 
talvez a mais antiga referência a este procedimento. As suturas podem ser feitas com fios de 
algodão, fibras de cânhamo, crina de cavalo, couro ou tendão, usando-se agulhas retas ou 
curvas. Nos casos de perfuração do intestino recomenda aplicar grandes formigas que cravam 
as mandíbulas nas duas bordas unidas, fechando a abertura. Cortando-se o corpo da formi-
ga, a cabeça se mantém presa ao intestino à maneira de um agrafe. A operação para retirada 
de cálculos da bexiga é detalhadamente descrita.

Conforme o Código de Manu, o adultério e outras faltas eram punidas pela secção do 
nariz ou das orelhas, o que deu ensejo ao desenvolvimento da rinoplastia e da cirurgia plástica 
em geral. Somente ao final do século XVIII os cirurgiões europeus tomaram conhecimento 
da rinoplastia, tal como era praticada na Índia há séculos. A primeira rinoplastia no Ocidente 
só foi realizada em 1815. Susruta foi também pioneiro da anestesia. Utilizava Canabis indi-
ca associada a Hioscyamus niger para produzir insensibilidade. Susruta preconizava intenso e 
prolongado treinamento para os médicos cirurgiões e tinha um elevado senso dos deveres e 
responsabilidades do médico.

O segundo clássico da literatura médica hindu foi Charaka, autor de Charaka samhi-
ta ou charaka compendium, tido como uma revisão do trabalho de um discípulo de Atreia 
chamado Agnivesa, revisão esta que foi modificada no século XIX. Algumas partes são bem 
antigas, enquanto outras são relativamente recentes, resultando uma obra em que se mis-
turam mitologia, preceitos religiosos e procedimentos mágicos com observações clínicas.
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Os conhecimentos de anatomia são principalmente frutos da observação externa. As 
doenças são devidas a distúrbios dos três humores já citados por Susruta e cursam de acordo 
com as suas variedades. Segundo Charaka há 80 doenças produzidas pelo ar, 40 pela bile 
e um número incontável pela fleuma. Há oito variedades de doença do estômago, sete de 
lepra, oito de retenção de urina, seis variedades de diarreia, cinco de anemia, cinco de asma, 
cinco de doenças do baço e cinco de tísica.

A poliúria, denominada prameha, em sânscrito, é classificada em 20 variedades, uma 
das quais causa boca seca e produz urina que se caracteriza por atrair as formigas e pelo sabor 
adocicado como mel. Esta passagem demonstra que o diabetes mellitus era já diagnosticado 
na antiga medicina hindu. As febres são descritas com detalhes, estando bem caracterizadas 
as formas intermitente, remitente, terçã e quartã. Quando o casal é estéril recomenda afro-
disíacos para o homem dos quais apresenta uma longa lista sob a forma de pílulas, sucos, 
coalhada, bolos e pudins.

Na Charaka samitha há doenças muito bem descritas e um número enorme de me-
dicamentos de origem vegetal, animal e mineral para seu tratamento, sem uma análise 
crítica. Basta dizer que, somente para a lepra e a tísica, são prescritas mais de uma centena 
de diferentes formulações. As mordeduras de serpentes e as picadas de insetos são bem es-
tudadas. Assim como Hipócrates, o autor valoriza o clima, as estações e os hábitos de vida 
na gênese das doenças.

A Charaka Samitha é principalmente um compêndio de Clínica Médica, mas também 
possui seções relativas à cirurgia. No tratamento da ascite ensina que “a punção deve ser feita 
do lado esquerdo do abdome, abaixo do umbigo”. Tal como Susruta, recomenda o uso de 
grandes formigas para fechamento da parede intestinal em caso de laceração ou perfuração.

O terceiro grande nome na história da medicina hindu é Vagbatha, autor de Astrânga 
Samgraha, obra posterior às de Susruta e Charaka. É um tratado abrangente de medicina, 
incluindo anatomia, patologia, clínica médica, cirurgia, doenças dos olhos, obstetrícia e 
terapêutica. Na seção de terapêutica há capítulos sobre medicamentos eméticos, purgativos, 
diaforéticos, adstringentes e colírios. Um capítulo é dedicado especialmente a antídotos 
em casos de mordedura de serpentes e picada de insetos. São mencionadas várias doenças, 
como diabetes, lepra, asma, anemia, hemorroidas. Há muitas semelhanças das descrições de 
Vagbatha com as de Susruta.

Além dos três clássicos citados, muitos outros médicos famosos deram sua contribui-
ção à medicina durante a longa história da Índia. Os conhecimentos de anatomia e fisiologia, 
todavia, baseavam-se em especulação e não na observação, dada a proibição de dissecção de 
cadáveres. Seus conhecimentos de toxicologia suplantam os de outras civilizações contem-
porâneas. O número de plantas medicinais utilizadas em terapêutica é extraordinário, e são 
manipuladas sob a forma de pílulas, tinturas, pós, infusões, xaropes, emulsões, supositórios, 
pomadas, loções, inalantes. Também usavam minerais como ouro, prata, cobre, chumbo, 
zinco, mercúrio, enxofre, arsênico, bórax e sulfato ferroso. Aparentemente foram os primei-
ros a usar o mercúrio para doenças da pele, como varíola e sífilis.

A varíola, chamada Sitala em sânscrito, tinha o mesmo nome de uma deusa adorada 
no norte da Índia, protetora de doenças da pele. Para a prevenção da varíola usavam um 
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método milenar no Oriente, chamado “variolização”, que consistia na inoculação de material 
retirado das pústulas de um enfermo, na pele de um indivíduo são. Este adquiria a enfer-
midade em forma mais branda do que através do contágio natural. Contudo, apesar de sua 
relativa benignidade, a doença se manifestava com todo o seu cortejo sintomático, deixando, 
por vezes, cicatrizes no rosto e no corpo das pessoas inoculadas.

O método da variolização estendeu-se aos países do Ocidente no século XVIII, graças 
sobretudo à esposa do embaixador inglês em Constantinopla, Lady Montagu, famosa por 
sua beleza e elegância e que fora vítima da varíola. De volta à Inglaterra em 1721, ela fez 
inocular sua filha de cinco anos. A corte real inglesa interessou-se pelo método, que se difun-
diu a outros países europeus. O método foi utilizado até a descoberta da vacina por Jenner a 
partir da varíola da vaca. Para que este novo método fosse aceito pela população na Índia foi 
necessário apregoar que se tratava de uma descoberta hindu.

Outra prática milenar dos hindus, que trouxe benefícios à saúde física e mental, é a 
yoga. Há diversas modalidades de yoga, porém todas têm em comum revitalizar o corpo e a 
mente e alcançar o domínio do cérebro pela meditação. A yoga difundiu-se por todo o mun-
do, tendo sido introduzida no Brasil em 1947. Estima-se que haja no Brasil atualmente cinco 
milhões de praticantes das diversas modalidades de yoga. 

Período MonGol

Desde o século VII que os muçulmanos vinham se infiltrando na Índia. Em 1186 uma 
tribo de turcos procedentes do Afeganistão invadiu a Índia e instalou um sultanato em Delhi. 
Em 1398, Delhi foi conquistada pelo temido mongol Tamerlão, que mandava executar a san-
gue frio todos os vencidos dos territórios que conquistava, inclusive crianças. Poupava apenas 
artífices, pintores, escultores, arquitetos, para realizarem obras de arte em seu império. Admite-
-se que somente em Delhi foram mortas cerca de 100.000 pessoas. Desde então a Índia passou 
para o domínio mongol até a chegada dos ingleses no século XIX. Em 1856 a maior parte da 
Índia estava sob o controle da Companhia Britânica das Índias Orientais.

No século XX, uma luta de nível nacional pela independência do país foi desenca-
deada pelo Partido do Congresso Nacional Indiano e outras organizações políticas. O líder 
indiano Mahatma Gandhi conscientizou milhões de pessoas em várias campanhas nacionais 
a combater o domínio inglês pela desobediência civil sem violência, preparando a nação para 
a sua independência.

autonoMia da índia

Em 15 de agosto de 1947 a Índia conseguiu sua independência do domínio britâ-
nico, ao mesmo tempo em que as populações de maioria muçulmana se separaram para 
formar um novo estado independente, o Paquistão, com o qual até hoje mantém disputa 
territorial. Em 26 de janeiro de 1950, a Índia aprovou uma nova constituição e passou a 
ser uma república.
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Com a independência, a Índia se desenvolveu economicamente e hoje é a décima maior 
economia do mundo, mantém a terceira maior força militar do mundo, com exército, marinha 
e força aérea, e foi a sexta potência a possuir a bomba atômica. Nas últimas décadas houve um 
crescimento em grande escala da população, alcançando em 2011 mais de um bilhão e duzentos 
milhões de habitantes. Prevê-se que, em breve, a população da Índia ultrapassará a da China. 

Apesar de seu notável crescimento econômico nas últimas décadas, a Índia tem a 
maior concentração de pessoas pobres do mundo e uma alta taxa de subnutrição em crianças 
menores de três anos (46% em 2007). A percentagem de pessoas vivendo abaixo da linha de 
pobreza, segundo o Banco Mundial, com menos de um dólar por dia, era de 42% em 2005 e 
a metade das crianças têm um peso inferior à média mundial. Colaboram para a desnutrição 
em geral os tabus alimentares de muitas seitas religiosas.

A Saúde Pública na Índia é muito precária. O Governo gasta apenas 1% do PIB em 
saúde. Acresce o fato de que 60% dos hospitais e 80% dos médicos estão nas maiores cidades, 
enquanto 72% da população vive na zona rural, tornando difícil o acesso à assistência médica. 
São frequentes as doenças infecciosas pela falta de higiene e de saneamento básico. Apesar de 
tudo a expectativa de vida tem aumentado. De 62 anos em 2000 é atualmente de 67 anos. 

Os hindus têm o hábito de se banharem no Rio Ganges, individualmente ou coleti-
vamente, em datas especiais, quando se aglomeram milhões de pessoas às margens do rio 
(Figura 2). Consideram o rio sagrado e o banho tem um sentido místico-religioso de purifi-
cação. O rio Ganges é considerado o rio mais poluído do mundo por causa dos esgotos sem 
tratamento, produzidos pelas cidades marginais, e pelo costume de se jogar cadáveres no rio 
quando estes não são cremados.

Figura 2. Banho coletivo no rio Ganges.2

2 Disponível em: <http://www.globomidia.com.br/sites/default/files/india-rio-ganges.jpg>.
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A população dá preferência à tradicional medicina ayurveda, que é legalmente reco-
nhecida na Índia, tanto por tradição como por ser mais econômica, embora também usem 
a medicina ocidental quando necessário. Há cursos oficiais, hospitais, clínicas, colégios e até 
uma Universidade (Figura 1) voltados, unicamente, para a medicina ayurveda. O médico 
ayurveda pode ter seu consultório e goza de todas as regalias do médico ocidental. A medicina 
ayurveda difundiu-se universalmente como uma modalidade de medicina complementar.

leituras recoMendadas

CARNEIRO, D. M. Ayurveda: saúde e longevidade na tradição milenar da Índia. São Paulo: 
Pensamento, 2009.

CASTIGLIONI, A. História da medicina. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1947.

MAJOR, R. H. A history of medicine. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1954.

SIGERIST, H. E. A history of medicine. Oxford:  Oxford University Press, 1961.

WIKIPEDIA. Índia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/india>.



A Mesopotâmia é uma região do Oriente Médio delimitada pelos rios Tigre e Eufrates, que 
correm de noroeste para sudeste num sentido oposto ao do rio Nilo. As enchentes na Me-
sopotâmia eram muito mais violentas e sem regularidade do que as apresentadas pelo Nilo, 
mas também propiciaram a formação de um vale fértil e irrigável.

Os povos da Mesopotâmia não se caracterizavam pela construção de uma unidade 
política, de maneira que lá predominaram os pequenos Estados, que tinham nas cidades 
seu centro político, formando as chamadas cidades-estado. Cada uma delas controlava seu 
próprio território rural e pastoril, e sua rede de irrigação.

Os vestígios arqueológicos são limitados e não permitem definir como a organização 
política e social se dava exatamente dentro dessas primeiras cidades. Além dos documentos 
encontrados nas escavações, a Bíblia constitui importante fonte de referência para o estudo 
da Mesopotâmia.

A medicina das antigas 
civilizações: Mesopotâmia

João Baptista de Alencastro
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Atualmente, a Turquia, a Síria e o Iraque, do norte para o sul, ocupam o território da 
antiga Mesopotâmia e a maior parte da região está no Iraque. 

A sua origem foi determinada pela fixação de povos nômades de diversas regiões na Baixa 
Mesopotâmia e as primeiras civilizações surgiram por volta do VI milênio a.C. As primeiras 
cidades foram criadas pela sedentarização da população e pela revolução agrícola, que se origi-
nou durante a era neolítica. O homem deixou de ser caçador-coletor (que depende da caça e 
dos recursos naturais oferecidos) e passou a praticar a agricultura, aproveitando os recursos de 
um terreno fértil com irrigação garantida. Com isso, uma nova forma de domínio do ambiente 
pode ter sido uma das causas possíveis da explosão urbana na Mesopotâmia.

Os povos que ocuparam a Mesopotâmia foram sumérios, acádios, amoritas ou antigos 
babilônios, assírios, elamitas e os caldeus ou novos babilônios e raramente esses povos for-
maram estados de grandes dimensões territoriais. Apesar da identificação econômica, social e 
cultural entre essas civilizações, nunca houve um “Estado Mesopotâmico”, mas sim cidades-
-estado mesopotâmicas.

PoVos

Os povos foram se misturando ao longo do tempo por conta de guerras e invasões e 
mesclaram as suas heranças linguístico-culturais. Embora exista alguma confusão em textos 
de referência a respeito dos nomes desses povos tais como acádios e arcádios, amoritas e 
amorreus, basicamente os principais são como segue.

suMérios-acádios

A existência da Suméria manteve-se desconhecida até o século XIX d.C.. Nas pri-
meiras escavações arqueológicas realizadas entre 1842 e 1854, no norte da Mesopotâmia, 
no local onde existiram algumas das principais cidades do Império Assírio (como Nínive, 
Assur, Dur e Calah), foram descobertas mais de 100.000 placas de argila ou fragmentos com 
inscrições datadas do primeiro milênio a.C. Até 1965 haviam sido recolhidas mais de meio 
milhão de placas – e a maior parte delas ainda está por decifrar. A grande maioria daqueles 
textos está redigida em acádio, juntamente com outros em linguagem não semítica, atribuída 
a uma outra civilização. Porém, ao contrário do que o local da descoberta das placas redigidas 
em escrita cuneiforme poderia sugerir, verificou-se que a Suméria existiu na parte meridional 
da Mesopotâmia, nas proximidades do Golfo Pérsico.

Os sumérios, vindos do nordeste da Mesopotâmia, desenvolveram seus centros urba-
nos, que se transformaram em cidades prósperas; a língua e a escrita cuneiforme consolidaram 
a intercomunicação entre a população e o reino, que se desenvolveu poderoso e florescente até 
cerca de 2500 a.C., quando começou o seu declínio, motivado por disputas internas entre as 
principais cidades-estado.

Dois séculos mais tarde, a região foi presa de invasores semitas provenientes da fron-
teira norte da Suméria, os acadianos. Estes se fundiram com os residentes e, liderados por 
Sargão I, contribuíram para a revitalização econômica e cultural da região. 
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O modelo político-social então desenvolvido viria a consolidar a hegemonia semita 
no poder, influenciando todos os governos que se lhe seguiram. Com Sargão foi formado o 
primeiro império da História, que abrangia os territórios originais da Suméria e da Acádia e 
controlava a Mesopotâmia superior e a Síria.

elaMitas e BaBilônicos

Do século XX ao XVIII a.C., seguiu-se um novo período de invasões e destruições 
pelos amorreus (povo nômade de origem semita, proveniente do deserto a noroeste) e elami-
tas (do império não semita, no sudoeste do Irã, antiga Pérsia), com lutas constantes entre as 
cidades mais importantes que haviam conquistado. 

Cerca de 1760 a.C., um grande marco: Hamurabi (também conhecido por Hamu-
rapi), governante da cidade da Babilônia, alcançou o controle único de todo o território da 
Suméria e Acádia após derrotar os oponentes, possibilitando o florescimento de uma era 
próspera e com marcante expansão cultural.

assírios e caldeus

O território assírio foi colonizado e profundamente influenciado pela civilização Su-
méria e Sumério-Acadiana até a derrocada desta, cerca do segundo milênio a.C., quando 
quase toda a Mesopotâmia foi conquistada pelos amorreus (ou amoritas). 

A instabilidade da região possibilitou que a Assíria se organizasse, em finais do século 
XIX a.C., no que seria o Primeiro Império Assírio, cujo poder econômico, militar e político 
se estendia das montanhas Zagro (a leste) ao Mediterrâneo (a oeste) e, ao norte, chegava à 
Anatólia Central.

Com a ascensão de Hamurabi ao poder, a Assíria foi derrotada (cerca de 1760 a.C.) e 
absorvida pelo Primeiro Império da Babilônia. O colapso deste a partir do século XVI a.C., 
após sucessivas invasões por povos não semitas, apenas originou alterações de dependência 
sob novos conquistadores nos dois séculos seguintes. 

Aproximadamente em 1360 a.C. a Assíria recuperou a independência, ao derrotar os 
mitanianos, após o que foi adquirindo crescente poderio econômico e militar, sujeitando os ter-
ritórios vizinhos a repetidos massacres. Ameaça constante de novos invasores, a partir do século 
XII a.C., pelos amorreus vindos do oeste, os frígios a noroeste (indo-europeus provenientes da 
Anatólia) e os caldeus, ao sul, asfixiou o desenvolvimento da Assíria nos dois séculos seguintes.

No século X começa a construção de um grande império, alastrando-se em todas as 
direções nos quatro séculos seguintes. Com Sargão I (finais do século VIII) o Império Assí-
rio atingiu o seu apogeu militar, político, econômico e cultural, dominando um vastíssimo 
território que, a norte, se estendia das montanhas Tauro até o Egito (ao sul) e, de oeste para 
leste, abrangia a ilha de Creta, toda a costa oriental do Mediterrâneo (Síria, Fenícia, Israel e 
Filisteia), toda a Mesopotâmia e a parte ocidental da Média e do Elam (daí o termo elamitas; 
ou região Susiana, de Susa). Entre outras conquistas destaca-se a subjugação do reino da 
Babilônia, em 689 a.C., cuja cidade foi arrasada e inundada.
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Após a morte de Assurbanipal II, em 667 a.C., o Império Assírio desmembrou-se 
rapidamente, invadido pelos medos e pelos caldeus, extinguindo-se em finais do século VI, 
agora sob domínio do renascido Império da Babilônia. 

Cerca de um século depois, toda a Mesopotâmia foi organizada administrativamente 
em duas satrapias persas (centradas em Babilônia e Assur) do Império Aquemênida, fundado 
por Ciro, o persa.

cidades-estado

níniVe

Em acadiano, Ninua, ficava na margem oriental do rio Tigre, na antiga Assíria, nas 
proximidades da importante cidade moderna de Mosul, no Iraque.

Principal cidade dos assírios, as ruínas de Nínive estão localizadas numa planície perto 
da confluência dos rios Tigre e Khosr, com uma área de 750 hectares circunscrita por uma 
muralha de tijolos de doze quilômetros. Esse espaço é hoje, na sua totalidade, uma imensa 
área de ruínas sobreposta em parte pelos novos subúrbios da cidade de Mosul. 

Quinze grandes portões penetravam suas muralhas; um sistema elaborado de dezoito 
canais trazia água das colinas, e muitas seções de um aqueduto erigido por Senaqueribe fo-
ram descobertas em Jerwan, cerca de 65 quilômetros distante. A área cercada era habitada 
por mais de 100 mil habitantes (talvez até 150 mil), cerca de três vezes mais do que Babilônia 
na mesma época, colocando-a entre os maiores aglomerados urbanos do mundo.

assur (Qal’atsherQat)
A antiga cidade de Ashur (ou Assur) localizava-se junto ao rio Tigre no norte da Mesopo-

tâmia. A cidade data do terceiro milênio a.C., e entre os séculos XIV a.C. e IX a.C. foi a primeira 
capital do Império Assírio, uma cidade-Estado de grande importância. Capital religiosa dos assí-
rios, estava associada ao deus homônimo Assur. A cidade foi destruída pelo Império Babilônico, 
tendo sido reabilitada durante o periododo Império Parto, por volta dos séculos I e II d.C.

dur

Nome originado de Dur-Sharrukin, “Fortaleza de Sargão”, situada onde hoje é a cidade 
de Khorsabad, no Iraque. Era a capital da Assíria no Império de Sargão II e foi construída no 
ano de 706 a.C.. Com a inesperada morte de Sargão em batalha, a capital foi transferida para 
Nínive, 20 km ao sul. Menor das cidades que foram capital dos assírios, tinha um formato 
retangular, de 1.760  por 1.635 metros e a área total compreendia três quilômetros quadrados, 
ou 288 hectares. O comprimento dos muros era de 16.280 unidades assírias, que era o valor 
numérico correspondente ao nome de Sargão. Os muros da cidade eram maciços e 157 torres 
protegiam a cidade. Havia sete portas em todas as direções e um terraço ajardinado com os 
templos e o palácio real.
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calah (taMBéM chaMada de niMrud) 
Uma antiga cidade assíria, localizada ao sul do rio Tigre no Iraque atual. Antigamente 

era chamada de Kalhu. Os árabes chamavam a cidade de Nimrod em homenagem ao lendá-
rio herói, citado em Gênesis 10:11-12. Sua área cobria 41 km2 e suas ruínas estão localizadas 
a trinta quilômetros a sudoeste de Mosul e a um quilômetro da cidade de Noomane.

Era a cidade do rei Ashurnasirpal (ou Assurbanipal), com talvez mais de 100.000 habi-
tantes, um jardim botânico e um zoológico. O filho do rei, Sahlmaneser III (858-824 a.C.), 
construiu um monumento chamado Grande Zigurate e um templo. O palácio, restaurado 
como um museu, é um dos dois únicos palácios assírios do mundo.

BaBilônia

Em árabe, Babil, em hebraico, Babel, foi uma cidade-Estado acadiana, fundada em 
1867 a.C. por uma dinastia amorita. Suas ruínas são encontradas na cidade de Al Hillah, na 
província de Babil, atual Iraque, cerca de 85 km ao sul de Bagdá.

Juntamente com a Assíria, ao norte, foi uma das duas nações acadianas que evoluíram 
após o colapso do Império Acadiano, embora raramente tenham sido governadas por acádios 
nativos. Fundada em 1950 a.C., iniciou sua era de império sob o amorita Hamurabi, por 
volta de 1730 a.C., e manteve-se assim por pouco mais de mil anos. Hamurabi foi o primeiro 
rei conhecido a codificar leis, utilizando, no caso, a escrita cuneiforme, gravando suas leis em 
uma estela de diorito que pode ser vista no Museu do Louvre. Os famosos Jardins Suspensos 
de Babilônia foram considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo.

Tudo o que resta da antiga e famosa cidade original é um amontoado de várias ruínas 
de edifícios de tijolos de barro e detritos, na planície fértil da Mesopotâmia. A própria cidade 
foi construída às margens do rio Eufrates e dividida em partes iguais ao longo de suas mar-
gens, com taludes íngremes para conter as cheias sazonais do rio.

susa

Cidade antiquíssima de origem elamita, persa e parta, todos impérios do Irã. Loca-
lizada no sopé das montanhas Zagros, a 250 km a leste do rio Tigre entre os rios Karkheh 
e Dez. A região já era povoada provavelmente na era neolítica (7.000 a.C.), a julgar pelas 
cerâmicas encontradas.

A cidade foi fundada em 4200 a.C. Foi a capital do Elam, donde o nome de elamitas 
dado a seus habitantes; o nome “Susa” origina-se da divindade Inshushinak.

A cidade moderna de Susa está no mesmo local; é a capital administrativa de Shush, 
que pertence à província iraniana do Khuzestão, com aproximadamente 65.000 habitantes.

ur

Localizada nas proximidades da atual cidade de Tellel-Muqayyar, na província de 
DhiQar, no Iraque. Embora na Antiguidade fosse uma cidade litorânea, situada na foz 
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do rio Eufrates, no Golfo Pérsico, já não é mais em virtude da mudança que se operou 
na foz do rio.

O sítio arqueológico de Ur caracteriza-se pelas ruínas do Grande Zigurate de Ur, 
que continha o santuário de Nanna, encontrado nas escavações da década de 1930. O 
templo foi construído no século XXI a.C., durante o reinado de Ur-Nammu, e foi recons-
truído no século VI a.C. por Nabonido. As ruínas abrangem uma área de 1.200 metros de 
noroeste a sudeste e 800 metros de nordeste a sudoeste, e se elevavam a 20 metros acima 
do nível atual da planície local.

Padroeira da cidade era Nanna, a divindade lunar suméria, e o nome da cidade de-
riva, em sua origem, do nome do deus Urim, grafia clássica suméria de Unug, literalmente 
“a morada de Nanna”. No Gênesis, foi a terra natal de Abraão, patriarca dos hebreus, con-
siderada também a maior cidade de sua época.

A maior parte dos objetos recolhidos nas escavações está atualmente no Museu Bri-
tânico e no Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia. Neste 
último, a exibição “Passado Antigo do Iraque” foi aberta a visitantes no fim da primavera de 
2011, com muitas das principais peças encontradas nas Tumbas Reais.

escrita

A invenção da escrita, em finais do quarto milênio a.C., acompanhou o desenvolvimen-
to dos primitivos centros urbanos e o subsequente crescimento das tarefas administrativas, em 
particular as que se relacionavam com a atividade dos templos. 

Os primeiros sistemas de escrita foram a cuneiforme da Suméria e a hieroglífica do 
Antigo Egito, sendo os seus textos mais antigos conhecidos  os do princípio da Idade do 
Bronze (cerca de 2600-2700 a.C.). 

A escrita cuneiforme começou por ser um registro de palavras, e depois, também, de 
sílabas e números. Os caracteres eram gravados com um estilete em cunha (de que resultou 
aquela designação) em pequenas placas de argila, cera ou esculpidos em pedra. O sistema 
continuou a ser adotado durante mais de 2.000 anos.

De início era uma escrita ideográfica na qual o objeto representado expressava uma 
ideia. Os sumérios – e mais tarde os babilônios e os assírios, que falavam acadiano – fizeram 
uso extensivo da escrita cuneiforme. Posteriormente, os sacerdotes e escribas começaram 
a utilizar uma escrita convencional, que não tinha nenhuma relação com o objeto repre-
sentado, cujas convenções somente eram conhecidas por eles. Os escribas, encarregados da 
linguagem culta, procuravam representar os sons da fala humana, isto é, cada sinal repre-
sentava um som. Surgia assim a escrita fonética que, pelo menos no segundo milênio a.C., 
já era utilizada nos registros de contabilidade, rituais mágicos e textos religiosos. 

Quem decifrou a escrita cuneiforme foi Henry C. Rawlinson. A chave dessa façanha 
foi obtida nas inscrições da Rocha de Behistum, na qual estava gravada uma gigantesca 
mensagem de vinte metros de comprimento por sete de altura. A mensagem fora talhada na 
pedra pelo rei Dario, e Rawlinson identificou três tipos diferentes de escrita: antigo persa, 
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elamita e acádio – também chamado de assírio ou babilônico. O alemão Georg Friederich e 
o francês Jules Oppnet também se destacaram nos estudos da escrita sumeriana.

Outra fonte de informação importante foi o Código de Hamurabi, gravado numa es-
tela de diorito, descoberta em escavações realizadas em Susa, antiga capital do Elam. Entre as 
282 leis que representavam o código de justiça implantado por Hamurabi na Babilônia – o 
primeiro código sobre direitos humanos jamais conhecido –, havia nove normas que regula-
vam a prática médica no Império, depois adotadas por outras comunidades. O documento 
começa por afirmar que as normas escritas teriam sido transmitidas pelo deus Marduk a 
Hamurabi, para este as executar. Uma cópia está no Museu de Pergamon, em Berlim, e o 
original no Museu do Louvre, em Paris. 

Medicina: a doença e o Médico

Grande parte do que se conhece atualmente sobre a medicina e outros aspectos sa-
nitários e sociais da antiga Mesopotâmia foi obtida através dos caracteres cuneiformes de 
dezenas de milhares de fragmentos e placas de argila, descobertos durante as sucessivas esca-
vações arqueológicas realizadas a partir de metade do século XIX, nos vestígios das antigas 
cidades assírias. O texto mais antigo data de 2200 a 2100 a.C., do final da dinastia fundada 
por Sargão, achado em Nippur e escrito em língua sumero-acadiana; contém prescrições 
para sintomas específicos e menciona as técnicas fundamentais para tratamento de feridas 
(incluindo lavagem e aplicação de ligaduras e ou gessos). As prescrições estavam organizadas 
em três classes, consoante os remédios aplicados.

Todavia, a maioria das placas ou fragmentos (cerca de 800) que mencionam as práticas 
médicas daquela época foi descoberta em Nínive, nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal 
II, destruída pelo fogo durante as invasões da Assíria pelos medos e caldeus, em 612 a.C., 
entre cerca de outras duas dezenas de milhares contendo obras da literatura e documentação 
diversa da Mesopotâmia.

Medicina MesoPotâMica: conceito de doença, curadores e Prática

A doença era considerada um castigo divino ou resultante de uma influência maligna. 
A medicina começava por ser preventiva, pelo uso de amuletos apropriados, oferendas ou sa-
crifícios apaziguadores daquelas forças malignas. Por seu lado, o tratamento da generalidade 
das doenças privilegiava a expulsão daqueles espíritos e influências no corpo, purificando-o.

No tratamento do doente primeiramente havia a intervenção específica de um šhipu 
ou ašhipu ou šipu (clérigo-exorcista); não havendo resultados satisfatórios, o tratamento pros-
seguia com o  asû (curador prático), que recorria a um conjunto de manipulações físicas, 
pequenos atos cirúrgicos e administração ou aplicação de prescrições medicamentosas va-
riadas, resultantes da mistura de substâncias orgânicas e inorgânicas. Em caso de insucesso, 
os doentes poderiam recorrer aos serviços de um bârû (sacerdote-adivinho) que, pelo exame 
das vísceras de um animal especialmente sacrificado para o caso, daria uma explicação final. 
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Os amuletos, preces, rituais, oferendas e sacrifícios apaziguavam os deuses, segundo 
a medicina místico-sacerdotal. Acreditava-se que cada indivíduo tinha o seu espírito-
-guardião (semelhante a um anjo-da-guarda); se está em falta ou pecados, os deuses o 
retiravam. O isolamento era indicado para essas pessoas, bem como o impedimento de 
serem tocadas.

Havia uma forte noção de posse do corpo enfermo por espíritos, cada espírito respon-
sável por uma parte do corpo, donde as expressões comumente traduzidas como “comido”, 
“corroído”, “estar agarrado ou capturado”, havendo necessidade de expulsão do espírito cau-
sador do mal. Entre os assírio-babilônicos, sempre era necessário um encantamento para a 
solução da possessão.

Exemplos de alguns rituais mágicos: dar nós em uma corda (aprisionava o demônio); 
colocar um objeto flutuante na água (o maligno seria arrastado pela correnteza); postar estátuas 
gigantes de leões alados (isso para reis e nobres em geral) na entrada de seus aposentos, como 
proteção; lançar cebola descascada na fogueira (queimando casca após casca a doença não se 
disseminava). Outros alimentos e pedaços de animais, tais como tâmaras, peles de carneiro, 
sementes variadas, todos lançados ao fogo, acompanhadas de pungentes preces, também eram 
utilizados. Afixar uma placa em frente à cama do paciente, contra o demônio feminino La-
mashtu (o mais agressivo e famoso), cuja representação se pode ver em uma escultura que se 
encontra no Museu do Louvre.

Há uma grande associação entre o diagnóstico “se um homem vomita muito, no tem-
plo, e não consegue levantar-se, ele irá morrer” e o prognóstico, em que a maioria das questões 
são de vida ou morte (ele vai morrer ou ele vai viver). Na realidade o sistema da adivinhação 
incluía três métodos principais: primeiro (e mais antigo) consistia na inspeção dos órgãos de 
animais sacrificados. Segundo método, bem mais objetivo, fazia-se a identificação de sinais de 
saúde e doença, baseando-se na observação de humanos e animais recém-nascidos. O terceiro 
método recorria à astrologia.

As malformações (monstra, monstrum) em humanos e animais eram consideradas como 
sinais, noção resultante da observação dos recém-nascidos e da proferição de presságios a elas 
relacionados que se difundiram da Ásia Menor para Ocidente. O monstro consistia num sinal 
de vontade ou intenção de uma divindade, a ser definido pela interpretação dos bârû. Tam-
bém o termo comum mostrar, que significa, por exemplo, apontar, indicar (sinais), sinalizar, 
terá a mesma origem etimológica.

Um órgão ou parte do corpo anormalmente grande ou sinais expressos do lado di-
reito eram sinais favoráveis, indicadores de futuro poder e sucesso, enquanto sinais do lado 
esquerdo e morfologias diminutas indicavam uma previsão desfavorável, em que a fraqueza 
e o insucesso seriam expectáveis.

Além dos rituais do nascimento, eram expressivamente celebradas outras três fases da 
vida de cada indivíduo: puberdade, casamento e funeral. Do mesmo modo, as principais 
cerimônias religiosas eram promovidas também em períodos de transição (nos equinócios da 
primavera e outono e nos solstícios de verão e inverno).

As doenças gástricas e hepáticas foram descritas com grandes pormenores, desde o 
aumento de acidez, meteorismo, febre, icterícia; admitia-se como o principal responsável por 
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elas um demônio específico denominado Akhkhazu. Outro demônio, Ashakku seria respon-
sável por uma doença debilitante (talvez a tuberculose).

Das pesquisas realizadas concluiu-se que as prescrições mais comuns utilizavam cerca 
de 250 plantas com ação medicinal, 120 substâncias minerais e mais 180 outras drogas, 
sem contar com solventes e outros aditivos. As listas incluíam ainda, além da situação a 
que se destinavam, a posologia e, por vezes, a origem do remédio. É interessante referir que 
as prescrições dos asû eram redigidas na vertical das placas de argila, enquanto os ditames 
dos šhipu tinham disposição horizontal. Muito interessante, vale citar, uma pormenorizada 
descrição de como tingir o cabelo, relatada com claro intuito cosmético, para indivíduos do 
sexo masculino.

Há relatos de drogas psicoativas tais como mandrágora, beladona e maconha, e muitos ali-
mentos e/ou medicamentos tinham o sabor deliberadamente ruim para afugentar os demônios.

As estações do ano teriam influência no curso das doenças; para o verão, usava-se o 
frio; no inverno, água quente; os dias bons ou maus também teriam influência na evolução 
das doenças.

Os modos de transmissão das doenças também eram explicados pela presença de de-
mônios. Uma placa descoberta em Mari mostra que um demônio havia “tocado” ou “batido” 
em um doente ou até em uma população inteira e daí nasceu a prática do isolamento dos 
enfermos. Numa carta redigida por Zimri-Lim (um dos reis de Mari, cerca de 1780 a.C.) à 
sua esposa Öhibtu, é visível a sua preocupação quanto à contaminação do pessoal do palácio 
pela doença cutânea (provavelmente lepra) que afetava uma das damas da corte.

Também foram encontrados relatórios médicos. Arad-Nanâ, médico da corte de As-
surbanipal, em longo relato para o próprio rei em uma placa descoberta, refere-se a uma nova 
tentativa terapêutica, agora realizada por aquele médico, em estancar a epistaxe de um dos 
príncipes com um tampão que obstruiria completamente as fossas nasais.

Esarhaddon (rei assírio do século VII a.C.) era um homem doente, em constante 
sofrimento, o que resultava uma continuada depressão e a paranoia de ser alvo de ameaças 
de morte por parte dos que o rodeavam. Grande parte das cartas referidas abordava assuntos 
médicos e exorcismos. Na pergunta do rei ao asû Urad-Nanaya (eventualmente um desta-
cado membro da classe) sobre a natureza do seu mal, este lhe respondeu que a desconhecia, 
mas adiantou alguns remédios, amuletos e instruções para aplicação nas crises.

Sintomas reumáticos, prosseguiu o rei, insistindo junto a outro médico (Arad-Nanâ). 
É interessante notar a perspicácia deste asû, quando afirma que a doença não é local, mas 
sistêmica, pelo que ao prescrever as pomadas não promete a cura, mas somente o alívio dos 
sintomas. Ainda insatisfeito com a receita, Esarhaddon recorreu ao seu šhipu, Adad-šumu-usur, 
queixando-se de incapacidade motora dos membros superiores e inferiores, de não conseguir 
abrir os olhos, de estar coberto com unguentos e de ter tanta febre que os ossos lhe doíam. O 
šhipu sossegou-o quanto à origem do mal, alegando que, não havendo sinal de qualquer pecado 
por ele cometido, os deuses iriam trazer-lhe a cura.

Noutras ocasiões foram-lhe receitadas prescrições para a inflamação dos olhos e para 
uma erupção da pele. Foram também descobertas outras prescrições médicas para tratamen-
to de uma otite purulenta de uma criança e de outros membros da família real.
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A carta seguinte antecipa um drama humano que continua a ser comum, quase três 
mil anos depois. Aqui Esarhaddon se prontificava a dar metade do reino a quem lhe curasse o 
filho (o seu filho Assurbanipal II), assim como a tristeza manifestada pelo exorcista da corte, 
Adad-šumu-usur, impotente para fazê-lo.

Numa das muitas placas de argila do século VII a.C. descobertas em Nippur, atri-
buídas ao reinado de Esarhaddon e de Assurbanipal II, estão incluídos o que parecem ser 
relatórios redigidos por Muballit, médico da corte, sobre o estado clínico de diversos doen-
tes, aparentemente retidos num determinado lugar (enfermaria, colégio?), e a terapêutica 
que lhes fora administrada.

Por exemplo, não obstante a medicina egípcia ser a mais evoluída na época, é sabido 
que o faraó Amenophis III foi tratado por um asû enviado pelo soberano da Babilônia. Ainda 
no século XIII a.C. outros médicos foram destacados, com a idêntica finalidade, para a corte 
de monarcas hititas. 

Há, em algumas placas, duas claras citações sobre cirurgia na cabeça e uma drenagem 
torácica. No Código de Hamurabi existem descrições de atos intervencionistas oftalmoló-
gicos. Fraturas eram imobilizadas, mas não reduzidas, com aplicação de óleos e unguentos. 
Para adormecer os pacientes era comum entre os assírios a prática de pressionar as artérias 
carótidas, prática que os gregos assimilaram. Por sua vez, os babilônios aprenderam com os 
gregos a utilizarem a sangria.

Materiais cirúrgicos são citados no Código de Hamurabi: lâminas (de pedra e metal), 
tesouras, agulhas, bacias, algodão, fios de sutura, espátulas, tubos de variados calibres e uma 
espécie de fórceps.

Placa com inscrições médicas, descoberta em Borsippa, nos subúrbios da Babilônia, 
revelou a existência de uma universidade famosa na época, associada a um templo com 
biblioteca, onde se estudava principalmente medicina.

Ambas as classes de curadores (a maioria pertencia ao sexo masculino ainda que 
houvesse referência a algumas mulheres) obrigavam-se a comportamento discreto e éti-
ca profissional; estavam organizados em categorias, subordinados a um rabi (chefe), e 
usavam indumentária própria. Asû distinguia-se pelas vestes, pelo crânio raspado (como 
os sacerdotes) e por não usar barba. Consigo transportava um tabalku (saco) onde trazia 
instrumentos, ligaduras, ervas e outras medicações. Utilizava literatura técnica (asûtu), 
que compreendia um conjunto de receitas estereotipadas. Shipu usava vestes vermelhas e, 
decerto para provocar maior efeito psicológico durante a sua atuação ritual, utilizava uma 
máscara representativa de um animal (de leão ou de águia).

A atividade profissional dos šhipu e asû não estava sujeita a quaisquer normas legais, 
mesmo que dela resultassem danos ou a morte dos doentes. Asûs recebiam dinheiro de quem 
pudesse pagar os seus serviços. Porém, no caso de intervenções cirúrgicas que tivessem provo-
cado lesões irremediáveis ou a morte do paciente, caíam sob a alçada do Código de Hamura-
bi, sendo sujeitos a pesadas penas e condenações, tanto maiores quanto mais elevada fosse a 
categoria social do paciente. O aborto era considerado crime perante o Estado e a sociedade.

Os doentes eram habitualmente assistidos em domicílio, com a indispensável parti-
cipação dos familiares e frequentes visitas dos curadores. Com base nos sintomas e exame 
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físico do doente, que incluía a observação do pulso e da temperatura, o asû estabelecia o 
diagnóstico e prescrevia o tratamento apropriado.

Em geral, o šhipu e o asû atuavam em conjunto. Ocasionalmente havia alguma sobre-
posição nos respectivos desempenhos, podendo o asû completar os seus tratamentos com 
algum feitiço, enquanto o šhipu concluía os rituais mágicos com a prescrição de uma droga.

Entre as diversas normas relativas à ética profissional, era reconhecido o direito a não 
prestar tratamento a doentes incuráveis. Por outro lado, os doentes impossibilitados de 
trabalhar ficavam dispensados do serviço por atestado médico – até a sua recuperação – e 
os médicos deveriam emitir relatórios pormenorizados sobre cada uma daquelas situações, 
a serem apresentados às autoridades administrativas. 

Praticava-se a hepatoscopia e acreditava-se que o animal (geralmente carneiro) sacri-
ficado em prol da saúde do doente teria dentro de suas vísceras uma resposta para a causa 
do mal, ficando a interpretação a cargo do baru. Diante desta prática feita repetidas vezes, 
começou um aprendizado secundário da anatomia animal e também da humana compa-
rativa, em lesões de guerras.

Para os sacerdotes da Babilônia, o fígado, pela enorme quantidade de sangue que 
vertia durante o sacrifício dos animais, seria também o local de origem daquele líquido 
orgânico (tido como um princípio vital) e, por consequência, a sede da vida, centro da 
alma humana, da afetividade e da energia.

A vesícula biliar se incluía no exame; se esta fosse grande e estivesse cheia indicaria 
um aumento do poder do sujeito que solicitara o exame; pelo contrário, se a vesícula es-
tivesse vazia ou fosse pequena, haveria declínio e maior fraqueza de poderio (individual 
ou coletivo). Do mesmo modo, se o colédoco fosse comprido era um bom sinal, sendo 
funesto se fosse curto.

Por seu lado, o estômago era o centro da coragem, o útero era o centro da bondade e 
os rins a origem da força física. Já a palavra utilizada para o coração (considerado a sede do 
intelecto, do espírito e dos afetos) também se aplicava a qualquer outro órgão abdominal.

conclusão

O simples fato de essa região ser berço da primeira aglomeração urbana de que se tem 
notícia na humanidade já é digno de nota. Podemos perceber que o segredo do desenvol-
vimento humano está na fixação do nômade em um local único, em condições de prover 
alimento e crescimento físico. Com isso, as cidades supracitadas tornaram-se estados com 
seus respectivos mandatários. 

Acúmulo de gente leva a doenças e também a guerras por disputas territoriais. Ambos 
propiciam o surgimento de curandeiros, pessoas afeitas a observar a saúde e promover ajuda, seja 
místico-sacerdotal, ou com infusões medicamentosas e mesmo pequenas intervenções cirúrgicas.

E, por último, a língua falada e escrita, sendo disseminada e registrada, pôde trazer 
para eles e para as gerações futuras todo o saber adquirido naquele tempo,  além de seus 
hábitos, costumes e leis.
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O arqueólogo inglês James Henry Breasted, da Universidade de Chicago, chamou de 
“crescente fértil” uma região do médio oriente, onde floresceram grandes civilizações. A 
existência dos rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, que garantiam a fertilidade das terras 
contornadas por cadeias de montanhas e desertos, propiciou ao homem o desenvolvimen-
to de uma tecnologia de controle da provisão de alimentos, a qual deixou de seguir seu 
ciclo natural. O homem, que era nômade, com a invenção da agricultura passou a se es-
tabelecer num dado lugar, tornando-se sedentário. Segue-se um processo de prosperidade 
material, acompanhado da divisão do trabalho, da instituição de técnicas comerciais e do 
desenvolvimento da linguagem escrita. Dos primeiros assentamentos agrários, surgem as 
cidades, os estados, as civilizações.

A medicina das antigas civilizações: Egito

José Reinaldo do Amaral
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cronoloGia histórica

No nordeste da África desenvolveu-se uma cultura peculiar, que manteve pouco contato 
com as outras civilizações, suas contemporâneas. As cheias do Nilo ocorriam de junho a setem-
bro, fertilizando a região. Os diques, as represas e os processos de irrigação são aperfeiçoamentos 
tecnológicos consequentes desta sazonalidade. Estes avanços exigem trabalho coletivo, o que 
determinou a formação, por volta de 10000 a.C., de aldeias que foram se unindo em comuni-
dades políticas chamadas nomos. Ao sul, no vale do rio Nilo, a unificação dos nomos, processada 
por volta de 3500 a.C., determinou a formação do reino do Alto Egito. Na região do delta do 
rio, ao norte, desenvolveu-se o reino do Baixo Egito. Por volta de 3000 a.C., Menés, governante 
do norte, conquista o sul e se proclama Rei do Alto e do Baixo Egito, encerrando o período 
pré-dinástico. Coube a Menés, o primeiro faraó, a instalação da primeira dinastia e a criação 
da cidade de Memphis, para ser sua capital. Seguem-se o Antigo Império (2635 a 2140 a.C.), 
o Primeiro Período Intermediário (2140 a 2022 a.C.), o Médio Império (2022 a 1650 a.C.), 
o Segundo Período Intermediário (1650 a 1539 a.C.), o Novo Império (1539 a 1069 a.C.), o 
Terceiro Período Intermediário (1069 a 664 a.C.), o Baixo Império (664 a 332 a.C.) e o Período 
Ptolomaico (332 a 30 a.C.).

No segundo período intermediário, durante a 12ª dinastia, os hicsos invadiram o delta 
do rio Nilo. Os hicsos eram povos asiáticos que migraram para o Egito em busca de alimen-
to. Eles conquistaram progressivamente o país, derrotaram a 13ª dinastia e governaram o 
Baixo Egito durante cerca de 100 anos. Depois de haver conquistado o poder, incendiaram 
cidades, destruíram os templos com os deuses egípcios e todos os habitantes foram tratados 
barbaramente. Por fim, elegeram rei um dos seus, de nome Salatis, que vivia em Memphis e 
cobrava tributos ao Alto e Baixo Egito. Após uma guerra que durou dez anos, os hicsos foram 
derrotados e perseguidos pelo faraó Amosis I em 1542 a.C.

A última soberana do Egito foi a célebre Cleópatra Thea Filopator, de origem grega, 
que reinou até o ano 30 a.C., quando o Egito tornou-se província do Império Romano. Até 
então foram 3.000 anos em que famílias se mantiveram no poder, constituindo 30 dinastias 
diferentes, através de casamentos consanguíneos que conservavam a linhagem, garantiam a 
preservação da identidade e se apoiavam na noção de origem divina dos faraós.

O faraó, considerado pelos egípcios como descendente direto dos deuses, era o sobe-
rano absoluto dentro de um sistema monárquico teocrático. O seu poder, sobre tudo e sobre 
todos, era ilimitado.

escrita hieroGlífica

A escrita hieroglífica, inventada no período pré-dinástico e usada principalmente 
para documentos, possibilitou aos egípcios deixarem longos relatos que nos permitem 
conhecer sua história. Os escritos eram feitos em lâminas de papiro, uma planta comum 
às margens do Nilo, que era usada como alimento nas refeições e também servia para 
fazer cordas, cestas, velas, tecidos, sandálias. A incapacidade dos egípcios de discriminar 
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entre fatos reais e imaginários seria responsável pelo grande volume de detalhes inúteis 
observados nos papiros. A escrita hieroglífica era propositadamente complicada, visando à 
manutenção do poder dos escribas. Desde o antigo império surge a escrita hierática, uma 
escrita cursiva hieroglífica simplificada. Mais tarde, novamente por simplificação, surge a 
escrita demótica, mais popular.

No ano de 1799, um soldado do exército francês encontrou um bloco de pedra 
(granodiorito) perto do Forte de Roseta, no braço ocidental do Nilo, que ficou conhecido 
como “pedra de Roseta”.

Na época a França estava em guerra com a Inglaterra e combatiam em território egíp-
cio. A França foi derrotada em 1801 e pelo tratado de capitulação de Alexandria a pedra de 
Roseta passou a pertencer à Inglaterra. Transportada para Londres, está em exibição no Museu 
Britânico desde 1802 (Figura 1). 

Figura 1. Pedra de Roseta com gravação do mesmo texto em hieróglifos, em escrita demótica e em grego. 
Fonte: Andrews, 1981.

Antes da derrota da França e da remoção da pedra para a Inglaterra, foram tiradas 
cópias litografadas e em gesso, que serviram para o estudo de suas inscrições na França e 
em outros países. O grande valor histórico da pedra de Roseta é que nela está gravado um 
mesmo texto em hieróglifos, demótico e em grego. O texto em grego foi prontamente deci-
frado. O demótico foi decifrado por um cientista sueco, Johan David Akerbald, em 1814. 
O médico, físico e cientista inglês Thomas Young (1773-1829), muito conhecido por seus 
trabalhos sobre a fisiologia da visão, também estudou a pedra de Roseta e esteve próximo 
da decifração da escrita hieroglífica. Coube ao francês, professor de História, Jean-François 
Champollion (1790-1832), a decifração completa dos hieróglifos em 1822, portanto vinte 
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anos após o achado da pedra. Champollion, desde criança, mostrou um talento extraordiná-
rio para o aprendizado de línguas. Com 16 anos já dominava várias línguas e aos 20 anos seu 
repertório incluía latim, grego, hebraico, amárico, sânscrito, avestan, pahlavi, árabe, siríaco, 
caldeu, persa e chinês, sem contar o francês.

Com a decifração dos hieróglifos, tornou-se possível a leitura dos papiros e a história 
antiga do Egito passou a ser mais bem conhecida.

reliGião

No tocante à religião, os antigos egípcios eram politeístas, exceto durante o reinado de 
Amenófis, (1379 a 1362 a.C.), que impôs o culto monoteísta ao deus Aton. O faraó mudou 
seu nome para Akhenaton, que significava “aquele que serve a Aton”, e fechou os templos 
de todos os outros deuses. O seu filho e sucessor, Tutankamon, restabeleceu o politeísmo. 
Os deuses podiam ser representados tanto pela figura de um animal quanto pela de um 
homem. A religião no Egito antigo amalgamava-se com a política. Os assuntos sociais, polí-
ticos, econômicos e religiosos eram processados em conjunto. Os faraós eram considerados 
intermediários entre a população em geral e os deuses. Tocava a eles a organização da vida 
em sociedade e o respeito às divindades. Uma das questões fundamentais da religiosidade 
egípcia foi a noção de que a morte não era o final da vida, mas uma passagem para outra 
etapa. Se preservassem o corpo, após a morte física, e se todos os rituais funerários fossem 
seguidos, então se atingia a vida eterna. Dessa crença, surgiu a mumificação, a concepção da 
composição do ser humano e, provavelmente, as tumbas e pirâmides.

O processo de mumificação foi desenvolvido almejando-se a preservação do corpo, 
até que a alma voltasse a ele. O ser humano seria constituído de “Ba”, a alma, “Kat”, o 
corpo, “Ka”, o duplo, e de “Khu”, a centelha do fogo divino. O Ba e o Khu, sendo ele-
mentos espirituais, eram conservados através de orações. O Ka seria uma réplica imaterial 
do corpo e não o abandonava mesmo depois da morte. O Kat, moradia do Ka, deveria 
ser protegido.

Os fortes ventos da região descobriam os corpos inumados e os animais os devoravam. 
Fez-se necessária, então, a construção de túmulos para a proteção dos corpos e que deveriam 
ser mantidos intactos para assegurar a imortalidade. O “hipogeu” era um túmulo escavado 
na rocha, destinado às pessoas comuns. A “mastaba” era um túmulo convencional, uma 
construção térrea feita de tijolos de argila, típica dos nobres do antigo império.

A preservação dos corpos foi aprendida com a natureza. Quando o corpo era enterrado 
na areia quente, sem envoltório, tinha seus líquidos absorvidos, em um processo de desi-
dratação completa. Os órgãos internos permaneciam intactos, a pele se enrijecia e o corpo 
escapava da decomposição. A partir daí se desenvolveu um processo ritualístico e sagrado de 
embalsamamento artificial.

Retiradas as vísceras, elas eram depositadas nos vasos canópicos, permanecendo no 
corpo apenas o coração, centro da inteligência e força vital. O corpo era então salgado e co-
berto de natrão, ficando assim por setenta dias. Posteriormente, o corpo era lavado e envolto 
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em faixas de linho. Imputa-se ao processo de embalsamamento um avanço no conhecimento 
anatômico entre os egípcios, o que parece ser um equívoco. Eles conheciam a topologia dos 
órgãos e sabiam que o coração era o centro dos vasos. Como exemplo desse conhecimento, os 
egípcios entendiam que do coração partiam veias que o ligavam diretamente a cada um dos 
membros. Na mão esquerda, a veia terminaria no dedo anular. Acreditando que o coração 
era o centro de tudo e que ele está ligeiramente deslocado para o lado esquerdo do peito, os 
casais passaram a colocar uma fita no dedo anular esquerdo como forma de prender o cora-
ção do amado. Com o passar do tempo, essa fita foi substituída por um aro de metal que, 
dependendo das posses do casal, poderia ser o ouro. 

Os egípcios sabiam que os pulmões continham ar e conheciam os líquidos corporais, 
como a urina retida na bexiga. Foram os primeiros a considerar que o fígado é um órgão ne-
cessário à digestão. Todo esse conhecimento, entretanto, não deve ser imputado ao processo 
de embalsamamento, pois este era realizado obedecendo a um forte respeito religioso pelos 
corpos. O ato era ritualístico, sem curiosidade, sem necessidade de saber e desenvolvida pelos 
sacerdotes do deus Annubis, protetor dos túmulos, provavelmente distintos dos responsáveis 
pelo cuidado dos doentes. Em verdade, o conhecimento anatômico dos médicos egípcios 
deve mesmo ter evoluído a partir da observação de animais sacrificados, como parece de-
monstrar a confusão frequente entre órgãos internos humanos e de outros animais. Outra 
potencial fonte de conhecimento era o exame dos feridos.

A civilização egípcia era de base eminentemente ética. A vida eterna estava destinada 
apenas àqueles que “não fizeram o mal”, após pesadas suas virtudes e seus pecados. O direito 
de morar eternamente no reino de Osiris era conquistado ao se submeter ao “Tribunal de 
Osíris”: Annubis apresenta o morto ao tribunal, na sala da deusa Maát, a sala dos dois juí-
zes. Ele pesa o coração (o peso da alma), comparado com a pluma da verdade. Thot anota 
o resultado no livro dos justos. Hórus apresenta o morto a Osíris, que tem atrás de si suas 
irmãs Isis e Nefthis e 42 deuses assistentes. Se o coração fosse mais leve que a pluma, o 
morto seguia viagem. Se fosse mais pesado, o morto era entregue ao “Devorador”, mistura 
de hipopótamo, jacaré e leão. 

A construção das pirâmides exprimiria a ambição de dar ao estado permanência e 
estabilidade, visto que as tumbas dos faraós deveriam ser indestrutíveis para garantir sua 
imortalidade. Sendo a corporificação da vida nacional, a imortalidade do faraó determinaria 
a imortalidade do povo. O soberano era enterrado com móveis, joias e outros objetos, pois 
se acreditava que ele poderia usufruir de sua riqueza quando reencarnasse. A substituição 
da argila pelos enormes blocos de pedra permitiria que o túmulo real durasse para sempre. 
A construção deveria ter uma estrutura complexa que permitisse proteger o sarcófago e as 
riquezas de eventuais saqueadores. Assim teriam surgido as pirâmides.

A primeira pirâmide, a “pirâmide de Djoser”, teria sido construída por Imhotep, por 
volta de 2630 a.C. Acredita-se que Imhotep inicialmente projetou uma “mastaba”, um túmu-
lo convencional. Como Djoser desejasse algo grandioso, a mastaba acabou muito complexa, 
através de sobreposições, tornando-se a primeira pirâmide, a “pirâmide de degraus”. Fruto do 
antigo império, as pirâmides tiveram sua construção restrita a esse período histórico. A última 
delas foi construída por volta de 2250 a.C., durante o reinado de Pepi II.
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Cabe ressaltar que no Egito antigo não se pensava apenas na morte e na vida eterna. 
O fato é que elas eram consideradas tão reais e concretas como a saúde e a vida terrena, que 
por sua vez eram fortemente valorizadas.

PaPiros Médicos

A medicina egípcia era admirada mesmo fora de suas fronteiras. Homero considerava 
os médicos egípcios os mais sábios do mundo. Heródoto, historiador grego que viveu entre 
484 e 420 a.C., também os admirava. Hipócrates, com 19 anos de idade, passou três anos 
no Egito, onde teria se iniciado em medicina. Vários reis estrangeiros recorriam aos médicos 
egípcios. Ciro e Dario, imperadores persas, tinham médicos egípcios. A prática médica e as 
doenças que acometiam os egípcios tornaram-se conhecidas a partir do estudo científico das 
múmias, através da arte (desenhos, baixo-relevos, esculturas), papiros médicos e, finalmente, 
através de escritos da Antiguidade tardia.

Os estudos das múmias, envolvendo exames macroscópicos, exames de imagem e estu-
dos histológicos, revelam a antiguidade de certas afecções. Nas artes também são representadas 
pessoas acometidas de certas condições patológicas. Os testemunhos de Homero, Heródoto, 
Diodoro Sículo, historiador grego que viveu provavelmente entre 90 e 30 a.C., e outros, dado 
o fascínio que a medicina egípcia lhes causou, nos ajudam ainda a conhecer algo desta história.

Não obstante e embora de tradução ora difícil, ora obscura, os papiros são a fonte de 
primeira grandeza no conhecimento da arte da medicina. São vários os papiros que se dedi-
cavam especificamente à descrição de condições clínicas e às prescrições terapêuticas, razão 
pela qual são conhecidos como “papiros médicos”. Um deles, o papiro de Ebers, teria sido 
encontrado entre as pernas de uma múmia no distrito de Assassif, na necrópole de Tebas 
em 1827. Teria sido vendido em 1862 para Edwin Smith, em Luxor e, finalmente, vendido 
em 1872 para Georg Moritz Ebers, que lhe empresta o nome. Trata-se de um longo papiro, 
contendo 110 páginas de 30 cm de largura e 20,3 m de comprimento, e escrito em hierático. 
Datado, por uma passagem no verso, no 9º ano do reinado de Amenhotep I (c. 1534 a.C.), 
é uma coleção de diferentes textos médicos, sem ordenação. Acredita-se que seja uma cópia 
de textos mais antigos, do Antigo Império. O papiro de Ebers fala de medicina interna e 
farmacologia, tem um livro do estômago, um tratado do coração e descreve doenças do ânus. 
É também conhecido como “papiro farmacológico” por conter 875 receitas e cerca de 700 
drogas. Encontra-se atualmente no Museu de Leipzig, na Alemanha.

Outro importante papiro médico é o papiro de Edwin Smith, ou “papiro cirúrgico”. O 
papiro foi vendido por Mustafa Agha, em 1862, para Smith. Após a morte deste, em 1906, 
sua filha doou o papiro para a New York Historical Society. Atualmente o papiro se encontra 
na Academia de Ciências de Nova York. Escrito provavelmente por uma única pessoa, com 
estilo do médio império, ele contém dezessete páginas (377 linhas) de frente e cinco páginas 
(92 linhas) de verso. O papiro cirúrgico traz uma descrição clínica detalhada dos traumatis-
mos cranianos e vertebrais e uma descrição do cérebro, com uma proposta de localização das 
funções mentais. É um tratado de patologia cirúrgica bem estruturado.
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O papiro de Kahun é o mais antigo dos papiros médicos conhecidos, datado no 29º 
ano do reinado de Amenenhat III (c. 1825 a.C.). Foi encontrado em 1889 por Flinders 
Petrie e restaurado e traduzido por F. L. Griffith, em 1898. Escrito em hieróglifos, parece 
constituir-se de fragmentos de diversos papiros. Conhecido como “papiro ginecológico”, é 
composto por 34 parágrafos. Os 17 primeiros têm o mesmo formato, começando com um 
título, seguido de uma breve descrição dos sintomas relacionados aos órgãos reprodutores. A 
2ª seção contém os parágrafos de 18 a 25, alguns incompreensíveis. O parágrafo 19 descreve 
o reconhecimento de quem vai dar à luz, o 20º fala de fumigações para ocorrer a fecundação 
e, juntamente com o 21º e o 22º, descreve métodos contraceptivos, tal como a mistura de 
excremento de crocodilo, mel e leite azedo. Do 26º ao 32º parágrafos, são descritos testes de 
gravidez; o parágrafo 33 preconiza o tratamento da dor de dente durante a gravidez e o 34º 
descreve uma aparente fístula entre bexiga e vagina, com incontinência urinária. No papiro 
ginecológico se descrevem sintomas provocados por má posição do útero, que serão conhe-
cidos sob o termo grego “histeria”.

Os papiros médicos de Berlim, encontrados em Saqqara, em 1853, compreendem o 
pequeno papiro, datado de 1450 a.C., que contém prescrições para assegurar a proteção das 
mães e das crianças, e o grande papiro, datado de 1350 a.C., que contém tratamento das 
parasitoses intestinais, doenças dos seios, tosse, as hematúrias e as dores dos membros infe-
riores. O papiro médico de Westcar relata rituais de magia e encantamentos.

O papiro médico de Londres, datado do reinado de Tutankhamon, é também um 
tratado de práticas mágicas e de encantamentos, contendo 63 receitas relacionadas principal-
mente às doenças dos olhos, das mulheres e particularmente contra queimaduras.

O papiro médico de Brooklynn compreende uma parte mágica e uma parte puramente 
médica, constituindo-se em um tratado de herpetologia e toxicologia. Devem-se ainda incluir 
os papiros médicos do Ramesseum, achados em 1896, por Quibell, nos restos de uma tumba 
da XII dinastia, e os papiros de Chester Beatty, escritos em 1300 a.C. e descobertos em 1928.

A medicina no Egito antigo sofreu tanto a influência oriental, promovendo uma medi-
cina sacerdotal, centrada em forte misticismo, como sofreu influência africana, cujo contato 
mais direto com a natureza dotava-a de maior empirismo. Devemos, neste mister, considerar 
que fé, ciência, arte e filosofia eram uma só coisa neste período histórico. Aceitar como magia 
uma ação não regida pela lei da causalidade exige a relativização do conhecimento adquirido.

Bom exemplo nos dá Leca, 1971, com o tratamento de cabelos grisalhos, realizado pe-
los egípcios antigos com a aplicação de sangue de boi negro. Ele argumenta que se tratava de 
uma lei natural, para aquele povo, a ideia de que as propriedades de um indivíduo estariam 
contidas no seu sangue. Daí a cor negra do boi, veiculada pelo sangue, poder ser transmitida 
ao cabelo do homem.

Semelhantemente, poder-se-ia argumentar que era de base natural a orientação dada 
às mães de untar os bebês com gordura de gato, para que eles não fossem molestados por 
ratos durante o sono. Tratar-se-ia aqui do “conhecimento” de que os ratos sentiam repulsa 
pelo cheiro dos gatos.

Havia seguramente uma estreita relação entre a medicina e a religião. Thot era consi-
derado o deus da sabedoria e dos escribas, conhecia os segredos dos outros deuses e era capaz 
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tanto de causar como de curar doenças. Por ter restituído o olho de Horus, era venerado 
pelos médicos, em particular pelos oftalmologistas.

Osíris, o mais popular dos deuses, foi morto pelo seu irmão Seth, que representava 
o mal e a doença. Ísis, irmã e esposa de Osíris, era mãe de Horus. Os humores malignos 
que perturbavam o corpo humano obedeciam a Ísis. Com uma ordem sua, os vasos ex-
purgavam o que houvesse de mal neles. Horus, filho de Osíris e Ísis, era um deus curador, 
frequentemente qualificado como médico. Hathor era a deusa protetora das mulheres e 
da fecundidade. Thoueris era a deusa protetora da gravidez e das mulheres que aleitavam. 
Anúbis presidia o embalsamamento. Sekhmet, deusa guerreira e sanguinária, era respon-
sável pelas epidemias. Neskenet era a deusa protetora dos recém-nascidos. Provavelmente 
tendo vivido durante a III dinastia, Imhotep teria sido médico, astrônomo, arquiteto e o 
sumo-sacerdote do deus Ptah. Sob ordens de Djoser teria construído a primeira pirâmide, 
a “pirâmide de degraus”, por volta de 2630 a.C.

Posteriormente, provavelmente por volta de 525 a.C., já sob domínio persa, os egíp-
cios o deificaram, como o “deus da medicina”, descendente do deus Ptah, erigindo-lhe um 
templo em Memphis. Nesse templo iniciaram-se as práticas da incubação, posteriormente 
muito difundidas na Grécia do período clássico. No templo, a pessoa era instada a dormir e, 
no dia seguinte, relatar o sonho ao sacerdote, que lhe interpretava o significado. Dentre os 
sonhos bons, alguém sonhar que subia numa árvore significava o fim de suas desventuras. 
Sonhar que se matava um ganso era interpretado como a capacidade de matar seus inimigos. 
Deparar-se com um leopardo significava que em breve atuaria como chefe. Havia também 
os sonhos ruins, como ver um anão, que significava ter metade de sua vida roubada. Sonhar 
que se está olhando para dentro de um grande poço significava que seria preso. Sonhar que 
se mastigava pepino significava encrenca logo adiante.

Para os egípcios, a origem das doenças estava relacionada a componentes visíveis, fa-
cilmente identificados no cotidiano, como o vento do deserto, os alimentos e os parasitas 
da pele e dos intestinos, mas também a causas não manifestas. As doenças seriam, portanto, 
devidas a vários fatores, tais como os excessos alimentares, os ventos, os vermes e as causas 
ocultas. Os excessos da alimentação e da bebida como causas de doenças estavam assentados 
na constatação da grande prevalência de distúrbios gastrointestinais e eram combatidos com 
frequentes clisteres e uso de purgativos.

Segundo Heródoto, os egípcios se purgavam durante três dias consecutivos a cada 
mês na busca da manutenção da saúde. Os ventos, bons ou maus, poderiam conter demô-
nios promotores de doenças. O papiro de Ebers ensina que o sopro da vida entraria pelo 
ouvido direito, enquanto o sopro da morte pelo esquerdo. Os vermes eram temidos pelos 
egípcios. Eliminação de vermes poderia ser acompanhada de diarreias, inúmeras vezes 
letais. Quando os corpos eram abertos para o embalsamamento, lá estavam os vermes, 
os agentes da morte. Causas não manifestas, cujo agente resta invisível, eram atribuídas à 
influência de espíritos maléficos. 

Os médicos egípcios acreditavam que o organismo, tal como o mundo externo, era 
composto de quatro elementos. Os ossos e os músculos correspondiam à terra. O líquido 
corporal corresponderia à água, que subiria e desceria pelos vasos, semelhantemente às 



A medicina das antigas civilizações: Egito 83

cheias e vazantes do Nilo. O coração, responsável por aquecer o corpo, equivaleria ao sol 
e ao fogo e a respiração corresponderia ao ar. Embora a medicina egípcia fosse predomi-
nantemente mágica e religiosa, os médicos deixaram, nos papiros, excelentes observações 
e detalhadas descrições de doenças, além de medidas profiláticas de higiene de grande 
valia. Os médicos recomendavam a lavagem do corpo, incluindo as cavidades, o que pode 
ter contribuído para a prevenção de infecções. A valorização da água pode estar na base 
da teoria médica de limpeza externa e interna do corpo. Os próprios médicos deveriam 
banhar-se duas vezes de dia e duas vezes à noite, deveriam raspar a cabeça a cada três dias 
e usar roupas brancas. Os pacientes eram instados a cuidar da dieta e evitar alimentar-
-se de peixe cru e de outros animais tidos como impuros. Preconizava-se a lavagem dos 
alimentos, dos leitos e dos utensílios domésticos. A circuncisão, realizada desde cerca de 
5000 a.C., poderia estar relacionada à profilaxia de gangrena peniana, a partir de um 
conhecimento historicamente acumulado de que a mistura do vento arenoso do deserto 
com o esmegma facilitava infecções da glande. O sentido de utilidade deste hábito pode 
ter cedido lugar ao sentido litúrgico (Figura 2).

Figura 2. Cena de circuncisão. Alto-relevo na tumba de Ankhmahor. VI dinastia (2325-2155 a.C.).

A medicina egípcia era praticada por três grupos distintos de “saneadores”: os sacerdo-
tes de Sekhmet, os sounous e os magos. Sekhmet é uma deusa representada por uma mulher 
com cabeça de leoa, trazendo o disco solar sobre a cabeça, sustentado por uma serpente. 

Reza a lenda que o deus Rá, decepcionado com a humanidade, teria criado Sekh-
met para devorar os homens que teriam se desviado dos princípios divinos. Incontrolável, 
Sekhmet decide devorar toda a humanidade. Desesperados, os egípcios desenvolveram uma 
bebida da cor do sangue, o vinho, para acalmá-la. Embebedada, a deusa adormece e acorda 
como uma dócil gatinha, amável e sossegada.
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Capaz de propagar ventos ardentes, epidemias e morte por todo o Egito, Sekhmet 
poderia ter seu gênio controlado por meio de festas e presentes. Os sacerdotes da deusa do-
minavam a magia e a arte da cura, clamando por sua intervenção. Assim se dirigiam a ela:

Senhora do Leão, da Batalha e da Espada, Sekhmet, terrível deusa, estabeleça proteção ao meu 
redor. Quebre as paredes que me confinam. Ajude-me a me livrar dos inimigos e obstáculos. 
Grande Senhora, Ajude-me! Leoa da destruição e da vingança. Meus inimigos me circundam, 
buscando minha queda. Livra-me de sua influência. Conceda-me a liberdade. Ó poderosa e 
Terrível, amada de Ptah, atenda a meu pedido por proteção.

Os sacerdotes, aqui incluídos os sacerdotes de Sekhmet, estavam abaixo apenas do 
faraó, na escala de poder. Eram responsáveis pelos rituais, festas e atividades religiosas no 
antigo Egito, pois conheciam as características e funções dos deuses. Os magos, de sua 
parte, não se confundiam com os sacerdotes de Sekhmet. Para eles, a doença não seria um 
castigo da deusa, mas a influência de maus espíritos. O homem deveria viver em harmonia 
com o cosmos, servindo de receptáculo às forças vitais que criaram o universo. A doença 
seria determinada por uma força negativa, uma divindade hostil, um demônio. Os rituais 
mágicos e amuletos tinham a tarefa de exorcizar estes espíritos. Esta prática médica, má-
gico-ritualística, era mais barata e popular. Reservada aos ricos e à família real, havia uma 
medicina mais empírica, desempenhada pelos médicos propriamente ditos, os sounous.

casas da Vida e a instrução Médica

No Egito antigo, as crianças aprendiam com seus pais a profissão que exerceriam por 
toda a vida. A instrução em grupo era praticada na corte, onde os filhos da alta nobreza 
eram educados juntamente às crianças da família real. As administrações e os templos ti-
nham centros de formação. Ao lado dos templos encontravam-se as Casas da Vida. Estas, 
chamadas de “Per Ankh”, eram instituições responsáveis por guardar, estudar e ensinar 
a cultura e a religião egípcia. Existentes desde ao menos a primeira dinastia, elas seriam 
encarregadas de preparar os jovens para algumas profissões. A elas tinham acesso apenas 
os escribas e os sacerdotes. Inicialmente, os conhecimentos médicos eram transmitidos de 
pai para filho.

Numa segunda etapa, o jovem passava por um estágio na Casa da Vida, até se mostrar 
apto a substituir as funções do pai após sua morte. A formação do sounou tinha um caráter 
sacerdotal-iniciático, devendo ele receber um preparo técnico seguido de ensinamentos de 
caráter esotérico, só transmitidos oralmente e com juramento de segredo. Ao que parece, 
não havia oposição entre os três “saneadores”. Os sounous podiam ser também sacerdotes 
da deusa Sekhmet e magos exorcizadores. Assim, Ny-ankh-Sekhmet era a um só tempo um 
sacerdote de Sekhmet e um oursounou.

Havia médicos generalistas, que cuidavam primeiramente dos doentes, mas havia 
também uma hierarquia e especializações no campo dos cuidados em saúde, com rígido 
controle administrativo. O sounou era o último na escala hierárquica, acima do qual havia 
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o chefe dos médicos, o mer sounou, o grande médico, o oursounou e o inspetor dos médi-
cos, o sehedj sounou.

Segundo Heródoto, destacavam-se, entre os médicos egípcios, o especialista em 
olhos, o sounou irty, o especialista no ventre, o sounou khet, e os peculiares “guardiães 
do ânus”, os nerou pehout. Embora aparentemente estes sejam apenas auxiliares médicos, 
responsáveis pela aplicação de clisteres, há referência a médicos que exerciam tal função. 
Havia os médicos das doenças ocultas ou de localização incerta e os dentistas, também 
incluídos entre os sounous.

Os achados arqueológicos demonstram que os egípcios mantinham uma dentição 
bastante comprometida. Apesar de ingerirem poucos açúcares, sua dieta era altamente 
abrasiva, destruindo o esmalte dos dentes. Não obstante, cuidados dentários propriamente 
preventivos não teriam sido praticados no Egito antigo. Destacavam-se ainda os médicos 
da corte, ou per âa sounou, responsáveis por cuidar do faraó, de toda sua família e de todo 
o pessoal do palácio, os médicos das necrópoles, os médicos das colônias, ou sounou gere-
get, e os médicos dos trabalhadores, como os das minas e dos templos, chamados hérishef 
néknet. Não havia contradição entre os graus hierárquicos e as especializações. Assim, havia 
os dentistas, os chefes dos dentistas, os inspetores dos dentistas; havia os médicos reais, 
os chefes dos médicos reais, os inspetores dos médicos reais; havia ainda os oculistas reais, 
os chefes dos oculistas reais, os inspetores dos oculistas reais. Há ainda referência a postos 
mais elevados da profissão, provavelmente encarregados de atividades administrativas, tais 
como “chefe dos médicos do norte”, “chefe dos médicos do Alto Egito” e “chefe dos mé-
dicos do Baixo Egito”.

Diodoro Sículo descreveu em sua única obra, Biblioteca histórica, que em períodos de 
guerra e em viagens os doentes eram tratados gratuitamente, já que os médicos, que seguiam 
escrupulosamente as receitas prescritas pelos grandes médicos do passado, seriam pagos pelo 
Estado. Tratar-se-ia possivelmente de médicos militares. Ressalte-se que havia leis condena-
tórias da prática médica irregular. As práticas médicas tradicionais estavam codificadas e o 
paciente deveria ser tratado estritamente de forma convencional. A prática que não seguisse 
os preceitos escritos e transmitidos pelos médicos antigos era punida. O insucesso, em situa-
ções em que os ditames habituais foram adequadamente seguidos, não. 

O diagnóstico médico iniciava-se pelo interrogatório do paciente, identificando seu 
estado de consciência e a eventual presença de dor. O exame físico avaliava a coloração 
da pele, a presença de cianose ou palidez, o exame das lesões e deformidades, a busca de 
identificação de edemas ou hematomas, o odor. Realizavam-se análise detalhada do pulso, 
o exame das feridas, da urina, das fezes e das secreções em geral. A palpação e a ausculta 
também eram praticadas. 

Evidentemente que não se identificavam doenças no sentido em que as conhecemos 
atualmente, mas suas descrições nos permitem identificá-las. Sintomas, síndromes, entida-
des clínicas se misturavam. Seguia-se o tratamento, assentado em uma farmacopeia ampla, 
que incluía inúmeras plantas e substâncias de origem animal e mineral, variando desde 
sangue de lagarto até leite de mulher e excremento de crocodilo. Usavam medicamentos 
em pílulas, pomadas, supositórios, gargarejos e fumigações. As receitas obedeciam a regras 
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precisas e claras. Estimulavam-se ainda os doentes a se entreterem mediante atividades 
recreativas como excursões ao Nilo, concertos, danças e pinturas. Entre os tratamentos, 
havia a sugestão de cura de infecções com o uso de mel e o de sangramentos com o uso 
de carne crua. Lactentes nervosos e com insônia eram tratados com sementes de papoula.

Para as cefaleias, frequentes, prescrevia-se a mistura de gordura de crocodilo e sê-
men, junto com fezes dissolvidas em urina, bebidos três vezes ao dia. Outro modo de tratar 
a cefaleia seria a mistura em partes iguais de caule de junco, resina de terebintina, gordura, 
zimbro, piolhos e bagas de louro, que deveria ser moída e aplicada sobre a cabeça. Em 
casos de fraturas, os membros eram imobilizados. Realizavam-se suturas ou aproximação 
das bordas das feridas, aproveitando as técnicas dos embalsamadores. Faziam-se certas 
cauterizações de cistos e tumores.

Alguns instrumentos cirúrgicos foram identificados, tais como pinças e lancetas. O 
prognóstico também era considerado, com expectativas de sucesso ou não. Após certas des-
crições clínicas, havia a referência de que “curarei esta doença”, ou “aqui nada pode ser feito”, 
ou ainda “o paciente vai morrer”. 

As mulheres tinham acesso aos conhecimentos médicos. Registros do 3º milênio a.C., 
por exemplo, falam de uma certa Pesheshet, a mulher que supervisiona as médicas mulheres. 
O médico egípcio, diferentemente do que se verá na Grécia clássica, não ficava perambu-
lando à procura de seus doentes. Cada sounou tinha seu próprio consultório, um endereço 
fixo. Como não havia um sistema monetário no Egito antigo, o médico deveria ser pago em 
serviço ou em gêneros. O farmacêutico, como o pigmentarius romano, não é descrito no 
Egito antigo. A tarefa de diagnosticar, conhecer o tratamento e o modo de preparação do 
remédio era exclusiva do médico. Os sounous trabalhavam junto aos uts, que seriam os au-
xiliares dos médicos, responsáveis pelas bandagens, curativos e até mesmo por massagens. A 
existência dos uts é controversa. Os médicos egípcios acreditavam que o organismo humano 
era o medicamento mais potente contra qualquer doença, podendo produzir ele mesmo a 
cura, quando necessário. De um modo geral, o egípcio não gozava de boa saúde além de ter 
sofrido grandes epidemias.
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introdução

O século de Péricles (490-429 a.C.) foi um período de grande elevação da cultura grega, 
pois, em contraposição a primitivos conceitos para os quais tudo na vida era fundamentado em 
acontecimentos sobrenaturais dados pela vontade dos deuses, magias ou bruxarias, transitou-se 
para o estabelecimento de bases naturais e racionais para as artes e as ciências. A filosofia teve 
Sócrates; o teatro, Eurípedes; a poesia, Sófocles; a geografia, Estrabão; a história, Heródoto; Fí-
dias construiu o Partenon e Praxiteles elaborou majestosas estátuas, como a Afrodite de Cnido. 
O período também foi propício para o surgimento de uma medicina natural e racional, isenta 
de misticismos, a qual teve em Hipócrates e sua escola os expoentes máximos.   

Povos primitivos, incluindo os da própria Grécia, acreditavam que a origem da doen-
ça e sua cura tinham natureza religiosa ou mística. Assim, por exemplo, entre os povos da 
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antiga Mesopotâmia, a doença era considerada como uma punição dos deuses ao homem 
que havia cometido afrontas ou deslizes e a cura podia ser obtida por meio do exorcismo do 
demônio possuidor, por fórmulas ou procedimentos místicos. Com a revolução havida, para 
os gregos as causas das doenças deixavam de ser sobrenaturais e passaram a ser consideradas 
como fenômenos da natureza podendo ser estudados, investigados, explicados e entendidos 
racionalmente. A doença passou a ser compreendida como um transtorno natural não com-
pensado na estrutura e/ou na funcionalidade do corpo humano e as medidas terapêuticas 
deveriam ser, igualmente, naturais.

Antes de se tornar ciência e arte baseada em princípios racionais naturais, desde o al-
vorecer da humanidade, ao lado da preponderância da medicina de cunho mágico-religioso, 
em vários povos, surgiram mentes que procuraram desvincular a doença do misticismo, pro-
curando soluções racionais e objetivas. Isto pode ser observado principalmente na medicina 
do antigo Egito. Por isso, Hipócrates (460-377 a.C.), tradicional e legítima figura central da 
transformação havida na medicina, não foi propriamente um iniciador, mas um continua-
dor, herdeiro de pensamentos e esforços de sucessivas gerações anteriores na Grécia e fora 
dela. A adoção de uma medicina baseada na razão, portanto, não pode ser interpretada como 
uma geração espontânea grega (Lopes, 1970), mas há de ser reconhecido que os antigos gre-
gos tiveram a clareza e a sabedoria para identificar, aproveitar e desenvolver aspectos racionais 
e naturais da medicina praticados por civilizações anteriores. É certo, também, que na Gré-
cia antiga não se verificou qualquer ruptura entre a medicina mágico-religiosa popular e as 
técnicas médicas racionais, pois coexistiram pacificamente, registrando-se práticas curativas 
mistas, mesmo com a influência das ideias de Hipócrates. 

Com finalidades didáticas, a história da medicina praticada na Grécia antiga será 
apresentada, como fizeram Lyons e Petrucelli (1987), dividindo-a nos cinco seguintes pe-
ríodos:  1) cretense-micênico (medicina em Homero); 2) mitológico (culto a Asclépio); 3) 
pré-hipocrático (filósofos-cientistas); 4) hipocrático (Corpus Hippocraticum); 5) pós-hipo-
crático (Escola de Alexandria)

Os quatro primeiros serão relatados neste texto; o quinto fará parte do texto seguinte: 
“A doutrina da patologia humoral e sua influência no pensamento médico: período pós-
-hipocrático: Alexandria”.  

Período cretense-Micênico (Medicina eM hoMero)

Aproximadamente entre 2600 a.C. e 1400 a.C., quando a Europa apenas emergia 
da Idade da Pedra, na ilha de Creta, sul do Mar Egeu, floresceu a primeira civilização do 
mundo ocidental, a qual tinha como capital a cidade de Cnossos. Os habitantes dessa ilha 
desenvolveram expressivas atividades marítimas, comerciais, guerreiras, artísticas (afrescos, 
esculturas em metal, confecção de joias, objetos de cerâmica) e uma escrita pictográfica 
(ideias representadas por cenas ou objetos desenhados), denominada linear A, ainda não 
decifrada. Resultante de suas atividades marítimas, os cretenses fundaram colônias em 
outras ilhas do Mar Egeu e até na Sicília. Construíram luxuosos palácios, destacando-se 
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o de Cnossos, situado próximo a Heracliton (atual capital), posto à luz pelo arqueólogo 
Sir Arthur Evans, em 1900. Neste palácio havia um grande número de cômodos, jardins e 
labirínticos corredores. Foi destruído, provavelmente, por um terremoto por volta de 1500 
a.C.; foi reconstruído e, logo depois, destruído definitivamente em 1400 a.C., provavel-
mente por invasores aqueus provenientes da Grécia continental, pondo fim à civilização 
cretense, também dita minoica, em alusão ao seu rei Minos.

A civilização cretense foi também rica em mitos, dos quais o mais conhecido é o do 
Minotauro. Pelo descumprimento de uma promessa feita por Minos, o deus Poseidon o 
castigou fazendo com que sua mulher se apaixonasse por um touro sagrado e de sua rela-
ção com o animal nasceu um monstro, o Minotauro, cabeça de touro sobre um corpo de 
homem, que foi confinado a um labirinto. Periodicamente, eram entregues ao Minotauro, 
como sacrifício, sete rapazes e sete moças; entretanto, Teseu, uma das vítimas oferecidas, 
torna-se um herói, pois entra no labirinto e mata o Minotauro.

Os aqueus, povo seminômade de origem indo-europeia, após dominarem Creta, 
fundaram importantes cidades que se tornaram grandes núcleos populacionais e comer-
ciais, como Micenas, Tirinto e Argos. Aproximadamente a partir de 1600 a.C., Micenas, 
no nordeste da península do Peloponeso, junto a outros reinos grandes e pequenos, geo-
graficamente próximos, constituiu um grande centro de civilização que adotou muitos dos 
valores cretenses, particularmente os artísticos, e foi dotado, também, de grande poderio 
militar. A partir de 1400 a.C., ou a partir da guerra de Troia, a civilização micênica entrou 
em decadência e terminou com a invasão dos dórios. Talvez seja melhor dizer que o con-
flito de Troia foi entre aqueus e troianos, do que entre gregos e troianos. 

Como para os cretenses, o conceito de doença na civilização micênica era vinculado a 
preceitos religiosos e místicos. Admitiam que os deuses poderiam tanto provocar doenças e 
pestes como eliminá-las. As flechas de Apolo, filho de Zeus, é que produziam as doenças dos 
homens; as de Artemis, sua irmã, as doenças das mulheres.

Do século XII ao VIII a.C. há poucas notícias relacionadas à medicina; nele, entretan-
to, viveu Homero, o maior dos poetas gregos, que em sua Odisseia e, principalmente, em sua 
Ilíada, descreveu, incidentalmente, ferimentos dos participantes da guerra de Troia. Como 
esta guerra ocorreu durante o período creto-micênico, admite-se que as ações médicas nela 
havidas refletem a medicina então praticada. Deve ser considerado, entretanto, que, quando 
Homero escreveu seus poemas, séculos haviam se passado desde a guerra de Troia, tendo ele 
sabido dos fatos que se passaram pela tradição oral, o que pode ter influenciado a veracidade 
do que escreveu. A favor da veracidade, deve ser lembrado que estudos arqueológicos de an-
tigos sítios da Grécia tornaram claro que lendas e acontecimentos épicos são narrados dentro 
de uma verdade histórica.

O mundo descrito por Homero é colocado cronologicamente na época micênica, e 
as cidadelas-fortalezas micênicas do século XII a.C. representaram o cenário para os poemas 
que escreveu. As situações médicas descritas por Homero cingem-se às acontecidas durante 
combates, portanto, e principalmente, a ferimentos e hemorragias. A propósito de ilustrar 
aspectos médicos da Ilíada, transcrevem-se, em seguida, trechos da Ilíada retirados da publi-
cação de Nunes (1968).
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Referindo-se a Alcatoo, fadado a morrer nos campos de Troia nas mãos de Idomeneu, 
a quem Poseidon paralisara os membros para impedir que fugisse, diz o poeta:

E enquanto imóvel se achava, como alta coluna ou frondosa 
árvore, atira-lhe a lança no meio do peito o incansável 
Idomeneu, lacerando-lhe a bela armadura de bronze 
que tantas vezes o havia livrado da morte, mas que ora 
um ruído seco soltou em redor da hasta aênea quebrada. 
Com grande estrondo caiu, pois a lança se achava fixada 
no coração, que, a bater ainda um pouco a fazia oscilar, 
até que Ares forte, por fim, fez que a força impetuosa perdesse.

(XIII, 437-45)

Denota-se o fato de que naqueles tempos já sabiam que o coração pulsava até a morte. 
Há ainda descrições em que as minúcias anatômicas permitem até um diagnóstico, 

como quando Idomeneu enterra sua lança na boca de Erimante:

[...]  transpassando-lhe a lança comprida a cabeça, 
e indo por baixo do cérebro a ponta de bronze, que os brancos 
ossos lhe quebra, bem como ainda os dentes; os olhos se lhe enchem 
de negro sangue, que jorra abundante das fauces abertas 
e das narinas. A nuvem da morte o guerreiro envolveu.

(XV, 345-9)

Trata-se da descrição de um caso de fratura da base do crânio em que não faltam nem 
a hemorragia nasal, nem o congestionamento das escleróticas e nem a equimose palpebral. 
É, praticamente, a descrição de um quadro clínico. 

Dando mais mostras de que se tinha algum entendimento de anatomia, Homero des-
creve que Meríones atinge Féreclo pelas costas e

Fere-o do lado direito, na nádega; a ponta da lança 
veio sair sob o púbis, depois de passar a bexiga.

(V, 66-7)

Na Ilíada o médico é também um combatente. É relatado que, quando Menelau foi 
ferido por Pândaro, o médico Macaon (ou Macáone) foi chamado, à pressa, entre seus ho-
mens de guerra. Abrindo a fivela, ele afrouxou o cinto de Menelau, retirou do ferimento a 
seta, cujas farpas agudas se viraram. Depois chupou a ferida e recobriu-a com um bálsamo 
cujo segredo fora ensinado a seu pai pelo centauro Quíron. Na campanha, ao seu lado estava 
sempre seu irmão Podalírio, também guerreiro e médico; ambos eram filhos de Asclépio, 
médico que depois da guerra de Troia foi deificado como o deus da medicina.

Homero não deixa de fazer elogio aos médicos nos seguintes versos a respeito de quan-
do Macaon foi ferido na espádua:
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Máxima glória dos povos aquivos, Neleio Nestor 
toma o teu carro depressa; ao seu lado coloca Macáone  
e para as naves escuras dirige os velozes cavalos, 
pois é sabido que um médico vale por muitos guerreiros 
que sabe dardos extrair e calmantes deitar nas feridas. 

(XI, 511-5) 

Observa-se que médicos, como Macaon e Podalirio, eram também combatentes. Por 
outro lado, os guerreiros aliados, mesmo não médicos, conforme as circunstâncias, auxilia-
vam-se mutuamente, até mesmo fazendo atos médicos simples.

Asclépio é citado na Ilíada como Príncipe de Trica, um rei-guerreiro que contribuiu 
com navios e homens para a guerra de Troia.  

Período MitolóGico (culto a ascléPio)

Desde os tempos micênicos, a prática médica religiosa e a secular coexistiam pacifi-
camente. Embora, praticamente, todos os deuses tivessem poderes de cura, com o tempo, o 
culto a Asclépio tornou-se o foco principal da medicina religiosa.

Segundo a lenda, Asclépio fora um médico tão capaz que curava todos os doentes e até 
mesmo ressuscitava os mortos, despovoando, assim, o inferno. Como castigo, Asclépio foi 
fulminado por Hades, deus das trevas, por ordem do próprio Zeus. Indignado com o fato, 
Apolo vingou-se matando os Ciclopes, o que fez com que Zeus deixasse de ser o soberano 
do Olimpo, pois não dispunha mais de raios. Para retornar ao poder, Zeus concordou que, 
em troca da ressurreição de seus Ciclopes, faria também a ressurreição de Asclépio, mas não 
como homem e sim como mais um deus. E assim foi feito. 

Como deus e médico, Asclépio participou da expedição dos Argonautas durante a 
qual aprendeu com feiticeiros e mágicos, particularmente com Medeia, todos os segredos das 
drogas, poções, bálsamos e narcóticos. 

O próprio nascimento de Asclépio é, também, envolto pela mitologia. Asclépio era 
filho da ninfa Corônide, que estava prometida a casar-se com seu primo Isquis, porém Apolo 
por ela se apaixonou e a engravidou. Pela traição, Corônide foi condenada por Artemis a 
morrer na fogueira. Apolo, porém, vendo-a na pira fatal em Epidauro, retira o filho (Asclépio) 
do ventre materno e o entrega ao centauro Quíron, que vivia no monte Pelion. A criança foi 
amamentada por uma cabra e guardada por um cão. O centauro era um ser muito sábio e 
conhecia a cura das doenças com o uso de produtos naturais, encantamentos e até à faca. Tudo 
que sabia passou para Asclépio. Dessa forma, a genealogia de Asclépio passou a incluir o deus 
Apolo, filho do supremo Zeus. Asclépio transmitiu seus conhecimentos aos filhos Macaon e 
Podalírio e às filhas Higieia (deusa da saúde, limpeza e sanidade) e Panaceia (deusa que podia 
curar qualquer doença).

A intervenção do deus no processo de cura centralizava-se em locais que passaram 
a chamar-se asclepeions ou asclepions. Dentre eles citam-se o de Trica (o mais antigo), o de 
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Epidauro (o mais famoso, hoje em ruínas, mas conservando majestoso anfiteatro), o de Cós, 
o de Cnidos e o de Pérgamo. Eram locais amplos, com muita vegetação e fontes de água, 
campos para a prática de esportes, locais para banhos e um anfiteatro onde eram feitas repre-
sentações teatrais e espetáculos de música. O mais importante era, porém, o setor religioso, 
formado pelo templo, pelo tolo – edifício circular com diversas paredes concêntricas e co-
bertura abobadada, do qual só restam ruínas e não se sabe ao certo para o que era utilizado 
(local onde eram encerrados os loucos, morada das serpentes sagradas?) – e pelo abacon, que 
era a sala de incubação, onde se processavam as curas divinas.

O processo de cura nos asclepeions constava de duas partes: a primeira consistia em indu-
zir o doente a um favorável estado de sugestão e a segunda, durante o sono no templo, receber 
a visita curativa do próprio Asclépio. A preparatória sugestão era obtida pelos passeios nas belas 
e tranquilas alamedas do local, onde observava pedras com inscrições sobre curas maravilhosas, 
por participação em jogos e diversões e por espetáculos de música e representações teatrais no 
anfiteatro. Relaxado e psicologicamente preparado, o doente era recebido no setor religioso 
por um sacerdote que continuava a lhe narrar feitos extraordinários do deus; por vários dias 
era submetido a jejuns e processos de purificação. O doente, então, era levado ao abaton, a fim 
de ser submetido à incubação. Devidamente sugestionado e relaxado, o paciente deitava-se em 
um leito e era induzido a um sono profundo, como que hipnótico, durante o qual era visitado 
pelo próprio deus, que lhe prescrevia o adequado procedimento de cura miraculosa, mas que 
chegou a incluir banhos, dietas e outros procedimentos que estavam em voga, como sangrias, 
eméticos e catárticos, já dentro da perspectiva da teoria humoral de Hipócrates. 

A serpente, animal consagrado a Asclépio, presença constante por todos os cantos 
dos asclepeions, era utilizada nos processos de cura, dados seus atributos mágicos: olhos  fas-
cinantes, capazes de hipnotizar, poder de decidir sobre a vida ou a morte com seu veneno, 
capacidade de rejuvenescer pela mudança periódica da pele, e conhecedora do poder curativo 
da terra que era transmitido às plantas. Uma cena de cura com a participação de deuses e de 
serpentes foi registrada pela arte grega da época (Figura 1). 

Figura 1. Baixo-relevo do IV século a.C., 
existente no Museu Arqueológico Nacio-
nal de Atenas representando uma cena 
de incubação no templo de Asclépio. Ao 
fundo, o paciente é assistido por Higeia, 
com a participação de uma serpente, e, 
em primeiro plano, a intervenção direta 
do deus. 
Fonte: Lyons; Petrucelli, 1987, p. 179.
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Em 293 a.C., sob o nome latino de Esculápio, Asclépio foi adotado e cultuado em 
Roma, quando a ele foi atribuído o desaparecimento de uma peste que grassava na cidade.

A figura de uma única serpente, enrolada no tosco bastão do deus da medicina, é uma 
constante nas representações artísticas de Asclépio e aparece, frequentemente, compondo o 
emblema de muitas instituições médicas.

Medicina Pré-hiPocrática (filósofos Pré-socráticos)

Não se conhece bem como foi a medicina na Grécia do 9º ao 8º século a.C., 
supondo-se que, até mesmo em séculos seguintes, houve uma espécie de medicina popu-
lar que incluía regras higiênicas básicas, uso pragmático de alimentos e plantas, porém é 
certo que persistiu a medicina mágico-religiosa praticada, principalmente, nos templos 
de Asclépio. Foi, entretanto, um tempo em que os sábios gregos conjeturaram acerca da 
composição natural da matéria. Suas ideias, levadas para a medicina, muito influenciaram 
o surgimento da doutrina da patologia humoral, elaborada e adotada pela escola hipo-
crática e que influenciou a medicina não só na Grécia, como a quase todo o mundo além 
das fronteiras deste país.

Cada um dos primeiros filósofos gregos – os pré-socráticos da cidade de Mileto: Tales 
(fins do século VII a.C. até a primeira metade do século VI a.C.), Anaximandro (c. 610-547 
a.C.) e Anaxímenes (585-528 a.C.), além de Heráclito de Éfeso (c. 540-470 a.C.) – elaborou 
conceitos próprios sobre a constituição de todas as matérias, além de explicações de cunho 
natural para todos os fenômenos da natureza, desligados do transcendental e da mitologia. 
As formulações feitas por eles foram os preliminares para o desenvolvimento da teoria dos 
quatro elementos, base da doutrina da patologia humoral. 

A teoria dos quatro elementos é atribuída a Empédocles de Agrigento, na Sicília (Magna 
Grécia), no século V a.C. Ele teorizou que tudo o que existia no universo era construído por 
quatro elementos imutáveis: o fogo, a água (opostos que representavam, respectivamente, o 
quente e o frio), o ar e a terra (opostos que representavam, respectivamente, o leve/seco e o 
pesado/úmido). A proporção em que se reuniam (compleição) era própria de cada matéria da 
natureza. Na compleição de cada uma  prevalecia sempre um par de componentes opostos; 
assim, as coisas podiam ser quentes/secas ou quentes/úmidas, frias/secas ou frias/úmidas.

Anteriormente à doutrina da patologia humoral, concebida por Hipócrates e sua escola, 
e antes da teoria dos quatro elementos de Empédocles, Alcméon de Crotona já havia elaborado 
a ideia da composição do organismo de acordo com os elementos constituintes da matéria. 
Alcméon viveu na primeira metade do século V a. C., foi filósofo e médico prático, tendo feito 
dissecções anatômicas em animais e estudado a fisiologia dos sentidos (chegou a afirmar que os 
olhos, os ouvidos, o nariz e a língua eram ligados ao cérebro, sendo este  o verdadeiro órgão da 
percepção). Ele entendia que o corpo animal era composto de três elementos (fogo, terra e ar) 
que se configuravam, em termos biológicos, no sangue, na bile e na fleuma, e que, quando estes 
elementos estavam em harmonia (compleição temperada) ou equilíbrio normal, havia saúde; a 
doença seria a desarmonia desses elementos.
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Segundo resumiram Fornaciari e Gioffra (2011), a ligação entre os filósofos e a 
medicina constituiu-se no fato de os primeiros procurarem explicar como naturais certos 
fenômenos espetaculares como terremotos, raios e eclipses, precedentemente atribuídos 
aos deuses, enquanto os médicos, aproveitando essas ideias, também passaram a atribuir 
a gênese da doença a fatores naturais, sem a interferência das divindades. Acerca da teoria 
humoral, embora errônea e ultrapassada, o que de positivo deve ser ressaltado é que, há 
cerca de 2.500 anos, surgiu uma teoria de base biológica para explicar a saúde e a doença 
desvinculada de conotações sobrenaturais, e isso foi elaborado por Hipócrates e sua escola 
e é fato que pode ser entendido como a aurora da medicina científica. O entendimento da 
doença como um fenômeno natural perdurou no mundo grego, coexistindo com o con-
ceito místico-religioso, por cerca de sete séculos, quando o advento do cristianismo trouxe 
de volta a predominância da ideia de doença como fenômeno mágico-religioso. Abalada 
com os conhecimentos médicos havidos a partir do Renascimento, a teoria humoral só 
foi sucumbir no século XIX. Mais detalhes sobre a teoria dos quatro elementos e sobre a 
doutrina da patologia humoral serão dados no texto “A doutrina da patologia humoral na 
medicina pós-hipocrática: Alexandria”. 

hiPócrates e a Medicina hiPocrática (Corpus HippoCratiCum)

Hipócrates, nascido na ilha de Cós (Grécia) em 460 a.C., é considerado, até hoje, 
como o pai da Medicina. Era tido como descendente de Asclépio por meio de seu filho 
Podalírio, que, com seu irmão Macaon, havia participado da Guerra de Troia. Sobreviven-
do ao conflito, ao contrário de seu irmão, Podalírio estabeleceu-se em Cnido, península da 
Ásia Menor, fronteira à ilha de Cós. O avô de Hipócrates, seu homônimo, e seu pai, He-
racleídes, pertenciam à corporação dos Asclepíades (em lato sensu, termo que designava os 
médicos seguidores de Asclépio e em stricto sensu, os descendentes de sangue de Asclépio) 
foram os primeiros a dar instrução médica a Hipócrates (até sua época, a medicina era um 
saber que passava de pai para filho). Portanto, Hipócrates aprendeu medicina em sua pró-
pria casa; continuando a tradição, iniciou na medicina seus filhos, Tésalo e Dracone, e seu 
genro, Polibio, mas, também, ensinava medicina a  pagamento. Já como médico afamado 
e depois da morte dos pais, Hipócrates partiu para a Grécia continental, onde exerceu 
sua profissão de médico itinerante, até que morreu em Larissa (Tessália), provavelmente 
depois de 380 a.C., portanto com cerca de 85 anos de idade. 

As fontes de informações sobre a vida de Hipócrates são cronologicamente poste-
riores à época em que viveu e suscitam dúvidas quanto à veracidade, pois, provavelmente, 
mesclam fatos reais com elaborações míticas (Fornaciari; Giuffra, 2011); por exemplo, ao 
contrário do que se propala, provavelmente, não ensinou sob o velho e famoso plátano 
que existe até hoje no centro da cidade de Cós. Também esteve em Atenas, mas tudo indi-
ca que ele lá não estava por ocasião da peste que assolou a cidade (430 a.C.), pois, do con-
trário, Tucídides tê-lo-ia mencionado. Em uma das biografias do grande mestre (Jouanna, 
1992), relata-se que ele ensinava medicina a pagamento e era um aristocrático que curava 
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uma clientela rica, mas bastante generoso para não descuidar de uma clientela muito mais 
modesta ou de enviar gratuitamente um filho como médico público à expedição ateniense 
na Sicília; esta é a imagem que se pode, razoavelmente, formar-se de Hipócrates: aristo-
crático generoso, mais do que um médico dos pobres.

Não há duvidas, entretanto, que ele ganhou grande notoriedade, uma vez que Platão 
refere que Hipócrates já era considerado o médico por antonomásia (figura que consiste 
em substituir o nome próprio por um nome comum ou por uma expressão que o dê a 
entender e vice-versa) e Aristóteles o definia como um grande homem, não pela estatura, 
mas pelo talento.

Um dos grandes méritos que a medicina reconhece em Hipócrates e sua escola é o 
de ter elaborado uma concepção racional e natural de doença baseada em transtornos na 
composição material do organismo – a teoria humoral –, um dogma desprovido de influên-
cias místicas, pelo qual o fogo seria representado pela bile amarela, a terra pela bile negra, o 
fleuma ou pituíta pela água e o ar pelo sangue, com as respectivas qualidades fundamentais, 
como será exposto com mais detalhes no texto VIII. Embora Hipócrates e seus seguidores 
nunca tenham definido o que era humor, admitiam que eles fluíam pelo corpo seguindo um 
complexo sistema de movimento que, geralmente, partia do cérebro, subindo e descendo, 
podendo depositar-se em qualquer parte do organismo provocando doença.

A grande fama do mestre de Cós fez com que, em fins do século IV a.C., fossem 
reunidos escritos a ele atribuídos, porém o que foi transmitido de forma canônica por 
mais de dois milênios deveu-se ao trabalho de eruditos da escola de Alexandria, que, no 
século seguinte, fizeram uma coletânea dos tratados médicos existentes, provavelmente, na 
intenção de enriquecer o acervo da famosa biblioteca da cidade com tudo o que se sabia 
sobre medicina, à época. Esta coletânea ficou conhecida como Corpus Hippocraticum ou 
Coleção Hipocrática, composta por várias dezenas de tratados ou escritos, nenhum deles 
com indicação de seu autor, não havendo como identificar aqueles realmente escritos pelo 
pai da Medicina. 

o Corpus HippoCratiCum

Os tratados reunidos nesta coletânea não revelam o nome dos respectivos autores, 
mas, certamente, pertenceram não só à escola de Cós, mas também às de Cnido, da Sicília e, 
provavelmente, de outras. Segundo Ribeiro Jr. (2003), torna-se impossível identificar, com 
segurança, qual ou quais foram, genuinamente, os escritos por Hipócrates, até mesmo o bem 
conhecido Juramento. Parece, também, que os tratados foram feitos em diferentes épocas. Ao 
longo do tempo, várias traduções da obra foram surgindo. Uma das mais conceituadas é a de 
Émile Littré, que procurou reunir e organizar textos e fragmentos espalhados pelo mundo, 
publicando o Corpus Hippocraticum em dez volumes entre 1839 e 1861, obra que hoje é 
considerada como padrão para os estudiosos e o registro da medicina praticada pelos médi-
cos hipocráticos, portanto refletindo as ideias de Hipócrates. No Quadro 1 são apresentados 
os títulos dos tratados como foram classificados pelo critério de autenticidade, por Littré, 
segundo Cairus e Ribeiro Jr. (2005).
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1ª Classe: escritos por Hipócrates: Da antiga medicina; Prognóstico; Aforismos; Epide-
mias I; Epidemias III; Da dieta nas doenças agudas; Dos ares, águas e lugares; Das arti-
culações; Das fraturas; Dos instrumentos de redução; Dos vasos sanguíneos; Das feridas na 
cabeça; Juramento; Lei.

2ª Classe: escritos de Políbio: Da natureza do homem; Da dieta dos sãos.

3ª Classe: escritos anteriores a Hipócrates: Prenoções de Cós; Prorréticos I.

4ª Classe: escritos da Escola de Cós, de contemporâneos ou discípulos de Hipócrates: 
Das úlceras; Das fístulas e das hemorroidas; Do pneuma; Das regiões no homem (Dos lugares 
no homem); Da arte; Da dieta. Dos sonhos; Das afecções; Das afecções internas; Das doenças 
I; Das doenças II; Das doenças III; Do nascimento no sétimo mês; Da doença sagrada; Do 
nascimento no oitavo mês.

5ª Classe: simples extratos ou notas: Epidemias II; Epidemias IV; Epidemias V; Epidemias 
VI; Epidemias VII; Do oficio do médico; Dos humores; Do uso dos líquidos. 

6ª Classe: série particular, pertencente a um só autor: Da geração; Da natureza da criança; 
Das doenças IV; Das doenças das mulheres; Das doenças das virgens; Das mulheres estéreis.

7ª Classe: escrito talvez pertencente a Leóphanes: Da superfetação.

8ª Classe: tratados mais recentes da Coleção: Da geração; Do alimento; Das carnes; Das 
semanas; Prorrético II; Das glândulas (um fragmento do tratado); Da natureza dos ossos.

9ª Classe: escritos não citados pelos críticos antigos: Do médico; Da conduta honrosa (ou 
Do Decoro); Preceitos; Anatomia; Da dentição; Da natureza da mulher; Da excisão do feto.  

Quadro 1. Títulos dos tratados que compõem o Corpus Hippocraticum, como foram classificados pelo critério 
de autenticidade por Littré, em 1839, segundo Cairus e Ribeiro Jr. (2005).

Portanto, não foi Hipócrates o único autor de toda a obra, mas parece ser inútil discu-
tir quais foram seus escritos e quais os que o foram por outros, de sua época ou que lhe foram 
anteriores ou posteriores, mas entender que os textos mostram, basicamente, a medicina 
hipocrática, praticamente apartada de preceitos mágico-religiosos.

Para se ter uma ideia do conteúdo do Corpus Hippocraticum e, portanto, dos con-
ceitos e práticas médicas da época dele, foram extraídas algumas informações relativas a 
determinadas áreas da ciência médica atual, segundo Lyons e Petrucelli (1987), como se 
apresenta aqui sumarizado.

1. Anatomia: os detalhes anatômicos são esparsos e pouco se fala das vísceras, a não 
ser do coração, do qual reconheciam o pericárdio, os ventrículos musculares, as 
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válvulas, os diferentes tempos de contração das aurículas e dos ventrículos e os 
grandes vasos. Os nervos eram considerados ocos e confundidos com ligamentos. 
Diferenças entre artérias e veias não são entendidas. Portanto, o conhecimento de 
anatomia era muito precário.

2. Fisiologia: o calor inato do corpo provém do pneuma que é captado pelos pulmões. 
O ar, junto com o sangue, enchia as artérias. A visão dependia do cristalino e do ví-
treo e a retina era considerada o órgão da visão. Os quatro humores representavam 
as bases fisiológicas do organismo. A harmonia entre eles era necessária à saúde. 

3. Patologia geral: as doenças podiam ser devidas a fatores internos e externos (fe-
nômenos climáticos, higiene pessoal, dieta, atividade física, fatores ambientais). 
As doenças tinham três estágios: degeneração dos humores, cocção e, finalmente, 
crise, com a evacuação dos humores alterados. Mais de quarenta casos são suma-
rizados em descrições tão completas que se pode, até mesmo, suspeitar o tipo de 
afecção apresentada. 

4. Terapia: evitar a interferência com o curso da doença é advertência feita repeti-
das vezes, assistindo-se a natureza promover a cura. A intervenção só no devido 
tempo; timidez indicaria incapacidade; impulsividade, inabilidade. Ervas laxativas, 
eméticas e narcóticas eram os agentes terapêuticos utilizados. Ênfase era dada aos 
regimes, banhos, aplicação de óleos e pomadas, além da dieta. Aplicação de vento-
sas, escarificações e sangrias eram empregadas, mas parece que não tinham muita 
importância. É preciso acrescentar que o médico hipocrático abstinha-se de atuar 
quando a morte ou a incurabilidade do doente pareciam ser fatalidades invencíveis.

5. Diagnóstico – poucos nomes de doenças são mencionados e nenhuma síndrome é 
apresentada. O estado de doente era muito considerado e o exame físico e o inter-
rogatório sobre fatos presentes e passados buscavam sinais que revelariam a doença 
em causa. A aparência do doente é observada em detalhe (facies hipocrática), bem 
como sua constituição e suas excreções. 

6. Prognóstico – o médico recolhia todas as informações e observações para fazer o 
prognóstico de cada caso e ganhava muita confiança do doente e aumentava muito 
sua reputação quando predizia corretamente o evoluir do caso que estava cuidando.

7. Cirurgia – são muitos os escritos sobre cirurgia e suspeita-se de que quase todos 
sejam de autoria de Hipócrates a julgar pela clareza, consistência e pragmatismo. 
Especial atenção é dada às fraturas, luxações e a lesões cranianas. Ferimentos de 
todos os tipos são relatados e tratados com uma variedade de métodos, incluindo 
a aplicação local de remédios, inserções e bandagens. Hemorragias eram tratadas 
com adequados posicionamentos do corpo, compressões ou mera expectativa; por 
vezes, a cauterização; aparece um conceito: “o que o remédio falha em curar, a 
faca cura; o que a faca não cura, o fogo cura; mas, o que o fogo não cura, pode ser 
chamado de incurável”. Operavam tumores, fístulas, úlceras e hemorroidas, mas 
não é mencionada a ligação de vasos sanguíneos.
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8. Ginecologia e obstetrícia – os tratados de ginecologia e obstetrícia são uma mistura 
de observações acuradas e de suposições. A apresentação cefálica era considerada 
normal, mas a de nádegas requeria a versão do feto para o nascimento. Algumas 
doenças do útero são bem descritas, mas admitiam que este era um órgão migra-
tório, pois mudava de localização dentro da cavidade abdominal. O parto era feito 
com a parturiente ajoelhada ou sentada em uma banqueta. Os nascidos com nove 
meses de gestação tinham maiores chances de sobreviver do que os com oito meses. 

9. Doença mental – as descrições são acuradas em vista dos modernos conhecimen-
tos. Considerava-se que o cérebro era o órgão do pensamento e das sensações. 
Doenças como a epilepsia e o delirium tremens, bem como a depressão e a ansie-
dade são bem descritas.

10. Ética – diz respeito a como se deve entrar para a profissão médica, o que o mé-
dico deve dizer para confortar o paciente e até a forma de como o médico deve 
apresentar-se na consulta, recomendando o uso de roupas sóbrias e até o uso de 
discreto perfume. Voltar-se-á a este assunto em “Os deveres dos médicos e a ética 
médica”, adiante neste texto. 

o Método hiPocrático

A medicina hipocrática exigia, em primeiro lugar, a absoluta necessidade da boa 
instrução por quem a praticasse e, para isso, o médico devia ser formado por professores 
competentes, conhecer a natureza do corpo, sua composição, sua anatomia e suas reações 
perante a doença. Por isso considerava os ignorantes, os charlatães, os magos e os curan-
deiros mais perigosos do que eficazes. Em segundo lugar, embora o conhecimento teórico 
fosse importante, o primordial era a experiência pessoal. Nada, entretanto, dispensava a 
longa entrevista com o doente e o atento uso dos sentidos (ver, tocar, palpar e ouvir); o 
ouvir correspondia à auscultação (o ouvido era aplicado à parede do tórax para ouvir o 
som dos pulmões e do coração, mas não há boa descrição a respeito, embora tenham des-
crito o atrito pleural); pela palpação buscavam verificar características de partes do corpo; 
palpava-se o pulso, mas não de forma a descrevê-lo como feito posteriormente. O atento 
exame fornecia sinais sobre o que estava fazendo o paciente sofrer. Incluía-se, ainda, a ma-
nutenção de rigorosa conduta ética. 

Os princípios do método hipocrático de atendimento ao paciente podem ser sumari-
zados nos quatro itens seguintes, de acordo com Lyons e Petrucelli (1987): 

1. Observação de tudo – “Grande parte da Arte é ser capaz de observar”. É necessária 
a tomada completa da história clínica e não deixar absolutamente nada à casuali-
dade; nada omitir; observações contraditórias devem ser esclarecidas; utilizar todo 
o tempo que for necessário. Empregar todos os sentidos (visão, audição, olfação, 
paladar e tato); nenhum fato é sem importância para não ser notado. O exame 
feito sem limites intelectuais reduz a tendência de ver o que não está presente ou 
de desprezar um achado que não seria esperado.
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2. Estudar o paciente em sua totalidade – deve ser dada ênfase à forma pela qual o 
paciente reage à doença. Deve-se saber a compleição do paciente, a natureza do 
local em que vive, seus hábitos e dieta, a idade, as maneiras, como está vestido, seu 
falar e seu silêncio, seus pensamentos, se dorme o suficiente ou não e o conteúdo e 
origem de seus sonhos. Focar mais atenção no doente do que na doença. O hipo-
cratismo de Cós opõe-se à prática de classificar as doenças (atualmente, é focada 
mais a atenção na doença do que no doente; segundo Francis Adams, médico e 
tradutor de Hipócrates, do século XIX: “A grande superioridade dos sábios antigos 
sobre os modernos decorre dos primeiros possuírem grande talento para apreender 
a verdade integral, enquanto, os últimos confinam sua atenção a fatos circunscri-
tos e negligenciam muito as observações de ordem geral”).

3. Avaliar a realidade com honestidade – mais de 40 casos são apresentados no Corpus 
Hippocraticum. Mais da metade deles evolui para a morte, mas suas histórias são 
relatadas com fidelidade, apuro e objetividade. Não hesitam em admitir que muitos 
morrem e outros não, sem saberem o porquê. Interessado muito no prognóstico, o 
médico fazia previsões e, caso se concretizassem, ganhava a confiança do paciente e 
aumentava seu prestígio. 

4. Ter confiança na força curativa da natureza – a principal função do médico hipo-
crático era a de criar condições propícias para que as forças naturais reequilibras-
sem a harmonia do corpo doente, restabelecendo a saúde. Nesse sentido, deveria 
fazer tudo o que, pela sua experiência, fora provado benéfico (acrescente-se que 
eram poucos os recursos terapêuticos então disponíveis). Não devia intervir se não 
soubesse ajudar. Uma máxima célebre em Epidemia I: “nas moléstias ter sempre 
presente duas coisas: ser útil ou, ao menos, não agravar”.   

São apontados os seguintes pontos fracos do método hipocrático: 1) escassos conhe-
cimentos anatômicos; 2) falta de diagnósticos específicos; 3) bases conceituais na patologia 
humoral; 4) um certo niilismo na terapêutica, esperando que a natureza resolva tudo. Como 
ponto positivo, deve ser ressaltado que, no atendimento ao paciente, adota procedimento 
que hoje é considerado o eficiente método clínico de diagnóstico, composto por anamnese 
detalhada e exame físico completo, que fornecem os substratos para o raciocínio diagnóstico.

Os deveres dos médicos e a ética médica – Os escritos que aparecem nas obras do 
Corpus Hippocraticum relacionados com a conduta moral dos médicos são encontrados nos 
tratados “Juramento”, “Lei”, “Do médico”, “Do decoro” e “Preceitos”. Na verdade, trata-se 
de textos de caráter deontológico, entendíveis como deveres dos médicos, os quais, segundo 
Cairus e Ribeiro Jr. (2005), podem ser resumidos como segue.

1. Ter completo domínio da arte médica.

2. Ser dedicado ao trabalho, honesto, bom, cordial, capaz, ter autodomínio e levar 
vida irrepreensível.

3. Cultivar um aspecto físico apropriado, apresentar-se corretamente vestido e se 
comportar com circunspecção (evitando, porém, o excesso de severidade). 
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4. Praticar a arte em local apropriado e convenientemente aparelhado.

5. Não recorrer a tratamentos e procedimentos vistosos, mas de utilidade duvidosa.

6. Envidar todos os esforços em prol do doente, tratá-lo com paciência, levando em 
conta seu estado.

7. Examinar o doente com cuidado, quantas vezes for necessário e dar a ele e aos 
familiares instruções apropriadas.

8. Não oferecer drogas mortais a pedido ou não, nem praticar abortos.

9. Chamar outros médicos para ajudar, quando necessário; ajudar, ao ser chamado 
por outro médico.

10. Tratar os outros médicos com consideração.

11. Levar em conta os meios financeiros do cliente ao estipular os honorários e traba-
lhar, às vezes, de graça. 

12. Não se valer da profissão para praticar a injustiça, a corrupção ou obter favores 
sexuais.

13. Guardar segredo daquilo que ficar sabendo por força da profissão.

14. Discutir e argumentar com habilidade, mas, ao se dirigir ao leigo, falar com 
sobriedade.

Esses preceitos deontológicos representaram os alicerces sobre os quais se edificou toda 
a ética médica.  

De todos os escritos hipocráticos de caráter deontológico, o que é mais tradicional 
e conhecido é o “Juramento”, que é repetido, integral ou resumidamente, por cada novo 
médico no ato solene de sua formatura e que, até hoje, é renovado por médicos presentes 
à cerimônia realizada, anualmente, a propósito no Asclepeion de Cós. Pela sua importância, 
julgou-se cabível reproduzir o “Juramento”, em sua forma integral, no Quadro 2.

“Juro por Apolo Médico, por Esculápio, por Higeia, por Panaceia e por todos os deuses 
e deusas, tomando-os como testemunhas, obedecer, de acordo com todos meus conhecimentos 
e meu critério este juramento: Considerar meu mestre nesta arte igual aos meus pais, fazê-
-lo participar dos meios de subsistência que dispuser, e, quando necessitado, com ele dividir 
meus recursos; considerar seus descendentes iguais aos meus irmãos; ensinar-lhes esta arte se 
desejarem aprender, sem honorários, nem contratos; transmitir preceitos, instruções orais e 
todos outros ensinamentos aos meus filhos, aos filhos de meu mestre e aos discípulos que se 
comprometerem e jurarem obedecer à Lei dos Médicos, porém, a mais ninguém. Aplicar 
os tratamentos para ajudar os doentes conforme minha habilidade e minha capacidade, e 
jamais usá-la para causar dano ou malefício. Não dar veneno a ninguém, embora solicitado 
a assim fazer, nem aconselhar tal procedimento. Da mesma maneira não aplicar pessário em 
mulher para provocar aborto. Em pureza e santidade guardar minha vida e minha arte. Não 
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usar da faca nos doentes com cálculos, mas ceder o lugar aos nisso habilitados. Nas casas em 
que ingressar apenas socorrer o doente, resguardando-me de fazer qualquer mal intencio-
nal, especialmente ato sexual com mulher ou homem, escravo ou livre. Não relatar o que 
no exercício do meu mister ou fora dele no convívio social eu veja ou ouça e que não deva 
ser divulgado, mas considerar tais coisas como segredos sagrados. Então, se eu mantiver este 
juramento e não o quebrar, possa desfrutar honrarias na minha vida e na minha arte, 
entre todos os homens e por todo o tempo; porém, se transigir e cair em perjúrio, aconteça-
-me o contrário.”

Quadro 2. Íntegra do “Juramento” hipocrático em tradução feita a partir de versão em língua inglesa de 

W.H.S. Jones, tal como consta em publicação de Bernardes de Oliveira (1981)

a doutrina da PatoloGia huMoral

A doutrina da patologia humoral derivou-se da teoria dos quatro elementos que pro-
curava explicar a composição de todas as coisas da natureza. Hipócrates teorizou que havia 
uma correspondência entre componentes biológicos do corpo humano com os quatro ele-
mentos (sangue/ar, bile amarela/fogo, bile negra/terra, fleuma/água), os quais permaneciam 
em equilíbrio no homem são e, quando em desequilíbrio, o tornariam doente. Conquanto 
claramente absurda face aos conhecimentos atuais, na época ela representou uma visão natural 
para o ato do adoecer e o do curar, em contraposição à ideia de que eram fenômenos de cunho 
sobrenatural, administradas por deuses, como anteriormente admitido. O desenvolvimento 
deste tema será feito no texto “A doutrina da patologia humoral medicina pós-hipocrática: 
Alexandria”, em seguida.

hiPócrates e a aurora da Medicina científica

Hipócrates não inventou nada, mas pode-se dizer que sua ação representou a aurora 
da medicina científica nos primórdios da civilização ocidental por, pelo menos, três motivos: 
1) acompanhando o desenvolvimento cultural daquele século V a.C., caracterizado pelo 
surgimento do racionalismo e do humanismo, propôs uma nova visão para o homem, na 
medida em que negava a intervenção pessoal dos deuses no processo do estabelecimento da 
doença, adotando um conceito racional e biológico para explicá-la – a doutrina da patologia 
humoral; 2) criou um modelo científico de atenção ao paciente que envolvia a semiologia, 
o diagnóstico, o prognóstico e a terapêutica. O modelo previa a exploração sensorial e a co-
municação oral como base do raciocínio para o diagnóstico; corresponde, respectivamente, 
ao exame físico, à anamnese e ao raciocínio diagnóstico, ou seja, o eficiente método clínico 
atual, obviamente com distintos objetivos, dadas as diferentes concepções de doença e a 
evolução nos conhecimentos médicos, e capaz de ser efetivo em mais de 60% dos casos; 3) 
ditou princípios deontológicos que serviram de base para o estabelecimento da ética atual do 
exercício da profissão médica. 
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Figura 2. Busto de Hipócrates, doado pelo povo da ilha de Cós (Grécia) à Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, colocado em praça (Praça Hipócrates de Cós) defronte à portaria principal do Hospital das Clínicas, no 
câmpus universitário de Monte Alegre e inaugurado ao encerramento do VII Congresso Brasileiro de História 
da Medicina (2002). Foto: Ulysses G. Meneghelli.

Por tudo isso, Hipócrates de Cós é considerado o pai da Medicina. Em sua terra natal 
está sediada a International Hippocratic Foundation, que estuda e transmite ensinamentos e 
escritos a ele atribuídos. Em homenagem ao pai da Medicina, suas representações artísticas 
ornamentam muitas instituições médicas no mundo ocidental (Figura 2).
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doutrina da PatoloGia huMoral 

A doutrina da patologia humoral, que dominou o pensamento e a prática médica por mais 
de dois milênios, derivou-se da teoria dos quatro elementos elaborada por filósofos gregos na 
tentativa teórica de explicar a composição básica de todas as coisas da natureza e pretendeu 
definir quais eram os equivalentes aos quatro elementos que formavam o corpo humano 
sadio e quais as transformações que ocorriam para que ele se tornasse doente. 

a teoria dos Quatro eleMentos

Como já mencionado no texto anterior, os filósofos pré-socráticos foram muito 
interessados em fenômenos da natureza e na composição básica de todas as coisas do 

A doutrina da patologia humoral na 
medicina pós-hipocrática: Alexandria

Ulysses G. Meneghelli
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universo. Dentre esses filósofos destacam-se os da cidade de Mileto: Tales (625/24-528 
a.C.), Anaximandro (cerca de 610-547 a.C.) e Anaxímenes (585-528/5 a.C.). Tales con-
siderava que a água era a substância primária de todas as coisas que existiam. Onde estava 
presente havia vida vegetal ou animal; em sua ausência havia o deserto. O universo não 
seria um ato de criação de um deus, mas o produto de um processo natural partido deste 
elemento. Anaximandro imaginava que o elemento primário seria uma substância hipo-
tética não tangível chamada apeiron da qual se derivariam, naturalmente, os constituintes 
do mundo: água, terra, fogo e ar. Anaxímenes, discordando de seu mestre Anaximan-
dro, propunha que o ar que envolvia o mundo, identificado como espírito vital, teria 
sim dado origem aos outros elementos: o fogo pela rarefação do ar, a água e a terra pela  
sua condensação.

Heráclito de Éfeso (cerca de 540-470 a.C.) entendia a realidade como um processo em 
contínua transformação e evolução. Identificou o fogo como o elemento primário, pois, em 
muitos processos técnicos, produzia mudanças por meio de conflitos e tensões.

Muito influenciaram a filosofia e a medicina as ideias do lendário Pitágoras de Samos 
(580/78-497/6 a.C.). Consta que viajou para o Egito, onde aprimorou sua cultura, e depois 
fixou-se em Crotona, no sul da Itália (Magna Grécia), e fundou uma confraria científico-
-religiosa, sendo inclusive um adepto da teoria da reencarnação. Sua escola buscava a ma-
nutenção de um perfeito equilíbrio físico e mental. Dever-se-ia procurar a purificação do 
espírito pelo estudo da ciência, enquanto a ignorância seria um mal que deveria ser extirpado 
pela instrução. Dietas especiais, limitação dos prazeres e controle das emoções deveriam 
contribuir para que o equilíbrio fosse alcançado. Se o equilíbrio orgânico fosse rompido sur-
giria a doença e ele poderia ser recomposto pela medicina e o mental pela música. Portanto, 
a saúde seria o perfeito equilíbrio e a doença a desarmonia do organismo. Esses conceitos 
de harmonia e desarmonia foram posteriormente desenvolvidos na constituição da teoria 
humoral de Hipócrates. 

Alcméon de Crotona, que viveu na primeira metade do século V a.C., foi filósofo e 
médico prático, tendo feito dissecções anatômicas em animais e estudado a fisiologia dos 
sentidos (chegou a afirmar que os olhos, os ouvidos, o nariz e a língua eram ligados ao 
cérebro, sendo este o verdadeiro órgão da percepção). Ele entendia que o corpo animal era 
composto de três elementos (fogo, terra e ar) que se configuravam, em termos biológicos, 
no sangue, na bile e na fleuma, e que, quando estes elementos estavam em harmonia ou 
equilíbrio normal, havia saúde; a doença seria dada pelo rompimento deste equilíbrio.

Empédocles de Agrigento (cerca de 490-435 a.C.), na Sicília (Magna Grécia), ima-
ginou a construção do universo com quatro elementos imutáveis: o fogo, a água (opostos 
que representavam, respectivamente, o quente e o frio), o ar e a terra (opostos que repre-
sentavam, respectivamente, o leve/seco e o pesado/úmido). A proporção em que se reuniam 
(a compleição) era própria de cada matéria na natureza. Na constituição de cada matéria, 
prevalecia sempre um par de componentes opostos; assim, as coisas podiam ser quentes/secas 
ou quentes/úmidas, frias/secas ou frias/úmidas. É a teoria dos quatro elementos, pela qual 
cada animal, vegetal ou mineral tinha sua compleição característica. 
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da teoria dos Quatro eleMentos à doutrina huMoral

Alcméon de Crotona, que viveu na primeira metade do século V a.C., foi filósofo 
e médico prático, tendo feito dissecações anatômicas em animais e estudado a fisiologia 
dos sentidos (chegou a afirmar que os olhos, os ouvidos, o nariz e a língua eram ligados ao 
cérebro, sendo este o verdadeiro órgão da percepção). Ele entendia que o corpo animal era 
composto de três elementos (fogo, terra e ar) que se configuravam, em termos biológicos, no 
sangue, na bile e na fleuma, e que quando estes elementos estavam em harmonia ou equilí-
brio normal havia saúde; a doença seria dada pelo rompimento deste equilíbrio. Foi, assim, 
o primeiro a fazer a tentativa de transpor para o campo biológico a ideia da composição das 
substâncias da natureza por elementos primários.

Considerando como verdadeira a teoria dos quatro elementos, perguntava-se: onde 
eles são encontrados no homem? A resposta deveu-se a Hipócrates (460 a.C.-c. 377 a.C.), 
que elaborou a teoria ou doutrina da patologia humoral, um dogma, utilizando integrantes 
bem conhecidos e bem identificáveis do organismo (bile e sangue) e outros nem tanto. O 
fogo seria representado pela bile amarela, quente e seca, que Hipocrates havia identificado no 
suco gástrico tinto com bile emitido em vômitos, e que seria produzido pelo fígado; a terra 
pela bile negra, fria e seca, que seria produzida no baço e que fora identificada no vômito 
contendo sangue semidigerido e na melena em casos de hemorragia digestiva; o fleuma ou 
pituíta, identificados como as mucosidades do aparelho respiratório, era o humor mais frio 
do corpo e seria representado pela água. O ar seria representado pelo sangue, quente e úmido. 
Os órgãos e os tecidos seriam massas consistentes resultantes da solidificação dos humores.

Muito influenciaram a filosofia e a medicina as ideias de Pitágoras de Samos (580/78 
-497/6 a.C.). Consta que viajou para o Egito, onde aprimorou sua cultura, e depois, 
fixou-se em Crotona, no sul da Itália (Magna Grécia) e fundou uma confraria científico-
-religiosa. Sua escola buscava a manutenção de um perfeito equilíbrio físico e mental. 
Dever-se-ia procurar a purificação do espírito pelo estudo da ciência, enquanto a ignorân-
cia seria um mal que deveria ser extirpado pela instrução. Dietas especiais, limitação dos 
prazeres e controle das emoções deveriam contribuir para que o equilíbrio fosse alcançado. 
Se o equilíbrio orgânico fosse rompido surgiria a doença e ele poderia ser recomposto 
pela medicina e o mental pela música. Portanto, a saúde seria o perfeito equilíbrio e a 
doença a desarmonia do organismo. Esses conceitos de harmonia e desarmonia foram 
posteriormente desenvolvidos na constituição da teoria humoral de Hipócrates, segundo 
a qual, para a manutenção da saúde, é necessário que os humores sejam harmônicos em 
suas proporções, em propriedades e em qualidades e, principalmente, quando misturados; 
adoece-se quando há falta ou excesso de um dos humores ou quando um deles se separa 
do corpo, não se mesclando com os demais.

Costumeiramente, a correspondência dos quatro humores (e suas qualidades) com os 
quatro elementos é apresentada em um diagrama como o publicado por Rezende (2009) e 
que é apresentado na Figura 1, na qual estão também suas correspondências com as estações 
do ano e com os temperamentos, como será abordado adiante.
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Figura 1. Diagrama que ilustra a correspondência entre os quatro humores e suas qualidades com os 
quatro elementos fundamentais, as estações do ano e os temperamentos (segundo Rezende, 2009, p. 51).

A doutrina humoral aparece sucintamente descrita no capítulo IV do tratado “A na-
tureza do homem”, integrante do Corpus Hippocraticum, atribuído a Políbio, genro de Hi-
pócrates, que é apresentado a seguir, em tradução do grego para o português, de acordo com 
Cairus e Ribeiro Jr. (2005):

O corpo do homem contém sangue, fleuma, bile amarela e bile negra; esta é a natureza do cor-
po, através da qual adoece e tem saúde. Tem saúde, precisamente, quando estes humores são har-
mônicos em proporção, em propriedades e em quantidade, e sobretudo quando são misturados. 
O homem adoece quando há falta ou excesso de um desses humores, ou quando ele se separa 
no corpo e não se une aos demais. Pois é necessário que quando um desses humores se separa 
e se desloca para adiante de seu lugar, não só este lugar donde se desloca adoeça, mas também 
o lugar no qual ele transborda, ultrapassando a medida, cause dor e sofrimento. E quando um 
desses humores flui para fora do corpo mais do que permite a sua superabundância, a evacuação 
causa sofrimento. Se, por outro lado, foi feita a evacuação, a metástase e a separação dos outros 
humores dentro do corpo, é forçoso que isto cause, conforme o que já foi dito, um duplo sofri-
mento: no lugar do qual se deslocou e no lugar em que superabundou. 

Em suma, pode-se afirmar que a doutrina da patologia humoral tem dois postulados 
básicos: 1) o corpo humano contém (ou é formado) por um número variável, porém finito 
de quatro diferentes e indivisíveis humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra; 2) a 
saúde é o equilíbrio entre esses humores e a doença o predomínio de algum deles sobre os 
demais. Afirma Bernardes de Oliveira (1981) que, para Hipócrates, os humores não seriam 
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suficientes para tudo esclarecer e imaginou que uma força propulsora (o calor inato ou 
interno) era necessária para mantê-los em atividade e para reequilibrá-los, se perturbada 
sua normal compleição, e que, por isso, o coração era tão quente e precisava ser refrescado 
pela respiração.

Embora Hipócrates e seus seguidores nunca tenham definido o que era humor, 
admitiam que eles fluíam pelo corpo seguindo um complexo sistema de movimento que, 
geralmente, partia do cérebro, subindo e descendo, podendo depositar-se em qualquer 
parte do organismo provocando doença.

A doutrina humoral não se restringia à explicação das doenças; foi além. Admitiu-se 
que ocorria o predomínio de cada humor em cada uma das quatro estações do ano (Figura 
1), o que exerceria influência na ocorrência de certas doenças. As indicações da escola hi-
pocrática a esse respeito deram origem à terapêutica purgativa de todas as curas efetuadas 
na primavera e no outono, a qual continuou sendo praticada por alguns médicos e leigos 
até o século XX.

Com o passar do tempo, a doutrina humoral se enriqueceu, sobretudo com Gale-
no (c. 130-200), ao procurar explicar com ela os temperamentos das pessoas. Conside-
rando a impossibilidade ou a raridade de se estabelecer um equilíbrio perfeito entre os 
humores, haveria a possibilidade de ocorrer um pequeno excesso de frio ou de calor ou 
de secura ou de umidade. Existiriam, então, pessoas com alguma predominância de um 
ou outro humor; este predomínio levaria à determinação do temperamento de cada uma 
delas (Figura 1): o sanguíneo seria dado por um excesso de sangue e era caracterizado 
pela tendência à obesidade, pela tez avermelhada, por ser alegre, jovial e apaixonado, 
guloso e dado aos prazeres da vida; o fleumático, pela prevalência do fleuma, seria gordo, 
lento, preguiçoso e tolo; o colérico seria magro, seco, irritadiço, polêmico e astuto, pela 
prevalência de bile amarela; o melancólico, dada a prevalência de bile negra, seria magro, 
fraco, avarento e triste. Os quatro temperamentos alcançaram grande popularidade na 
Idade Média.

Embora absolutamente equivocada, a doutrina da patologia humoral prosseguiu, 
apenas com pequenas alterações, durante o declínio da civilização helênica (século I a.C.), 
continuou com a emergência, apogeu e desaparecimento do Império Romano (séculos I a 
III d.C.), com a instabilidade do Império Bizantino (séculos III – V), com a obscuridade 
da Idade Média (séculos VI-XIII) até o alvorecer do Renascimento (séculos XIII-XIV), en-
trando em lento descrédito desde então, até ser banida no século XIX. Mas teve opositores, 
praticamente desde sua concepção, pois, já no capítulo I do tratado “A medicina antiga”, 
constante do próprio Corpus Hippocraticum, como pode ser visto no texto seguinte, em 
versão para o português de publicação em espanhol de Pérez Tamayo (1988):

Todos aqueles que ao tentar falar ou escrever sobre medicina assumem para eles um postu-
lado como base de sua discussão – calor, frio, umidade, secura ou qualquer outra coisa que 
imaginam – e, dessa maneira, reduzem a causa das doenças e da morte do homem, fazendo-a 
a mesma em todos os casos, postulando somente uma ou duas, estão obviamente equivoca-
dos senão que também merecem uma censura especial [...]. Porque não há nenhuma prova 
cuja aplicação garanta a certeza do conhecimento. 
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Segundo Pérez Tamayo, esta conclusão marca claramente a divisão entre a teoria me-
tafísica dos filósofos e a preocupação com o científico pela demonstração objetiva de seus 
postulados e que o texto desse capítulo representa um verdadeiro protesto de um médico 
prático, acostumado com a infinita variedade das doenças, diante de um modelo restrito e 
“quase unidirecional” apresentado pela especulação filosófica e que, certamente, a realidade 
sempre foi mais complicada do que a imaginam os visionários. 

Em defesa da doutrina humoral das doenças, deve-se lembrar, entretanto, que, embora 
errônea, ela significou um avanço sobre o conceito primitivo que entendia a doença como 
um evento sobrenatural, propondo a alternativa de um conceito natural e racional.

a teraPêutica Baseada na doutrina huMoral

Como se processava o tratamento das doenças segundo a doutrina da patologia 
humoral? Se a doença era decorrente de um desequilíbrio havido entre os humores que 
compunham o organismo, a lógica era, simplesmente, restaurá-lo; isso acontecia pela pró-
pria força curativa da natureza em três sucessivas etapas denominadas de apepsia, pepsia 
e crísis.  Quando acontecia a diminuição da concentração de um determinado humor, os 
sintomas que se manifestavam correspondiam à ausência de algo como sensação de vazio, 
náusea, perda de peso; se, entretanto, havia excesso ou acúmulo de qualquer dos humores, 
a anormalidade seria revelada por dor e congestão. Além disso, os quatro humores pos-
suíam qualidades especiais, podendo ser quentes, frios, úmidos, secos e, até ácidos, doces 
etc., e características que variavam em diferentes épocas do ano. O maior problema para o 
tratamento era o de identificar qual dos humores estava em excesso ou qual o faltante. Isso 
dava ensejo a intermináveis discussões mais filosóficas do que médicas; em geral, atendia-se 
ao que era informado pelos órgãos dos sentidos. Assim, na presença de febre entendia-se 
que o calor estava em excesso; curioso é que não se baseavam na percepção da elevação da 
temperatura da pele, mas pela alteração do pulso; no cérebro o excesso de secura era indi-
cado pela insônia. E não havia enfermidade que não fosse explicada pela doutrina humoral 
e os médicos teciam uma complexa teia de explicações para as mais distintas doenças e 
propunham, geralmente, três tipos de tratamento: sangria, purgação e dieta. A sangria 
tinha por objetivo eliminar os humores que estavam em excesso ou com propriedades pa-
togênicas; a purgação para completar a eliminação dos humores e a dieta para evitar que 
certos alimentos viessem a acarretar novos desequilíbrios. O papel do médico consistia em 
auxiliar a tendência curativa da natureza.

Dessa forma, durante séculos, médicos sangraram e purgaram todos os tipos de 
pacientes, incluindo até os que apresentavam hemorragias. Por isso, foi de resultados de-
sastrosos para o homem e tornou-se, sob o ponto de vista da prática, o pior legado deixado 
pela antiga medicina grega. Ela foi a própria negação de um dos princípios do hipocra-
tismo, expresso na frase latina “Primum non nocere” – “Antes de tudo, não agravar”. Teria 
sido muito melhor se tivesse sido adotado outro preceito hipocrático, o da confiança no 
“Vis medicatrix naturae” – “O poder curativo da natureza” – e nada fosse feito no doente.
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a lonGa existência e o ocaso da doutrina da PatoloGia huMoral

Fazendo um breve retrospecto da longa duração da doutrina humoral e de sua difusão 
pelo mundo, observa-se que muitos e importantes médicos e filósofos a aceitavam, apesar da 
falta de uma base sólida que a comprovasse. A sustentação deveu-se, provavelmente, à falta 
de outro conceito de doença, talvez devida à longa estagnação ou lento progresso da ciência 
médica e à força da tradição do crédito aos antigos pensadores gregos.

O filósofo Aristóteles (384-322 a.C.), um dos expoentes da intelectualidade da época, 
considerava que ela tinha fundamentos válidos e que o coração era a sede da inteligência e 
advogava que a sangria deveria ser feita do mesmo lado em que se situava a doença.  

Praxágoras de Cós (século IV a.C.), que havia separado as funções das artérias e das 
veias, estendeu para onze o número de humores e usava muito a sangria em seus pacientes. 

Herófilo (335-280 a.C.), um dos luminares da escola médica de Alexandria, com im-
portantes contribuições à anatomia baseadas em dissecções em humanos, empregava sangrias 
e laxantes drásticos para reduzir a pletora de humores de seus pacientes.

Galeno (c. 129-200), grego de Pérgamo e o mais famoso médico de seu tempo, atuan-
do principalmente em Roma, onde atendeu desde escravos até o Imperador Marco Aurélio, 
aceitava a doutrina humoral e elaborou a correspondência de cada um dos quatro humores 
com diferentes personalidades ou temperamentos das pessoas, como já mencionado. Na te-
rapêutica caracterizou-se por empregar em larga escala medicamentos que ele classificou em 
quentes, frios, secos e úmidos, de acordo com suas respectivas qualidades. 

Na Idade Média, com o advento do cristianismo, o tratamento médico passou a ser 
uma bizarra combinação entre a ciência humoral e o misticismo. Se fosse necessário um ree-
quilíbrio, seria indiferente fazer uma invocação ou aplicar um purgativo, evitando-se, porém, 
adotar algo mais agressivo, ou seja, a sangria. Os cirurgiões de maior instrução só raramente 
faziam esse procedimento. Do século XI em diante, quando surgiram, as sangrias eram fei-
tas, principalmente, pelos cirurgiões-barbeiros que, além das sangrias (em geral, após banho 
terapêutico), faziam extrações dentárias, pequenas cirurgias e cuidavam de fraturas.      

Levada pelos árabes, a doutrina humoral expandiu-se geograficamente até o sudeste 
da Ásia e Tibete, onde integrou um sistema que a combinava com preceitos da medicina 
chinesa e hindu. 

A doutrina humoral entrou em lento declínio quando do advento da Renascença com 
os avanços nos conhecimentos da anatomia humana, ressaltando-se as contribuições notáveis 
de Leonardo da Vinci (1452-1519) e Andreas Vesalius (1514-1564), dentre outros; com os 
trabalhos de Leeuwenhoek (1632-1723) sobre microscopia, permitindo o estudo da estrutu-
ra das células; com os progressos da fisiologia, com destaque a William Harvey (1578-1657), 
e com a inauguração da anatomia patológica dada pela publicação, em 1761, do livro De 
sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, de Giovanni Battista Morgagni (1682-
1771), com correlações clínico-patológicas feitas em quinhentas necrópsias. A doutrina hu-
moral só foi substituída pela teoria da patologia celular de Rudolf Virchow (1821-1902), 
baseada nas alterações celulares determinadas pela doença, no século XIX. Como um último 
alento da antiga doutrina, o afamado Carl von Rokitansky (1804-1878), do Instituto de 
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Patologia de Viena, tentou conciliar a doutrina da patologia humoral com os conhecimentos 
patológicos de seu tempo, mas foi violentamente contestado por Virchow.  

Com tão longa duração e tão difundida pelo mundo, a doutrina humoral marcou 
profundamente o pensamento de médicos e leigos. Prova disso é que resquícios da doutri-
na humoral ainda restam em expressões comuns como “estar de bom ou mau humor”, ter 
“um ataque de cólera” (do grego khole = bile), ser uma pessoa fleumática (do grego phlegma 
= fleuma), melancólica (do grego melan = negro e khole = bile) ou atrabiliária (do latin atra 
bílis = bile negra). Essas expressões, em última análise, dizem respeito a humores cujo excesso 
produziria aquele estado de ânimo.

Medicina Pós-hiPocrática

Após a morte de Hipócrates, professores e médicos gregos, durante o século IV a.C., 
agruparam-se em vários sistemas ou escolas médicas (dogmáticos, peripatéticos, epicuristas, 
estoicos, metodistas e outros). Se não determinaram um apreciável progresso da medicina 
grega nesse período percebe-se, ao menos, que seus mais importantes personagens sentiram 
a falta de conhecimentos anatômicos e, por isso, o procuraram, culminando com a escola 
de Alexandria onde esta matéria foi, pela primeira vez, estudada sistematicamente por dis-
secções anatômicas.

Os dogmáticos, embora seguidores próximos do hipocratismo, mostravam poucas evi-
dências de seguir o espírito de Hipócrates em seus princípios de tratamento. Ao contrário 
das condutas delicadas do grande mestre, adotavam medidas terapêuticas extremas como 
fortes purgativos e sangrias. O mais ilustre representante desta escola foi Diocles de Caristo 
(primeira metade do século IV a.C.), de cujos escritos só restaram apenas fragmentos. Ele 
distinguiu a pleurite da pneumonia, a dor abdominal em cólica da obstrução intestinal e re-
conheceu a febre como um sintoma e não como uma doença; também escreveu um tratado 
sobre anatomia. Seu sucessor, Praxágoras de Cós (c. 350 a.C.), fez alguns estudos anatômicos 
em cadáveres humanos e deixou um discípulo, Heráclito, que, atuando na Escola de Alexan-
dria, fez importantes descobertas em anatomia humana.

Os peripatéticos eram assim chamados porque tinham o hábito de discutir seus conhe-
cimentos durante caminhadas (do grego peripatos = passeio) nos jardins do ginásio sagrado 
de Apolo Liceu. Eles eram seguidores do filósofo Aristóteles (384-322 a.C.) e aceitavam a 
doutrina da patologia humoral, porém acrescentaram-lhe mais uma, a quinta essência, como 
foi, posteriormente, denominada, e admitiam que o pneuma atuava como força vital.

Aristóteles, filósofo e não médico, fez estudos fundamentais em biologia e zoologia. 
Em embriologia descreveu o puncto saliens no embrião da galinha, uma área vermelha que 
se contrai, reconhecendo que ali estava o coração e onde estaria contido todo o sangue. Seus 
estudos embriológicos permitiram que se opusesse à ideia de que a mulher pudesse conceber 
sem a participação masculina. Não fez estudos sobre a anatomia humana, mas estudou mui-
to a anatomia de vertebrados e invertebrados, o que o levou a ser considerado o fundador da 
anatomia comparada.
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Outras escolas médicas apareceram no decorrer do IV século a.C. (empírica, me-
todista, epicurista, estoicista etc.). A multiplicidade delas, entretanto, não foi útil para o 
desenvolvimento da medicina. A tendência para o estudo da anatomia cristalizou-se na 
Escola de Alexandria. 

a escola de alexandria

Os territórios conquistados por Alexandre, o Grande, foram divididos em vários rei-
nos nos quais ele pretendia instalar a civilização grega. O do Egito coube a Ptolomeu I Soter 
(360-283 a.C.), que deu grande estímulo às ciências e às artes, com ênfase nos estudos das 
matemáticas e da filosofia, mas a maior glória foi alcançada pela Escola de Medicina, criada 
quando da fundação da cidade (c. 332 a.C.). Ptolomeu I também fundou a famosa Biblio-
teca de Alexandria, que chegou a reunir mais de setecentos mil rolos de papiro; o Museu 
anexo à Biblioteca tornou-se um verdadeiro centro de estudos, constituindo o que pode ser 
considerado a primeira universidade do mundo. Para ornamentar a culta cidade, Alexandria 
ainda dispunha do famoso Farol, tomado como uma das sete maravilhas do mundo antigo.

As principais figuras da medicina alexandrina foram Herófilo (335-280 a.C.) e Era-
sístrato (310-250 a.C.). Herófilo notabilizou-se pelos seus estudos anatômicos feitos em 
dissecções em humanos dos quais também tirava ilações fisiológicas. Os tratados atribuídos 
a Herófilo são os seguintes: Anatomia, Sobre as pulsações, A arte da parteira, Terapêutica, Die-
tética, Contra as opiniões comuns, Sobre o olho e outro do qual não se sabe o título exato, mas 
continha críticas ao Prognósticos, de Hipócrates. Muitos de seus escritos desapareceram. O 
que se sabe sobre Herófilo foi obtido de fragmentos de seus escritos e citações de dois grandes 
médicos da Antiguidade: Galeno (131-200) e Rufus de Éfeso (c. 110-180). 

Herófilo estudou muito o sistema nervoso. Descreveu o cerebelo, distinguindo-o do 
cérebro, a confluência dos seios venosos (ponto de conexão entre o seio venoso sagital supe-
rior, o estreito e o occipital, situado profundamente na protuberância occipital do crânio; 
o sangue do seio sagital superior é drenado para um dos transversos, o do occipital para o 
outro; o antigo termo que a designava, trocular herophili, ou prensa de Herófilo, refere-se 
à veia como uma goteira ou canal no osso no local da confluência dos referidos seios e ho-
menageava o primeiro anatomista), a meninge e seus vasos e seis nervos cranianos (óptico, 
oculomotor, trigêmio, facial, acústico e hipoglosso). Ele descreveu, também, as camadas 
do globo ocular, as cavidades do coração, as veias pulmonares e outros vasos da cabeça e 
distinguiu as diferenças entre as paredes das veias e das artérias. Fez descrição acurada do 
fígado e vasos correlatos. Identificou os vasos linfáticos. Deu os nomes, utilizados até hoje, 
das seguintes estruturas: duodeno, próstata, córion, neurônio, córnea, retina, coroide, íris, 
rete mirabilis. Com todos esses conhecimentos sobre a estrutura do corpo, Herófilo, con-
siderado o pai da anatomia, era adepto da doutrina da patologia humoral de Hipócrates.

Erasístrato dedicou-se mais à fisiologia, embora também tenha tido importante parti-
cipação em estudos anatômicos; descreveu as válvulas cardíacas e formulou hipóteses sobre a 
circulação, a respiração, a digestão, e concebia as doenças dentro da patologia humoral. Era 
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também um clínico de grande renome e cirurgião audacioso. Sua audácia cirúrgica chegava 
a ponto de, em uma doença do fígado, abrir o abdome e envolver o órgão com drogas; por 
outro lado, pouco aplicava sangrias.

No ano 95, durante guerra entre gregos e judeus, o Museu de Alexandria foi destruído 
e, em 391, a Biblioteca foi incendiada e, em 646, completamente destruída pelos árabes. 
Uma nova Biblioteca, ampla e de magnífica concepção arquitetônica, situada próxima ao 
local da antiga, foi inaugurada em 2003, numa realização conjunta do governo egípcio e da 
Unesco, como homenagem à Biblioteca que fora destruída e com o fim de resgatar, simboli-
camente, um bem cultural de toda a humanidade.

Progressivamente decadente, a medicina alexandrina sucumbiu quando Alexandria foi 
incorporada ao Império Romano. Roma, então, tornou-se o novo centro cultural e médico 
da Antiguidade.
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Episódios lendários sobre a fundação de Roma são relatados na Eneida (29 a.C.), poema 
épico em doze cantos escrito por Publius Vergilius Maro (70-19 a.C.), sob reconhecida in-
fluência de Homero. A Eneida conta a história de Eneias, príncipe troiano, filho de Anquises 
e Afrodite, que teria vindo para a Península Itálica, região do Lácio, onde desposou Lavínia, 
filha do rei Latino. Trata-se de uma epopeia nacional que objetivava celebrar a origem e o 
crescimento do Império Romano, exaltando Roma e o imperador Augusto, e retratar os 
valores e virtudes que fundamentavam a sociedade latina. Reza a lenda que Roma teria sido 
fundada por Rômulo e Remo.

Consultando a sorte, através dos augúrios – o canto e voo dos pássaros –, Rômulo 
tornou-se o primeiro rei de Roma. Não obstante, segundo a tradição, Roma surgiu da con-
federação de aldeias em volta do Palatino, uma das sete colinas – septimontium – da Roma 

A medicina no Império Romano: 
influência da medicina greco-galênica

José Reinaldo do Amaral



Seara de Asclépio114

antiga, em 753 a.C. Esta união se deu sob influência dos etruscos, que provavelmente 
chegaram à Toscana vindos da Ásia Menor, por volta de 1000 a.C. Dominada a região, 
instituiu-se uma dinastia etrusca, até que em 509 a.C. Tarquínio, o Soberbo, é expulso pelo 
senado, instalando-se uma república que duraria cerca de meio milênio, seguido de mesmo 
período de império. Ao todo, mil anos de uma grande civilização. 

Originalmente limitado à pequena cidade de Roma, o estado se expandiu progressiva-
mente a toda a Itália e em seguida a todo o Mediterrâneo e a uma parte da Europa. Em torno 
do século I a.C., Roma contava 500.000 habitantes, enquanto que a Itália tinha 1.500.000. 
O declínio se iniciou no século III d.C. e o império soçobrou em 476, com a deposição de 
Rômulo Augusto pelo chefe bárbaro Odoacro. Ainda assim, o Império Bizantino, que rei-
vindicava ser uma extensão do Império Romano, durou mais um milênio, até a tomada de 
Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453.

Durante quase toda a república romana, a medicina se resumia às concepções etruscas. 
Estes povos cultuavam as mitologias de seus vizinhos, dos gregos e dos egípcios. Vários eram 
os deuses responsáveis pela saúde – Salus, Carna, Priapo... – e pelas doenças – febris, angina, 
scabius... A prática médica, divinatória, repousava sobre o exame das vísceras dos animais, em 
um procedimento denominado aruspício. É também etrusca a herança sobre as propriedades 
terapêuticas da água e as construções sanitárias. O culto a Esculápio – o correspondente roma-
no de Asclépio – inicia-se aproximadamente em 295 a.C., quando teria ocorrido uma grande 
epidemia em Roma e seus embaixadores se deslocaram até o templo de Epidauro para se 
aconselharem. Segundo a lenda, durante a conferência, o deus, sob a forma de uma serpente, 
entrou num barco ancorado no porto e partiu com os romanos. Próximo ao porto italiano, a 
serpente saltou e se dirigiu até a costa. A epidemia teria cessado logo depois.

O Império Romano apresentou três grandes e espetaculares inovações: a compilação 
dos textos médicos elaborados pelos gregos, o desenvolvimento da higiene pública e o surgi-
mento da enfermagem.

A influência grega se fez notar em dois períodos bem evidenciados. Durante séculos, 
as grandes figuras da medicina romana eram de origem grega. Caudatários da medicina ate-
niense e na maior parte das vezes tendo estudado em Alexandria, elo entre a cultura helênica 
e a romana, estes médicos se enfrentavam em seitas médicas rivais.

Constituiu-se aqui o primeiro daqueles períodos, o da “medicina das seitas médicas”. 
Neste período, o trabalho levado a cabo por Aulus Aurelius Cornelius Celsus (de quem 
posteriormente trataremos) se mostrará a grande obra de compilação do conhecimento 
médico acumulado na Antiguidade. Posteriormente, instalar-se-á o chamado período da 
“medicina galênica”.

Claudius Galenus não seguiu nenhuma escola, polemizou com todas e, dada a sua 
enorme importância, empresta seu nome a este período da medicina romana e suas asserções 
perdurarão como dogmas por cerca de 1.500 anos. Hipócrates e Galeno são merecidamen-
te tidos como os dois maiores médicos da história da medicina. Como ambos viveram na 
Antiguidade clássica, às vezes quase esquecemos que cerca de sete séculos os separaram. Não 
devemos, pois, imaginá-los trocando confidências, impressões clínicas ou participando das 
mesmas redes sociais. Por outro lado, não devemos imaginar que o conhecimento médico de 
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Galeno diferia da medicina de sua época mais do que a diferença entre o conhecimento de 
um médico da atualidade e o de outro do início do século XX. Eles sabiam muito pouco de 
anatomia, fisiologia, etiologia, patogenia ou terapêutica, se comparados a qualquer médico da 
atualidade, mas ensinaram como ninguém a valorizar, avaliar, investigar e cuidar da saúde das 
pessoas e da arte da medicina.

Grande foi a contribuição da medicina romana, pelas suas obras de saneamento e 
legislação sanitária. A drenagem dos pântanos, o sistema de alimentação de água limpa por 
meio de aquedutos, os sistemas de esgotos para drenar as águas usadas para fora das cidades, 
as casas de banhos públicos e a vigilância sanitária no comércio dos alimentos são exemplos 
contundentes. Teria sido Marcus Vitruvius Pollio (c. 80-c. 15 a.C.) quem projetou os aque-
dutos da Roma antiga. Teria sido sua, também, a afirmação original de que o acesso à água 
potável faria cair a mortalidade. Vitruvius era conhecido pela sua fascinação pela simetria e 
pelas proporções dos corpos. Baseado na descrição das proporções do corpo humano mascu-
lino, no terceiro livro do De Architectura de Vitruvius, Leonardo da Vinci desenhou em seu 
diário, à caneta e lápis, por volta de 1490, o famoso Homem Vitruviano.

O surgimento do cristianismo foi um marco para o desenvolvimento dos cuidados 
organizados. A atividade de enfermagem foi entendida como um ato de caridade e de de-
voção ao próximo. As diaconisas visitavam os doentes e davam conforto aos pobres. Dentre 
elas, Febe é considerada a primeira enfermeira do mundo. Fabíola, de família nobre e muito 
rica, foi um exemplo de dedicação aos enfermos e aos pobres. Ela se casou por duas vezes; o 
primeiro matrimônio fracassou e resultou em divórcio; o segundo matrimônio findou com a 
morte do marido. Uma vez viúva converteu-se ao cristianismo e passou a dedicar-se a obras 
de caridade. Vendeu seus bens e construiu o primeiro Hospital cristão em Roma, público e 
gratuito, onde ela mesma participava dos cuidados aos enfermos. Faleceu em 399 d.C. e foi 
canonizada pela Igreja Católica como Santa Fabíola, a ela dedicando o dia 27 de dezembro.

Belicosos, pouco cultivados ou refinados, no curso de suas conquistas os romanos 
absorviam a cultura daqueles que dominavam pelas armas. Cortejavam os gregos e progres-
sivamente chamavam a Roma seus filósofos, artistas, retóricos, gramáticos. Logo chegariam 
os médicos gregos. Sua aceitação, entretanto, não era unânime. Marcus Porcius Cato (234-
149 a.C.), o Censor, por exemplo, considerava que os médicos gregos eram uma ameaça à 
saúde dos romanos. Ele lutava contra o luxo e os costumes gregos. Outro que criticava os 
médicos gregos foi Gaius Plinius Secundus (23-79 d.C.), também chamado Plínio, o Velho, 
o naturalista mais importante da Antiguidade, morto em Stabia, cidade vizinha de Pompeia, 
vitimado pela erupção do vulcão Vesúvio.

Um dos primeiros médicos gregos a aportar em Roma teria sido Archagathus de Es-
parta, em 219 a.C., a convite das autoridades. Tratava-se de um escravo livre, que passou 
a se dedicar à cirurgia em uma taverna que lhe foi dada pelo senado. Ousado, logo obteve 
grande sucesso. Entretanto, suas práticas cirúrgicas algo imprudentes culminaram por le-
vá-lo a ser conhecido como O Carniceiro e ver impedidos todos os médicos estrangeiros de 
trabalharem em Roma. Este cenário só viria a ser revertido graças a Asclepíades. Nascido 
em Prusa, na Bitínia, em 124 a.C., Asclepíades estudou medicina, filosofia e oratória em 
Atenas e Alexandria. Estava em Roma para ensinar retórica, posto que não podia exercer 
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a medicina. Consta que, certo dia, assistia a um cortejo funerário e percebeu, pela posição 
do corpo, que o suposto cadáver ainda vivia. Manipulando o corpo, a pessoa “reviveu”. Foi 
considerado milagroso e lhe foi permitido exercer a medicina. Asclepíades propunha curas 
seguras, rápidas e prazerosas. Receitava banhos, exercícios, massagens e vinho. Indicava 
também habitações iluminadas e aeradas, e música. Condenava o uso de purgativos. Con-
siderado o espírito hedonista romano, foi naturalmente bem-aceito. Os médicos gregos 
voltaram a atuar em Roma.

Desdenhando qualquer trabalho manual, os romanos consideravam o exercício da 
medicina indigno. A medicina do lar era exercida pelos chefes de família. Inicialmente os 
médicos gregos, geralmente escravos libertos, exerciam a medicina entre os plebeus e os 
gladiadores. Na medida em que eles foram obtendo sucesso, os cuidados médicos foram 
sendo estendidos ao conjunto da população. Privilégios progressivos consolidaram seu reco-
nhecimento. Em 46 a.C., Júlio César outorga categoria de cidadãos aos médicos. Augusto, 
após ter sido curado de seu reumatismo, isentou os médicos de pagar impostos e Adriano os 
dispensou das obrigações militares.

O período da medicina das seitas médicas envolve médicos ligados a seitas rivais, tais 
como os atomistas, os metodistas, os pneumatistas e os ecléticos.

Fundada por Leucipo (séc. V a.C.) e popularizada por Demócrito (460-360 a.C.), 
a escola atomista grega teve como principal representante, entre os médicos atuando em 
Roma, o já citado Asclepíades. Opondo-se formalmente à doutrina hipocrática, os atomis-
tas consideravam que o organismo humano seria formado por átomos que se atraíam e 
se repeliam. Entre os átomos existiriam poros que, quando bloqueados, impediriam o seu 
movimento adequado. A sensação de bem-estar seria fruto do movimento normal. A febre, 
a inflamação ou as dores seriam a consequência de uma má disposição dos átomos. Para se 
conseguir curar a enfermidade, portanto, seria necessário garantir a correta mobilidade dos 
átomos, mediante métodos mecânicos. Esta seria a base teórica para a terapêutica prazerosa 
e “humanista” preconizada por Asclepíades, baseada na dieta, na abstinência, nas fricções e 
nos passeios a pé ou a cavalo.

Foi um discípulo de Asclepíades, Temison de Laodiceia (124-70 a.C.), o fundador da 
escola metodista. Ele considerava que o mundo era formado por uma infinidade de átomos 
infinitamente pequenos que se uniam ao acaso, sem intervenção da razão. Todos os sólidos 
estariam dotados de uma propriedade de contratilidade ou tônus. A saúde implicaria um 
estado de equilíbrio deste tônus.

Na enfermidade, a textura dos tecidos se mostrava sob a forma de status strictus ou 
de status laxus, por constrição ou relaxamento, respectivamente. O status strictus seria res-
ponsável, por exemplo, pela apoplexia, enquanto que o status laxus o seria pelo cólera e as 
hemorroidas. O mixum, ou seja, a sucessão dos dois estados, provocaria as pneumonias. 
Rubor, calor, congestão e sede ardente seriam sinais de status strictus; palidez e pulso fraco, 
de status laxus. Se os poros fechados eram devidos ao frio, dever-se-ia aplicar calor; se esta-
vam abertos devido ao calor, aplicava-se o frio.

As doenças agudas resultariam de um status strictus e exigiam um tratamento an-
tiflogístico e revulsivo; as doenças crônicas, devidas a um status laxus, deveriam ter um 
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tratamento tônico à base de vinho e água fria. Sorano de Éfeso (98-138 d.C.) foi grande 
representante da escola metodista. Tendo estudado em Alexandria, Sorano emigrou para 
Roma, onde estabeleceu os fundamentos da obstetrícia e da ginecologia em um texto – So-
bre as doenças das mulheres –, que foi referência por mais de mil anos. Nesta obra, Sorano 
descreve o aparelho genital feminino, a menstruação e a concepção e aponta métodos 
anticoncepcionais. Escreveu sobre a gravidez, as posições normais e anormais do feto e a 
assistência ao parto. Aconselhava o uso do toque vaginal para identificar a apresentação 
fetal. Ele indicava a dupla ligadura do cordão umbilical no parto, pois seria por ele que 
se operava a nutrição da criança, e preconizava a limpeza da boca e dos olhos do recém-
-nascido. Do ponto de vista ético, ele dava prioridade à vida materna, em detrimento da 
do filho. Foi o primeiro biógrafo de Hipócrates.

Outro metodista, Thessalos de Trales (10-70 d.C.), anterior a Sorano, não tem uma 
descrição histórica tão positiva. Thessalos teria sido médico particular de Nero e prometia o 
título de médico a qualquer pessoa que o acompanhasse por poucos meses, e que lhe pagas-
se certos honorários, obviamente. Por longa data teve seu nome vinculado ao conceito de 
charlatanismo.

Inspirada no estoicismo, uma doutrina filosófica já constituída, outra seita médica, a 
dos pneumatistas, foi fundada por Ateneu de Atalia (10 a.C.-54 d.C.). Segundo esta escola, 
cada corpo tem um sopro, o pneuma, cuja tensão age sobre todas as partes, assegurando as 
densidades diferentes da matéria. O pneuma seria o princípio vital que explicaria o binômio 
saúde-doença. O ar exterior seria levado ao coração, onde se torna o sopro psíquico que re-
gula e sustenta todas as partes do corpo, assegura seu crescimento e sua harmonia. A saúde 
seria dependente do pneuma, cujo tônus seria percebido ao pulso. Esta teoria posteriormente 
daria origem à doutrina dos ecléticos. 

Estes acreditavam que as doenças eram devidas a causas evidentes, mas também a 
causas ocultas. A ideia, aqui, é de que toda a verdade médica se assenta na experiência. 
Os ecléticos eram muito cuidadosos em suas descrições clínicas, valorizando cada detalhe. 
Como representante significativo em Roma, temos Areteo de Capadocia (50-130 d.C.). 
Ele promoveu a revitalização da atitude observadora de Hipócrates. Descreveu o diabetes 
a partir de sintomas urinários e fez belas descrições da tuberculose, da difteria, do tétano, 
das paralisias, dentre outras enfermidades. Preocupava-se com o bem-estar dos pacientes, 
sugerindo, por exemplo, evitar pomadas que manchassem a roupa de cama, por serem desa-
gradáveis para o paciente. Areteo defendia uma posição que já se esboçara no papiro egípcio 
de Kahun, de que a histeria seria um deslocamento da matriz, sendo descrita conjuntamente 
com as inflamações e hemorragias fatais do útero. Acreditava que a falta de relações sexuais 
levaria ao ressecamento e perda de peso do útero, que então se deslocaria, podendo atingir o 
hipocôndrio ou o coração.

Figura peculiar no início da era cristã, Celso foi o grande compilador do conheci-
mento médico acumulado em seu tempo. Há controvérsias se Aulus Aurelius Cornelius 
Celsus (25 a.C.-50 d.C.) teria exercido a medicina. Homem culto, da classe dos patrícios, 
provavelmente não teria praticado uma profissão a seu tempo restrita a escravos. Teria, sim, 
escrito sobre diversos assuntos, aqui incluída a medicina. Em seu De re medica, juntou e 
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traduziu para o latim muitos dos estudos médicos da antiga Grécia. No seu vocabulário 
estaria a base da nomenclatura médica moderna. Celso não pertencia a nenhuma seita 
médica e demonstrava grande respeito pelas concepções hipocráticas. Ele prescrevia um 
tratamento rude aos mentalmente perturbados, para que fossem reconduzidos bruscamen-
te à saúde. Isto porque acreditava em demônios, que poderiam ser expulsos assustando os 
pacientes por eles possuídos. Além das sangrias, purgativos e drogas da escola humoral, 
incluía também ameaças, torturas, açoites e bruscas e súbitas imersões em água. Embora 
acreditasse na demonologia e defendesse a ideia de que algumas enfermidades eram devidas 
à cólera dos deuses, Celso se posicionava completamente a favor de uma concepção racio-
nal da medicina. Não teve seguidores, foi pouco considerado enquanto viveu e sua obra só 
foi divulgada no século XV, quando foi impressa.

Em 1443, Tommaso Parentucelli, cujo pai era médico, descobriu um antigo manus-
crito de Celso na biblioteca papal de Santo Ambrósio, em Milão. Em 1447, Parentucelli 
tornou-se o Papa Nicolau V, patrono dos humanistas. Em 1478, De Medicina, de Celso, foi 
publicado em Florença.

Durante o Império Romano, as prescrições médicas ocorriam após um exame clínico, 
seguido da palpação dos pulsos e da uroscopia. Diversos eram os recursos terapêuticos, mas 
dentre eles três se destacavam pelo seu amplo espectro de indicações, a teriaga, a água e a san-
gria. Nas doenças atribuídas ao envenenamento, tais como as doenças infecciosas, as febres, 
as alterações da visão, tonturas, vertigens, usava-se a teriaga. Era também usada nos delírios, 
pesadelos, epilepsia, anorexia, metrorragia, dentre outras. Este “antigo” medicamento era 
uma mistura de plantas medicinais de longa data conhecidas, incluindo pimenta, gengibre, 
canela, açafrão e ópio. Na formulação de Andrômaco, o Velho, médico particular de Nero, 
a teriaga teria 64 substâncias. Ele acrescentou várias substâncias vegetais à fórmula, além de 
carne de cobra, que se acreditava imunizar contra venenos. A teriaga tornou-se uma pana-
ceia. O medicamento era de difícil obtenção, em vista do grande número de substâncias, da 
raridade de algumas delas e do seu elevado custo. Em consequência, passou-se a produzir 
outro mais popular, composto de louro, mirra, genciana, aristolóquia e mel. Seria a “teriaga 
dos pobres”. Nas áreas rurais, para combater a peste e outras doenças, usava-se apenas alho, 
a “teriaga dos camponeses”.

Outra importante modalidade terapêutica era a utilização da água, seja na forma de 
ducha geral, ducha local, banho ou bebida. As “águas alcalinas” eram usadas para problemas 
do estômago; as “águas sulfurosas”, nas enfermidades da pele, nas dores e reumatismos; as 
“águas salinas”, nas desordens menstruais. As sangrias eram usadas em quase todas as enfer-
midades, particularmente nos casos de inflamação ou de “febre aguda”.

No que tange à medicina militar, o espírito expansionista romano implicava a oferta 
de um tratamento eficiente para os soldados. Para tanto os romanos construíram, em vários 
locais, um tipo de estabelecimento hospitalar a que denominavam valetudinarium, destinado 
a prestar assistência médica não só aos militares, como também aos escravos empregados em 
trabalhos agrícolas. Os valetudinaria obedeciam a um mesmo modelo arquitetônico padro-
nizado; consistiam em uma construção quadrangular em que as enfermarias e os quartos se 
comunicavam com um pátio central espaçoso com ampla ventilação. Dispunham de material 
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cirúrgico necessário ao atendimento dos feridos no campo de batalha e seus médicos pratica-
vam a ligadura de artérias nas grandes hemorragias. 

Cabia também ainda aos médicos militares avaliar a incorporação dos jovens recrutas, 
excluindo os inaptos ao serviço; fazer o exame para o afastamento definitivo do serviço; esco-
lher a localização dos campos, promovendo a drenagem da água usada, a incineração do lixo, 
o aprovisionamento de água e a supervisão da ração alimentar da tropa.

O mais célebre cirurgião militar foi Pedanius Dioscorides (40-90). Nascido em Ana-
zarba, na Cilícia, foi imortalizado pelo seu conhecimento das virtudes terapêuticas das 
plantas, tornando-se o pai da farmacologia. Foi médico à época de Nero, participando 
de campanhas com a legião romana. Sua obra – De materia medica –, escrita em grego, 
descreve a utilização terapêutica de mais de 1.600 produtos vegetais, minerais ou animais. 
Dividida em cinco volumes, o primeiro trata de ervas, unguentos e óleos; o segundo, de 
alimentos; as plantas e raízes ocupam o terceiro e o quarto volumes; no último estão os 
vinhos e os remédios de origem mineral.

Claudius Galenus nasceu em Pérgamo, na Ásia Menor, em 131. Pérgamo foi a cidade 
onde, na falta dos papiros egípcios, se inventou o pergaminho. Galeno era filho de Nicon, 
um arquiteto de posses, culto e interessado em lógica, matemática e astronomia. Enquanto o 
pai de Galeno era calmo e elegante, sua mãe é descrita como irritadiça e desagradável. Após 
um sonho de Nicon, Galeno decidiu seguir os estudos médicos, iniciados em 146, ainda 
em Pérgamo. A partir de 148, achando que nada mais teria a aprender ali, foi para Esmirna, 
onde estudou a anatomia dos músculos, com Pelpos. Seguiu depois para Corinto e finalmen-
te para Alexandria, onde provavelmente, sob a direção de Herófilo, participou de dissecções 
humanas, o que lhe garantiu bons conhecimentos de anatomia e fisiologia.

Galeno registrou muitas das realizações da escola de medicina de Alexandria, que 
de outra maneira teriam sido perdidas, em consequência do grande incêndio ocorrido no 
século VII. Em 157 retorna a Pérgamo, onde torna-se médico dos gladiadores, podendo 
treinar suas habilidades cirúrgicas. Em 162 vai para Roma, o centro do mundo, tornando-
-se médico particular do imperador Marco Aurélio. Baseando-se na tradição hipocrática, 
que ele próprio enriqueceu, e no pensamento filosófico grego, desenvolveu uma capacidade 
investigativa e clínica peculiares. Neste momento, as várias seitas médicas se enfrentavam. 
Polemizou com todas, não se vinculou a nenhuma. Conquistou grande sucesso e grandes 
inimigos entre seus pares.

Em 166, provavelmente para escapar da Peste Antonina que atingia Roma, voltou a 
Pérgamo. Esta epidemia foi assim denominada por ter ocorrido durante o reinado de Marco 
Aurélio, que era da linhagem dos antoninos. Não é evidente se se tratou de uma epidemia 
de varíola ou de sarampo. Como por volta do ano 250 ocorreu uma outra epidemia, a Peste 
do século III, ou Peste Cipriana, que também devastou a região, acredita-se que aquelas 
duas doenças teriam ocorrido isoladamente em cada uma dessas pestes. A descrição do 
quadro clínico da peste antonina feita por Galeno não permite a diferenciação. Em 168, 
Marco Aurélio pede a Galeno que o acompanhe em uma expedição militar e este retorna 
a Roma no ano seguinte, com o exército. Somente em 192 volta definitivamente à Grécia, 
onde provavelmente faleceu em 200 d.C. (Figura 1).
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As obras de Galeno foram numerosas, embora mais da metade tenha se perdido em 
um incêndio no Templo da Paz, em Roma. Escreveu sobre medicina, filosofia, matemática, 
gramática e leis. Das obras sobre medicina, 83 se salvaram e foram traduzidas para vários 
idiomas. Além de escrever sem cessar, dava preleções públicas, onde dissecava cães, macacos e 
também porcos. Com isso, muito contribuiu para melhorar o conhecimento anatômico em 
seu tempo, particularmente do sistema nervoso central.

Figura 1. Claudius Galenus (129-200 d.C.). Online Portrait Gallery (MML/UTMB).1

Insistia na necessidade de os cirurgiões conhecerem bem a anatomia para operarem 
sem lesar os nervos e os vasos. Segundo Galeno, a perturbação ou parada de uma função 
seria fruto da lesão do órgão no qual ela se localizava. O coração não seria o órgão de onde 
partiriam os nervos, mas o centro das artérias, enquanto que o fígado era o centro das veias. 
Diferentemente da concepção geral, a voz se originaria na laringe e não nos pulmões.

Para ele, seguindo Aristóteles, a água, o ar, a terra e o fogo seriam os quatro elemen-
tos primitivos, e toda matéria os conteria, em quantidades misturadas de calor, frio, seco 
e úmido. Os quatro humores – o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra – seriam 
combinações daqueles elementos e qualidades no corpo humano. A esta concepção hipo-
crática dos humores, Galeno acrescentou o conceito dos quatro temperamentos. Segundo 
as respostas emocionais fossem rápidas ou lentas e fortes ou débeis, as pessoas poderiam se 
mostrar sanguíneas, fleumáticas, coléricas ou melancólicas.

A fisiologia humana, segundo Galeno, baseava-se no pneuma, que seria a essência da 
vida, proveniente do ar e que conteria três princípios: o “espírito animal”, que depende-
ria do cérebro, o “espírito vital”, que age no coração e na regulação térmica, e o “espírito 
natural”, que se localizaria nos órgãos do ventre, no fígado e na nutrição. Segundo seu 
modelo, ao serem absorvidos no intestino, os alimentos dão origem ao quilo, que seria 
levado pela veia porta até o fígado, onde se impregnaria de uma essência constituída de 

1 Disponível em: <http://library.utmb.edu/portraits/portlist.htm>. 
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espíritos naturais, transformando-se em sangue. Partindo do fígado, e através das veias, o 
sangue levaria os espíritos naturais até cada órgão, que por sua vez produziria substâncias 
específicas, incluindo-se a bile amarela e a bile negra, que, juntamente com o sangue e a 
fleuma, constituiriam os quatro humores responsáveis pelo estado de saúde da pessoa. A 
passagem do sangue pelas veias, desde o fígado até os órgãos, se daria na forma de fluxo 
e refluxo, como nas marés. Dado este movimento, o sangue, ao mesmo tempo em que 
levaria os espíritos naturais, absorveria os resíduos produzidos pelo organismo. O sangue 
assim impuro seria levado do fígado ao ventrículo direito através da veia porta. Daí, através 
da artéria pulmonar, o sangue chegaria aos pulmões. Nestes, os resíduos se vaporizariam 
e seriam eliminados pela expiração. Parte do sangue retornaria ao fígado, enquanto outra 
parte chegaria ao ventrículo esquerdo através de poros e canalículos invisíveis existentes 
no septo intraventricular. Aqui, o sangue entraria em contato com o ar inspirado, que era 
levado ao ventrículo pelas veias pulmonares. Em contato com o ar, o sangue se impregna 
de “espíritos vitais” e muda de cor, tornando-se mais avermelhado. Dirigindo-se ao cére-
bro, através da aorta, o sangue ali se impregna de “espíritos animais”, os princípios mais 
nobres do organismo. Por mecanismo semelhante de fluxo e refluxo, o sangue renovado 
se distribuiria pelo corpo. A tarefa principal do coração seria formar o calor corporal: o ar 
chegaria aos pulmões em baixa temperatura; seria levado ao coração que, como uma câma-
ra de combustão, geraria calor, fonte primária da vida, pelo contato do ar com o sangue. 
Aos pulmões caberia controlar o excesso do calor gerado.

A saúde seria mantida pelo equilíbrio no funcionamento dos órgãos. A perda do equi-
líbrio geraria as enfermidades. Os fatores desencadeadores do desequilíbrio seriam o frio, o 
calor, os traumatismos e a pletora. A terapêutica envolvia aplicação de calor nas enfermida-
des desencadeadas pelo frio e vice-versa. A pletora seria a consequência de uma incompleta 
eliminação das impurezas do organismo e seria combatida pela sangria. Galeno dava grande 
importância às dietas e utilizava medicamentos à base de vegetais.

Ele defendeu a ideia de que o útero seria bilobado, ficando o corno esquerdo encar-
regado de receber o feto feminino e o direito o feto masculino. Considerava ridícula a tese 
da migração da matriz na histeria, tal como defendia Areteo. Para ele, a continência sexual 
provocaria a retenção do esperma, no homem, ou de um líquido seminal análogo àquele, na 
mulher. O líquido retido corromperia o sangue, irritaria os nervos e produziria convulsões.

Segundo Galeno, cada órgão realiza suas funções obedecendo a certas forças divinas, 
visto que o corpo é um instrumento da alma. Suas conclusões, fruto de engenhosos relacio-
namentos entre os fatos, embora contendo relevantes equívocos, foram aceitas como verdades 
intocáveis até o Renascimento. Sua orientação era muito mais teórica, excessivamente espe-
culativa, se, por exemplo, comparada à maior orientação empírica de Hipócrates. Este foi o 
seu maior ponto fraco: considerar que as especulações filosóficas e a lógica tinham o mesmo 
valor que a observação imparcial, que ele tanto preconizava. Não obstante, suas concepções 
filosófico-religiosas garantiram o incondicional apoio recebido da Igreja até ver suas verdades 
ruírem a partir do Renascimento.

Antes disso, porém, temos um longo percurso entre a queda do Império Romano do 
Ocidente e a do Império do Oriente, período histórico conhecido como a Idade Média e que 
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coincide com todo o Império Bizantino. Após a queda de Roma e o incêndio de Alexandria 
que destruiu sua célebre biblioteca, Constantinopla tornou-se o centro cultural mais impor-
tante do mundo.

Inicialmente, a medicina bizantina baseava-se nos textos clássicos. Os médicos do 
período aplicavam as antigas teorias, apoiando-se em grande empirismo e juntando receitas 
saídas da medicina popular. A partir do século VIII, os autores bizantinos passaram a se 
inspirar na medicina árabe. Pequena foi, portanto, a contribuição original dos autores desse 
período. Célebres tornaram-se Oribasius (325-403), médico do imperador Juliano e autor 
de Coleção Médica, Aetius de Amida (502-575), autor de Tetrabiblion, Alexandre de Tralles 
(525-605), autor de um tratado com doze livros de medicina, que descreve todas as doenças, 
traumatismos da cabeça e febres, e Paulo de Egina (625-691), grande cirurgião que descre-
veu as técnicas de realização da traqueostomia e da drenagem da hidrocele vaginal, além de 
cirurgia para catarata e outras doenças oftálmicas.
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o Que é idade Média?

Ao contrário do imaginário popular, a chamada Idade Média não foi um período obscu-
rantista nem uma idade das trevas. Para compreender a medicina medieval torna-se neces-
sário vê-la no contexto sociocultural da época, caso contrário a prática médica considerada 
isoladamente pode parecer ingênua ou ridícula.

A expressão Idade Média surgiu no século XIV com Petrarca, evidentemente referin-
do-se a séculos anteriores. A periodização da Idade Média foi proposta pelo historiador suíço 
Burckhardt (1818-1897) como sendo o espaço de tempo compreendido entre 496-1492. 
Esse espaço de tempo, apesar de servir de orientação histórica, não deve ser levado ao pé 
da letra, pois a história não tem dia fixo para terminar e começar outra era, como se fosse 
uma fase lunar. Há quem defenda que até hoje certos segmentos da humanidade ainda têm 

A medicina na Idade Média
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comportamento e costumes medievais. Esse mesmo autor inventou o Renascimento com R 
maiúsculo, para isolá-lo da Idade Média.

Inicialmente denominou-se medium tempus (sing) e media tempora (pl) = idade do 
meio: em inglês fez-se Middle Age, espanhol Edad Media, germânico Mittealter e em francês 
Moyen Age, mas no italiano resultou em Medioevo (aevum=época).

Durante o Iluminismo do século XVIII, os intelectuais da época tinham total des-
consideração pela Idade Média (termo ainda não usado), chamando-a de Idade das Trevas 
(Dark Age) em contraste com a Idade ou Século das Luzes (Lightning Age). Esse precon-
ceito evoluiu até nossos dias, de tal forma que praticamente quase todos os atos médicos 
da Idade Média não são levados a sério, assim como o termo medieval passou a significar 
algo retrógrado ou ultrapassado.

A Idade Média é essencialmente rural, e as cidades nasceram ao redor de locais 
de peregrinação (um convento ou igreja com relíquias de santos) ou dentro de imensas 
áreas muradas, cujo centro do poder residia num castelo fortificado onde vivia o rei ou 
um nobre homem. Em seu interior procuravam abrigo e proteção mercadores, artesãos, 
taverneiros, lavradores e quase todos os profissionais da época. Em troca, essa população 
sempre crescente tinha o compromisso de pagar diferentes formas de impostos ao seu se-
nhor, assim como servir de soldados para defender seus interesses em não raras batalhas. 
Nasciam os burgos e os burgueses.

Muitos desses “burgos” tinham sua própria moeda ou o comércio se fazia por um 
sistema de trocas de mercadorias. À medida que a população aumentava, a cidade crescia 
desordenadamente, as casas eram construídas quase ao acaso, coladas umas às outras, origi-
nando e margeando ruas estreitas e tortuosas. A expansão também se dava fora dos muros do 
castelo, formada por comunidades campestres (fazendas, lavouras). Nesse cenário aparecem 
os primeiros problemas sanitários comentados mais adiante.

as uniVersidades e o ensino

Não é objetivo deste texto discorrer sobre o nascimento das Universidades na Idade Mé-
dia, pois, apesar de muito interessante, é uma longa história. As escolas médicas geralmente ou 
nasceram juntas ou poucos anos após a fundação da universidade local. O leitor pode ter uma 
ideia da tradição de algumas universidades africanas e europeias, no quadro a seguir:

Ano PAís CidAde nome

859 Marrocos Fez Universidade Al-Karaouine

970 Egito Cairo Universidade Al-Azhar

Séc. IX Itália Salerno Escola Médica de Salerno

1088 Itália Bolonha Universidade de Bolonha
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Ano PAís CidAde nome

1150 França Paris Universidade de Paris

1167 Inglaterra Oxford Universidade de Oxford

1175 Itália Módena Universidade de Módena

1209 Inglaterra Cambridge Universidade de Cambridge

1212 Espanha Valladolid Universidade de Valladolid

1218 Espanha Salamanca Universidade de Salamanca

1220 França Montpellier Universidade de Montpellier

1222 Itália Pádua Universidade de Pádua

1290 Portugal Coimbra Universidade de Coimbra

Os ensinos “básico” e “superior” eram bastante disciplinados, rígidos e exigentes, e to-
mamos como modelo duas universidades: Paris e Bolonha. O ensino começava pelo Curso de 
Artes: a Fase I constituía-se de três disciplinas (Trivium) – Retórica, Dialética e Gramática; a 
Fase II era conhecida com o Quadrivium – Aritmética, Geometria, Astronomia e Música (sem 
prática musical e sem canto). O curso superior destinava-se a três carreiras: Teologia (a mais 
importante e “Rainha das Ciências”), Medicina e Direito. O método de ensino era chama-
do de “escolástico” (praticado na escola, principalmente no Trivium, Teologia e Direito), no 
qual se exercitava o confronto de opiniões: um tema provocador (questio) seguido de discussão 
(disputatio) e conclusão (determinatio). O ensino era liderado pelos monges beneditinos, do-
minicanos e franciscanos. No século XII foram criados os nomes e tipos de cursos: licenciatura 
(licencia docendi), bacharelado (baccalauréat), mestrado (maîtrise) e doutorado (doctorat). O 
pré-requisito para cursar a universidade era: ter um tutor, saber escrita e leitura e ter sólidas no-
ções de latim. O leitor pode observar que a essência tanto do vestibular como da pós-graduação 
de nossos dias tem um DNA medieval. Se a Idade Média é de característica rural, o ensino é 
quase propriedade ou exclusividade da Igreja com suas diversas ordens; nelas, as ordens, esta-
vam os intelectuais que dominavam o saber: ler, escrever, ensinar e interpretar.

coMo adQuirir liVros

Os livros eram feitos com folhas de pergaminho (pele de cabra ou carneiro), cortadas 
em diferentes tamanhos, formando um conjunto com número variável de páginas. As páginas 
eram copiadas de antigos livros, clássicos da época, e escritas por copistas (geralmente monges); 
nem todo copista sabia ler, apenas copiava o texto. Por isso, uma mesma obra pode apresentar 
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diferenças de palavras, conforme a origem do copista. Os livros, quando encomendados, po-
diam demorar vários meses ou até anos para chegar ao comprador. As ilustrações eram feitas 
pelos chamados ilustradores (enlumineurs). Eram os encadernadores que davam forma ao livro. 
Havia também livreiros, cujo termo foi mencionado pela primeira vez em 1170, porém o mais 
frequente era o aluno recorrer à biblioteca da universidade ou mosteiro. 

o curso Médico

Até o século XI a medicina ocidental tinha poucas referências tanto de grandes mé-
dicos quanto de bibliografia. Naquele século aparece então um monge africano de nome 
Constantino. Nascido em Cartago, viajou pela Arábia e Índia onde teve conhecimento de 
uma medicina mais avançada do que a da Europa, principalmente a árabe, além de descobrir 
e encantar-se com os textos de filósofos gregos. Fugindo de inimigos patrícios, abrigou-se 
durante vários anos no mosteiro de Monte Cassino na Itália central, onde se dedicou a tra-
duzir do árabe para o latim as obras fundamentais da medicina oriental e da filosofia grega. 
Produziu um enorme acervo, com o qual chegou à Escola de Salerno na Itália. Como um 
rastilho de pólvora, suas traduções explodiram nas escolas médicas do Ocidente. Obras de 
Aristóteles e médicos como Rhazes, Averróis e Avicena passaram a fazer parte do currículo 
das grandes escolas, e o mundo acadêmico da época não foi mais o mesmo.

Os cursos médicos de referência da Europa eram os de Salerno, Montpellier e Bolo-
nha. Paris seguia um currículo próprio e também adaptado das outras escolas médicas. O 
ensino médico começava após o Quadrivium e durava seis anos. Inicialmente o aluno devia 
aprender as vinte leituras introdutórias – o Isagoge – de Johannitius, familiarizando-se com 
os tipos de febre, banhos, humores, tipos de doenças e exercícios corporais. A seguir, apren-
dia-se o “mestre dos mestres”, Hipócrates e sua obra Corpus Hippocraticum, com longa dura-
ção no estudo de cinquenta leituras dos Aforismos e 28 lições sobre o Prognóstico. Durante 
um ano, havia aulas semanais sobre a arte de examinar as urinas, com a leitura dos livros de 
Theophilus e Isaac Judaeus. O diagnóstico das doenças pelo exame do pulso de Philaretus 
completava o ciclo teórico.

O estudo da anatomia variava de escola para escola. Em várias delas, era proibida 
a dissecção de cadáveres humanos, por ordem da Igreja, que considerava tal prática um 
pecado por desrespeito ao homem. A Universidade de Pádua, na Itália, foi a pioneira no 
ensino da anatomia humana, usando para isso cadáveres de pessoas executadas pela justiça 
ou indigentes (O fabuloso e maravilhoso auditório de anatomia da Escola de Pádua existe 
até hoje e deve ser visitado pelos amantes da História Médica, assim como o Anfiteatro de 
Anatomia da Universidade de Bolonha). Os exames finais do curso eram feitos diante de 
uma banca de notáveis e, sendo aprovado, o aluno era Mestre em Artes; posteriormente, 
com mais estudos, obtinha-se a Licença para exercer a profissão médica. Com o doutorado 
tornava-se professor.

A parte “prática”, isto é, tratamento de doentes, podia ser realizada em um hospital ou 
acompanhando um médico conceituado. A formatura do médico era uma solenidade pom-
posa dentro do ritual religioso, na qual eram entregues o anel e o diploma.
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a arte do diaGnóstico 

O paciente jamais era despido em seu peito ou ventre. O médico fazia a anamnese 
circunstancial, levando em consideração o clima e temperatura ambiente, cor da pele, ali-
mentação prévia, cabendo ao paciente apontar o local do sofrimento.

Os principais meios de diagnóstico eram os exames do sangue, pulso, fezes e a urosco-
pia, isto é, o exame da urina. Raramente esses meios eram usados em conjunto. Sentir o pulso 
era o primeiro ato de exame para o diagnóstico. Tão importante que pelo menos três autores 
deviam ser lidos e seguidos: Hipócrates, Philaretus e Galeno. Embora a interpretação das 
características do pulso em relação aos nossos dias seja quase toda equivocada, as observações 
eram precisas, praticamente as mesmas que nos ensinam os livros de semiologia. Acredita-se 
que muitos médicos atuais (séc. XXI) não o fazem melhor do que os clínicos medievais.

O método de examinar a urina consistia na inspeção visual, contra a claridade, da 
urina fresca colhida num frasco de vidro, geralmente de cristal. Era um processo de grande 
respeito científico e competência (lembre-se que para isso ele estudou a matéria durante um 
ano). Entre os instrumentos da “maleta médica” da época, havia um frasco para esse fim.

A sangria servia como diagnóstico e tratamento. O método consistia em cortar uma veia 
saliente do braço (radial ou ulnar) após garroteamento, com uma navalha ou lanceta, processo 
geralmente executado por um cirurgião-barbeiro. O sangue era recolhido numa cuba, vaso do-
méstico ou prato, cabendo ao médico examinar suas características, tais como: cor, viscosidade, 
temperatura (quente ou frio), tipo de espuma ou borbulhamento e tempo de coagulação.

Tanto o exame da urina quanto o do pulso passaram aos médicos renascentistas como 
uma preciosa herança medieval. As centenas de pinturas do século XV dão testemunho desse 
recurso clínico no diagnóstico, e grandes mestres pintores mostram o tema, como por exem-
plo Jan Steen (Leiden, 1626-1679), que tem inúmeras obras sobre o exame do pulso, e outro 
holandês, Gerrit Dou (1613-1675), nos revela como se fazia a inspeção da urina.

trataMento

Os diagnósticos do médico medieval não têm a linguagem médica atual, assim como 
o tratamento. Alguns procedimentos eram baseados apenas no conhecimento científico 
da época; outros eram híbridos de fé e mística religiosa e a maioria seguia as seculares 
recomendações dos grandes mestres como Hipócrates e Galeno, além de se aproveitar do 
conhecimento árabe. O conceito de moderno na Idade Média era de algo atual, contem-
porâneo e não de avanço. Infelizmente os mestres resistiam às inovações e preferiam a 
segurança dos ensinamentos dos antigos sábios.

sanGria

Era o tratamento preferido e mais indicado pelo clínico, porém executado pelo cirur-
gião-barbeiro. Acreditava-se que os maus fluidos da doença seriam eliminados com o sangue. 
O volume e a frequência eram prescritos pelo médico. Não raramente o doente grave morria 
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da cura. O prestígio da sangria, cujas indicações dariam hoje uma extensa bula, chegou até 
o século XIX, largamente usado na Guerra Civil americana. A sangria clássica era realizada 
por um corte na veia do braço, porém havia outras formas de retirar o sangue quando o caso 
não apresentava grande urgência: o uso das sanguessugas, um anelídeo (gen. hirudineo; lat. 
hirudo= sanguessuga) hematófago, que suga, através de uma ventosa, um volume de sangue 
até dez vezes seu próprio volume, além de secretar uma substância anticoagulante. Quando 
se aplicam repetidas vezes, o resultado é uma anemia pronunciada.

teriaGa

Era um elixir de tradição imemorial, fabricado com um grande número de componen-
tes (entre 40 e 80), entre variadas ervas, mel, vinho, pós, frutas etc. Era a verdadeira panaceia, 
com indicação para qualquer tipo de sintoma ou doença. Fazia parte do arsenal pessoal do 
médico, além do uso indiscriminado pela população. Sua fabricação era secreta, assim como 
o período de colheita e partes das diferentes plantas. Era o remédio de primeiros socorros em 
diversas situações clínicas. Pessoas nobres ou ricas jamais viajavam sem um frasco de teriaga.

erVas

Grandes cidades ou escolas médicas possuíam um herbário, cujas plantas vinham de 
diversas partes do mundo, principalmente do Oriente, aportadas em Veneza e distribuídas 
pela Europa. O herborista era o responsável tanto pelo cultivo das plantas quanto por sua 
preparação para uso: classificação, secagem e estocagem. Os médicos e farmácias (apotecas) 
renovavam seus estoques com o herborista. A maioria dos herbários encontrava-se nos mostei-
ros, com monges herboristas que se dedicavam exclusivamente àquela função. A Faculdade de 
Medicina de Montpellier possuía um dos maiores e melhores herbários na Europa e até hoje 
parte dele é conservado como verdadeiro monumento histórico. O número de plantas medi-
cinais ultrapassava duas mil espécies e serviam, entre outras funções, à manipulação da teriaga.

Ventosas

Usavam-se duas modalidades de ventosa: seca e sarjada. A ventosa seca consistia em 
aspirar a pele por meio do vácuo, usando uma campânula. Na ventosa sarjada cortava-se 
antes a pele no local de aplicação para promover sucção de sangue pelo vácuo da campânula. 
Usava-se para isso um dispositivo denominado sarjadeira, com o qual se obtinham cortes 
paralelos superficiais. As ventosas eram muito usadas nas doenças respiratórias.

PurGação e clisteres 
O uso dos purgativos e enemas tem uma concepção filosófica – “qui bene purgat, bene 

curat” – ou seja, a limpeza do estômago e dos intestinos livra o doente dos maus humores, 
da matéria imprestável cujos fluidos provocam um sem-número de sintomas e doenças, tais 
como artrite, hidropsia etc. A remoção do muco gastrointestinal através dos enemas remove 
a doença física e psíquica. Atualmente, existem médicos com clínicas destinadas à chamada 
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hidrocolonoterapia, isto é, o uso de enemas para o tratamento de doenças diversas, por meio 
da limpeza dos colos. Enquanto que na Idade Média o método era revestido de uma crença 
científica pura e honesta, de acordo com o diagnóstico presumido, seu uso não se justifica 
eticamente em nosso século.

trauMatisMos e fraturas

As constantes guerras eram o campo de aprendizado para o tratamento de feridas e 
traumatismos, assim como ao estudo da anatomia. No séc. XII, Guy de Chauliac, o mais 
importante e famoso cirurgião da época, usava métodos para o tratamento de fraturas basea-
dos no seu conhecimento de anatomia; dizia ele que sem conhecer anatomia era impossível 
ser cirurgião. Os soldados com feridas e fraturas nos campos de batalhas eram atendidos 
inicialmente por algumas mulheres e até por cirurgiões-barbeiros e só mais tarde eram vistos 
e tratados pelo médico cirurgião.

extrações dentárias

O tratamento dentário da época consistia unicamente na exodontia, realizada somente 
pelo cirurgião-barbeiro. A extração dentária era feita com grandes pinças, algumas chamadas 
de “pelicano”, ou por entre os dedos do cirurgião, que utilizava toda a sua força para abalar 
e deslocar o dente incrustado no osso; para facilitar a manobra da pinça digital, fazia-se um 
corte com faca na gengiva acima ou abaixo do dente-alvo. No século XIV a cavidade do den-
te arrancado podia ser preenchida com um outro dente obtido de cadáveres e até de animais.   

as Grandes doenças da idade Média 

A humanidade é constantemente colocada à prova durante um certo período de tem-
po no qual diversas doenças tomam um caráter epidêmico ou pandêmico, como a mostrar ao 
homem suas limitações e fragilidades. Foi assim desde que o homem povoou a terra.

A Idade Média experimentou grandes catástrofes na saúde, agravadas pela incapa-
cidade de diagnosticar e tratá-las corretamente. Uma população perplexa e com médicos 
inoperantes fazia com o que a esperança de cura fosse voltada para o sobrenatural e às 
práticas religiosas.  

O principal flagelo experimentado no período da Idade Média foi a “praga” ou “peste 
negra” ou “peste bubônica”, que começou atingir a Europa em 1347 ao chegar na Itália (Ná-
poles e Gênova) e Marselha. Um ano depois a epidemia havia se estendido através de toda a 
Espanha, Itália, França, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, chegando até a Rússia. As populações 
eram dizimadas como bonecos de cera e cerca de um terço da população mundial da época 
foi morta. O terror vivido diariamente em cada cidade da Europa sob o espectro da morte 
inevitável trouxe o reino do caos, o desaparecimento das leis e da ordem, a regra de “cada 
um por si” ou “salve-se quem puder”. A causa, sem dúvida, era o castigo divino pelo pecado 
da humanidade, não poupando nenhuma classe social. O leitor pode ler o testemunho de 
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Giovanni Boccaccio, sobrevivente da época, na sua obra Decameron – a descrição dramática 
desse acontecimento.

A doença do “Fogo de Santo Antão” ou “Mal dos Ardentes” foi outro flagelo epidêmi-
co que atingiu brutalmente as populações da França e da Itália, cujas manifestações eram o 
comprometimento dos membros inferiores ou superiores ou de ambos, por grande inchaço, 
vermelhidão que queimava como brasas, feridas necrosantes nestes locais e com frequência 
perda de uma ou várias partes dos membros. Novamente a explicação para tanto sofrimento 
residia na ação de bruxaria ou num castigo de Deus. Havia de se fazer penitências e orações; 
buscar ajuda em lugares sagrados ou sede de relíquias de santos. Só no século XVIII é que a 
causa foi descoberta, demonstrando-se que as sementes do centeio, estragadas pela umidade, 
eram o assassino oculto. Posteriormente descobriu-se que um fungo atacava estas sementes e 
produzia uma substância chamada de ergot e naturalmente a doença passou a ser denomina-
da de ergotismo; a vermelhidão da pele era também chamada de erisipela. 

A lepra, uma das doenças mais antigas e conhecidas desde os tempos bíblicos, espraia-
va-se na Idade Média pela maioria dos países da Europa. Interpretada como uma outra forma 
de expiação dos pecados, os doentes eram segregados em comunidades distantes da cidade. 
A possibilidade de transmissão pelo ar ou pelo contato obrigava os leprosos a obedecerem 
a ordens régias, e principalmente eclesiásticas, tais como carregar uma matraca que deveria 
soar para advertir a população sadia da presença do doente, usar luvas e não conversar com 
pessoas sadias na direção do vento etc. A sobrevivência do leproso dependia da caridade re-
ligiosa (a mesma que os condenava a esconder-se do mundo) e do que também se produzia 
na comunidade.

Outras doenças não menos importantes apareciam como movimentos ondulatórios 
para colocar em pânico a sofrida e resignada, porém orgulhosa, população medieval. A va-
ríola, o tifo e a sífilis disputavam o poder de morte ou malefícios. Como as demais epide-
mias, as causas eram consideradas sobrenaturais, produtos de feitiçaria ou ofensas indignas à 
misericórdia divina. Algumas soluções eram propostas e executadas, tais como identificar e 
queimar as bruxas, impedir a prostituição ou expulsar os judeus de todas as cidades.

hosPitais da idade Média

A França estabeleceu o modelo de socorrer os doentes e desabrigados, com a criação 
dos Hôtels-Dieu. O Hôtel-Dieu em Paris foi fundado no século XI e no século XIV já pos-
suía mais de trezentos leitos; cada um deles recebia de três a cinco pessoas (entre doentes e 
sadios), internados todos nus por medida de higiene. O hospital mantinha de forma perma-
nente mais de mil albergados durante todo o ano. Havia no país uma verdadeira rede desses 
Hôtels-Dieu e na realidade eram muito mais instituições de abrigos para os pobres (Le Goff, 
1997); possivelmente deram origens às Santas Casas séculos depois. Médicos e cirurgiões 
assistiam aos doentes, porém todo o trabalho de cuidado cabia às irmãs de caridade. Elas 
aplicavam o tratamento, assistiam aos moribundos e se encarregavam de amortalhar os mor-
tos. Os Hôtels-Dieu, apesar de sua função caritativa, não aceitavam parturientes, leprosos ou 



A medicina na Idade Média 131

pestilentos; as primeiras, com seus gritos dolorosos, perturbavam o sossego dos doentes; os 
outros, pelo perigo de empestar o ambiente. Entretanto, é muito interessante registrar que o 
rei Luís IX (São Luís, 1214-1270) mandou construir um edifício anexo ao Hôtel-Dieu em 
Paris exclusivamente para o atendimento às mulheres.

os Grandes Médicos da idade Média

Esta narrativa inicia-se da forma mais improvável em se tratando da Idade Média, 
ao citar duas mulheres médicas que marcaram sua época. A primeira foi Hildegarde de 
Bingen (1098-1179), uma freira beneditina alemã, que, valendo-se de sua condição de 
mística e visionária, escreveu inúmeras obras sobre diversos ramos do saber, incluindo o 
tratamento por meio das ervas. Sua obra “médica” procurava integrar a cura física, psicoló-
gica e espiritual em um único conjunto, fazendo uso da prática herborista integrada com o 
uso de minerais e pedras preciosas ou semipreciosas, como esmeralda, jaspe, topázio, safira 
etc. Notabilizou-se igualmente pela produção de obras religiosas, filosóficas e musicais 
(suas composições sacras foram recuperadas). Uma das principais obras é a História natural 
e causas das curas, escrita em 1151.

Hildegarde foi canonizada pela Igreja Católica e até hoje são encontrados mosteiros 
(EUA, Canadá) que praticam e dispensam receitas herbais segundo as suas regras e orientações.

A outra foi Trótula, a primeira mulher professora de medicina no século XI e que ensina-
va na respeitada Escola de Salerno, a referência médica da Europa. Sua obra é toda ela dedicada 
à mulher, portanto, podemos dizer que foi a primeira ginecologista do mundo ocidental. Ela 
abordou todos os problemas femininos, tais como a menstruação e seus mistérios, a fertilidade, 
o aborto, a sexualidade, as doenças ginecológicas e genitais, além de conselhos cosméticos. Um 
dos seus principais livros foi o De passionibus mulierum (Sobre as doenças das mulheres), porém 
só circulou no século XIII entre os médicos mais eruditos e teve influência até o século XV.

Do Oriente, entre vários intelectuais médicos e filósofos, merecem ser lembrados Rha-
zes e Avicena. Chama a atenção de como os árabes eruditos admiravam a cultura helênica, 
absorvendo os ensinamentos de Aristóteles, Hipócrates e Galeno entre outros. Nenhum era 
só médico; a medicina era uma parte de seu saber, distribuído entre a música, filosofia, ma-
temática e astronomia.

Rhazes era o nome abreviado de Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyá ar-Razi, médico 
persa que viveu entre 860 e 930, portador de enorme cultura em medicina, filosofia, música 
e alquimia. Fiel seguidor de Hipócrates e Galeno, foi considerado o maior clínico do mundo 
árabe. Foi o responsável pelo primeiro hospital de Bagdá e também o primeiro a descrever a 
varíola. Sua obra médica mais importante é o Almansor, um conjunto de livros sobre ciência 
médica, escritos em árabe e grego. Ficou conhecido no Ocidente graças ao trabalho de tra-
dução de Constantino.

 Avicena, conhecido como o Príncipe dos Clínicos, viveu entre 980-1037, conside-
rado o verdadeiro intérprete de Galeno. Seu verdadeiro nome era Abu Ali Al-Husain ibn 
Abdullah ibn Sina; deixou uma grande obra conhecida como Cânone de Medicina, traduzido 
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por Gerardo de Cremona, cuja leitura e prática nas escolas médicas eram obrigatórias até o 
século XVII. “Se os conselhos de Rhazes e Avicena sobre infecção tivessem sido observados, 
levados a sério e seguidos pelos médicos ocidentais, a medicina teria encurtado o caminho 
do progresso e do sofrimento” (modificado de Haggard, 1996).

No período intermediário entre a Idade Média e o Renascimento, dois grandes nomes 
europeus se imortalizaram.

A medicina universal tem uma eterna dívida para com o belga, nascido em Bruxelas, 
Andries van Wesel, cujo nome latinizado mudou-se para Andreas Vesalius (1514-1564), com 
justiça considerado o Pai da Anatomia. Fez seus estudos em medicina nas universidades de 
Louvain, Pádua e Paris. Queria saber em profundidade os mistérios da anatomia do homem, 
cujo conhecimento estava restrito ao ensino dogmático da obra de Galeno, portanto não 
sujeita à crítica ou contestação. Entretanto, Galeno jamais havia dissecado o corpo humano, 
valendo-se apenas do estudo em macacos e porcos. Vesalius passou anos estudando cadáveres 
de homens que foram condenados à morte, chegando à conclusão de que os ensinamentos 
de Galeno estavam equivocados e não tinham relação com a anatomia humana. Em Veneza 
conheceu Jan Calcar, aluno do grande pintor Ticiano, e o convidou para desenhar suas dis-
secções. Juntos foram para Pádua. Em junho de 1543 surge a mais notável obra completa 
de anatomia – De Humani Corporis Fabrica –, com mais de seiscentas páginas e trezentas 
figuras. Não conseguiu o crédito entre os professores das universidades, sendo ridicularizado 
por discordar de Galeno. Morreu antes que sua obra fosse reconhecida como um os maiores 
tesouros da medicina.

A medicina árabe seguia um tradicional aforismo, segundo o qual “o que não se cura 
com o ferro, cura-se com o fogo”, significando que a ferida que o metal do cirurgião não 
podia curar, a cauterização com uma barra em brasa poderia fazê-lo. Coube ao humilde e de-
votado cirurgião-barbeiro Ambroise Paré (1510-1590) mudar esse conceito. Paré não tinha 
estudo universitário e trabalhava como qualquer outro cirurgião-barbeiro fazendo sangrias, 
cortando cabelos, curando feridas ou arrancando dentes. O Hôtel-Dieu de Paris aceitava os 
trabalhos desses auxiliares, que, além de fazerem um “estágio”, livravam os clínicos e cirurgiões 
dos cuidados menos nobres com os feridos. A habilidade de Paré logo se tornou notada e ele 
passou a fazer parte do exército francês em diversos campos de batalhas, como na Itália e 
Alemanha. Sua enorme capacidade de observação tornou-o um experimentador, ao com-
parar métodos de tratamento incluindo o controle. Assim, substituiu a queima das feridas, 
que se infectavam a seguir, por limpeza e uma mistura de clara de ovos e óleo de rosas, com 
um efeito analgésico e cicatrizante surpreendente. O número de inovações nas emergências, 
traumatismos, feridas e operações é absolutamente fantástico, cabendo aqui citar algumas 
dessas habilidades: implantação de dentes, membros artificiais, substituição do globo ocular, 
novas técnicas de curativos. Tornou-se o mestre da medicina militar e um dos responsáveis 
pela divulgação da Anatomia de Vesalius entre os cirurgiões. Ele destruiu várias condutas 
empíricas como o uso da cebola nas queimaduras ou o bezoar de cabra como antídoto de en-
venenamentos, simplesmente questionando como um experimentador atual, cuja demons-
tração exigia um elemento para comparação (grupo controle). Enfim, sua simplicidade não 
se envolvia com o sucesso, afirmando apenas: “Eu o trato, Deus o cura!”.
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a saúde PúBlica

A higiene e cuidados de saúde pública foram mais importantes na Idade Média do 
que se imagina. O desconhecimento da época pode sugerir que a higiene não fazia parte da 
preocupação daquela gente. Não é bem assim. Três elementos sanitários caracterizavam os 
problemas das cidades dos séculos X ao XII. Água potável, dejetos humanos e lixo e a cria-
ção de animais. A água era conseguida pela perfuração de poços ou cisternas, em fontes ou 
diretamente dos rios ou pela construção de aquedutos. Os rios geralmente estavam contami-
nados pelos dejetos e animais mortos, obrigando as autoridades à promulgação de editos ou 
regulamentos específicos para proibir a poluição. Na maioria das cidades os dejetos humanos 
eram jogados nas ruas, havendo, porém, nos castelos e casas de ricos senhores, primitivas 
privadas com tubulações de bronze ou estanho que levavam o material para as ruas. Para a 
toalete anal alguns habitantes de castelos ou pessoas mais cuidadosas usavam as folhas macias 
e largas de uma planta chamada mullein ou planta-veludo (g. verbascum). Para facilitar a lim-
peza da cidade, várias ruas de Paris foram pavimentadas a partir de 1185, o que foi imitado 
por outras cidades da Europa.

Normas de higiene pessoal e cuidados com o bem-estar e saúde foram divulgados 
pela Escola de Medicina de Salerno, no sul da Itália (fundada no século IX) – por meio 
do livro Regimen Sanitatis Salerni, publicado em versos latinos no século XII e usado até o 
século XIV em várias escolas médicas. O livro de Salerno dizia respeito à necessidade dos 
banhos, boa alimentação e dieta, prevenção de doenças por meio de ventosas, sangrias e 
purgações. Infelizmente essa publicação não atingia o grande público, em razão do preço 
e do analfabetismo popular. Entre os nobres, a maioria também era praticamente analfa-
beta, porém havia as pessoas letradas que faziam as leituras e explicações. Entretanto, para 
a higiene pessoal da população eram oferecidas, nos banhos públicos, grandes piscinas no 
interior de prédios, com água quente e frequentada por ambos os sexos. Os banhos ser-
viam não só para limpeza corporal, mas também como oportunidades de encontro, para 
realização de negócios ou descontração, havendo naturalmente trocas libidinosas, refeições 
em mesas flutuantes. Por conter excreções corporais, foram abandonados quando se supôs 
que as águas transmitissem a sífilis ou “mal francês”.

A higiene matinal, principalmente entre os camponeses ou citadinos mais simples, 
consistia em uma ablução facial rápida e limpeza dos dentes e gengivas com pequenas folhas 
frescas e meio ásperas. 

outras Medidas sanitárias

Na França a venda e o consumo de carne tinham vigilância rigorosa, pois alguns ani-
mais eram considerados impróprios para o abate e alimentação.

No século IV, Diocleciano proibiu a venda de carne de cabra (por ser quente e perigosa) 
nos açougues do Império Romano, mas se fazia “vista grossa” para os açougues chamados de 
segunda classe. Essa recomendação persistiu até a Idade Média, e a carne de cavalo também 
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foi proibida pela Igreja, pois representava um resquício dos tempos pagãos, além de o animal 
ser um grande companheiro do homem. 

Assim, apenas três categorias de carnes podiam ser consumidas: ovinos, bovinos 
e suínos. No séc. XIV (1303) surgiu na França o Decreto da cidade de Mirepoix, no 
Languedoc (sul) estabelecendo regras para o consumo da carne de porco, pois o animal 
era considerado como transmissor da lepra. Outras regras apareceram, regulamentando a 
conduta dos açougueiros, como por exemplo: proibida a venda de carne que não tivesse 
sido examinada, viva ou morta, pelos Jurados de Ofício – multa de grande valor; proibida 
a exposição ou venda de carnes “malvadas, desnaturadas, nojentas e perigosas ao ser hu-
mano, como porcos com pústulas, cabras e gamos”. As ovelhas e carneiros não podiam ter 
“picotas” (espécie de pústulas).

As padarias eram inspecionadas por oficiais chamados Prud’hommes, incumbidos de 
evitar a venda de pães estragados ou roídos.

conclusão

O estudo da Idade Média leva-nos a reflexões sobre o esforço do homem para progre-
dir e o grande legado para os séculos posteriores, como a criação de universidades que até 
hoje mantêm seu prestígio ou as grandes obras de engenharia como as catedrais e pontes que 
desafiam o tempo. No momento você lê sobre pessoas e fatos acontecidos há quinhentos ou 
mil anos e pode ser tentado a sorrir ou desdenhar da ingenuidade das épocas, comparadas 
ao nosso tempo. Mas o que poderão pensar de nossa civilização, por exemplo, no ano 3012? 
Seremos vistos tão primitivos quanto a Idade Média? Na verdade, a Idade das Trevas e o 
Iluminismo nunca existiram. São adjetivos convencionais, rótulos. As trevas se encontravam 
nas cabeças dos poucos iluminados e na discreta visão da História.
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Medicina Bizantina

Bizâncio foi uma antiga cidade grega fundada em 657 a.C. às margens do Estreito de Bós-
foro. O imperador Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano 
a partir de 326 d.C. e reconstruiu a cidade. Em sua homenagem, Bizâncio passou a chamar-
-se Constantinopla, que é atualmente Istambul, capital da Turquia.

Em 394, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em Império do Ocidente, 
com a capital em Roma, e Império do Oriente ou Bizantino, com a capital em Constanti-
nopla. Em 476, Roma caiu em poder dos bárbaros e Constantinopla tornou-se a capital do 
que restou do Império Romano. O imperador Justiniano (527-565) expandiu e consolidou 
o Império Bizantino, e Constantinopla passou a ser o maior centro de cultura da época. 

Com a expansão do Império Bizantino e a mudança do centro da cultura para o Orien-
te, Constantinopla tornou-se a sede da cultura médica da Europa. Em virtude da difusão das 
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doutrinas cristãs e da filosofia neoplatônica, imbuída de misticismo, a ciência foi colocada sob 
a autoridade da Igreja. 

Entre os primeiros médicos cristãos estavam os irmãos Cosme e Damião, que curavam 
por meio da fé e sofreram o martírio sob Diocleciano. Tornaram-se os protetores dos médi-
cos e farmacêuticos, e curas maravilhosas foram relatadas sobre seus túmulos. 

Poderes curativos especiais foram atribuídos a muitos santos. São Roque e São Se-
bastião foram invocados como protetores contra a peste; Jó, contra a lepra; Santo Antônio, 
o Eremita, contra o ergotismo, também chamado fogo de Santo Antônio; Santo Antônio 
de Pádua, contra várias doenças, em particular as fraturas e as doenças do estômago e do 
intestino; Santa Apolônia era invocada para doenças dos dentes, e Santa Luzia tinha grande 
reputação de curar doenças dos olhos.

Tertuliano, de acordo com a doutrina cristã, considerava saudável e normal o instinto 
de conservação, mas culposo o instinto sexual. Clemente de Alexandria ocupou-se da fisio-
logia do parto e da dietética. 

oriBásio

Entre os escritores médicos do período bizantino, aquele que merece estudo especial 
é Oribásio (325-403), nascido em Pérgamo, como Galeno. Sua Synagoga Medica é uma 
antologia compilada a fim de conservar os textos antigos em um tratado médico completo. 

Os escritos de Oribásio foram reunidos e traduzidos numa edição magnífica, que 
compreende setenta livros. Synopsis, que ele escreveu a pedido de seu filho Eustáquio, de-
monstrou sua clareza de julgamento; um bom exemplo é o capítulo a respeito da dietética na 
gravidez, da escolha de amas e das doenças das crianças. 

O Euporista é um pequeno tratado destinado ao público esclarecido. Esse livro ti-
nha por fim dar ao leigo, quando em viagem ou no campo e, portanto, distante de socorro 
médico, alguns conselhos úteis e práticos a respeito do tratamento de doenças e acidentes 
imprevisíveis. 

Aetius de Amida viveu no princípio do século VI. Estudou em Alexandria, viveu em 
Bizâncio sob Justiniano e escreveu um compêndio médico em dezesseis livros. Boerhaave 
pensava que a obra de Aetius deveria representar para o médico o mesmo que as Pandectas 
de Justiniano para o jurista. Seu Tetrabiblon (assim chamado porque em alguns manuscri-
tos o texto é dividido e subdividido em quatro partes), obra em dezesseis livros, em grego, 
é uma compilação das obras de Rufo e Leônidas em cirurgia e de Sorano e Filumeno em 
ginecologia e obstetrícia. 

Alexandre de Trales (525-605) é o escritor bizantino mais cuidadosamente estudado nos 
últimos tempos. Gozava de grande reputação entre os romanos mais ilustres de seu tempo e 
morreu em idade avançada, cercado de muitos discípulos dedicados. Sua obra principal trata 
da patologia e terapêutica das doenças internas, em doze livros. Seus escritos foram logo tradu-
zidos para o árabe e o latim (Libri duedecim de re medica) e eram citados por todos os grandes 
escritores médicos. Estudou as doenças do sistema nervoso com grande cuidado. As doenças da 
árvore respiratória são descritas de modo claro. Em uma de suas cartas encontramos os nomes 
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de vários parasitos intestinais com a diferenciação exata de oxiúro, áscaris e tênia, contra os 
quais prescreve sementes de romã, feto macho e óleo de rícino. 

Paulo de Aegina pertenceu à primeira metade do século VII e conseguiu grande fama 
mesmo em vida. Estudou também em Alexandria e escreveu a obra Da Medicina em sete 
livros, o único de seus escritos que se encontra conservado. O primeiro livro trata de hi-
giene dietética; o segundo, de patologia geral; o terceiro, de doenças do cabelo, do cérebro, 
dos nervos, ouvidos, olhos, nariz e boca; o quarto, de lepra, doenças da pele, queimaduras, 
cirurgia geral e hemorragia; o quinto, dos venenos; o sexto, da cirurgia; o sétimo, da far-
macologia. O mais notável desses livros é o sexto, dedicado à cirurgia; nele encontramos 
descrições que nos dão uma ideia clara do progresso da cirurgia desde a época de Celso. 
Segundo ele, o útero e o seio são as sedes mais frequentes de câncer. 

O cateterismo da bexiga, com injeção subsequente de vários medicamentos, é descrito 
com muita exatidão, bem como as operações para as hérnias inguinal e escrotal. Paulo de Ae-
gina trata da operação de condilomas da genitália feminina e também da atresia, descrevendo 
a posição a ser adotada pela paciente. O tratamento das fístulas anais, das hemorroidas, dos 
condilomas anais e das varizes é indicado com grande minúcia.

Figura 1. Edição do século XVI do livro de Hipócrates.1

Os livros de Paulo de Aegina, em particular o de cirurgia, trazem contribuições 
valiosas à história da medicina por volta do fim do Império do Oriente. Mostram-nos os 
progressos notáveis que ocorreram no campo da pesquisa científica naquele século. Ainda 
que o dogmatismo científico tenha se tornado absoluto, a medicina prática e, especialmente, 
a cirurgia não ficaram estacionadas. 

1 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hippocrates_title_page_Froben.jpg>.
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Em 542, pela primeira vez, Constantinopla foi acometida pela epidemia da peste. As 
crônicas da época narram que vários milhares de doentes morriam diariamente na cidade e 
que a epidemia foi tão violenta que mais da metade do Império Romano do Oriente foi des-
truída e muitas cidades florescentes ficaram desabitadas. Essa peste, sem dúvida, contribuiu 
muito para o fim da civilização bizantina. 

características da Medicina Bizantina: a decadência da Medicina científica

A medicina bizantina deve ser vista como a manifestação de uma época de decadência. 
Isso porque a transmissão da civilização romana e grega para a cristandade bizantina ressen-
tiu-se da influência das condições políticas e sociais de um período de intrigas complicadas, 
luxo desmedido e relaxamento do senso moral. 

O misticismo filosófico da decadência romana e o alvorecer do cristianismo, jun-
tamente com a crença generalizada nas superstições orientais misturadas com a magia e a 
astrologia, criaram um estado de coisas em que a autoridade predominante da Igreja logo 
se manifestou.

O auxílio ao doente assumiu, em especial, a maior importância para o pensamento 
cristão, mesmo que a moderna crítica histórica possa se recusar a admitir que os primeiros 
hospitais surgiram com o cristianismo. O conceito verdadeiramente novo e dominante é 
que, daí em diante, a assistência ao doente seria imposta como um dever, tanto do indivíduo 
como da comunidade – um dever ético e religioso do qual ninguém está isento. 

Logo se fizeram hospitais para viajantes e peregrinos, além de leprosários, especialmente 
no sul da Itália e em Constantinopla. Os parabolani (enfermeiros) eram encarregados de auxi-
liar os doentes e levá-los para o hospital. Desse modo, no primeiro período de florescimento 
do cristianismo, a medicina sofreu as modificações profundas que as novas condições sociais, 
políticas e religiosas determinaram em todo o mundo civilizado, em particular na bacia do 
Mediterrâneo. Sob a influência do cristianismo, a medicina dogmática se transforma e coloca, 
em primeiro lugar, a obtenção da cura na fé cristã. Seu alvo principal é a assistência ao doente, 
considerada como obra de piedade humana e divina.

Em resumo, podemos dizer que a medicina bizantina trouxe pouca contribuição ori-
ginal. Através das obras de compilação que nos legou, sobretudo as de Oribásio, teve papel 
relevante na preservação dos conhecimentos médicos da Antiguidade. 

Medicina áraBe

Os povos árabes, nômades por tradição, se uniram por um ideal religioso depois de 
Maomé (570-632) e empreenderam guerras de conquista na Ásia e na bacia do Mediterrâneo. 
Conquistaram a Síria em 636; a Mesopotâmia (atual Iraque), em 637; o Egito, em 642, e a 
Pérsia (atual Irã), em 651. Seguiram-se, na segunda metade do século VII, a África do Norte, 
a Península Ibérica e as ilhas do Mediterrâneo. Absorveram, nos territórios conquistados, a 
cultura de raízes helênicas dos povos dominados. 
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Nessa época, a queda do Império Romano do Ocidente marca uma parada na história da 
civilização. Esclerosada pelo misticismo, a medicina foi forçada a existir em estado de dogma-
tismo escolástico, em que é difícil encontrar qualquer ideia viva. Das antigas e florescentes es-
colas médicas do império que tinham iluminado todos os países mediterrâneos nasceu a escola 
dos nestorianos. Nestório, patriarca de Constantinopla no início do quinto século de nossa era, 
morreu no exílio, no Egito, em 440 – um dos muitos heresiarcas cujo espírito profundamente 
sectário perturbou a Igreja cristã nos primeiros séculos. Os nestorianos foram os fundadores das 
escolas médicas de Edessa e Nisibis, que alcançaram grande importância no fim do século V.

Foram esses cristãos do Oriente que levaram consigo a civilização grega para o exí-
lio, traduziram para o siríaco os trechos gregos e espalharam seu conhecimento por todo 
o Oriente, da Síria à Mesopotâmia. Expulsos de sua pátria pela perseguição religiosa, en-
contraram refúgio na Pérsia, que os recebeu com espírito de tolerância na grande escola 
de Jundi Shapur, onde se ensinavam todas as artes e ciências e as lições de Aristóteles e 
Hipócrates (Figura 1) eram recebidas com devoção.

Quando os árabes, unidos pelo impulso religioso, saíram dos limites de seu próprio 
país e avançaram para a conquista da Síria e da Pérsia, descobriram essas antigas escolas e, 
na sua marcha vitoriosa, entraram em contato com essa civilização que, na realidade, não 
lhes era totalmente desconhecida. Numa sucessão rápida, o crente do islã ocupou Damasco 
(635), Cesaréa (640) e Alexandria (643). Por toda parte a vitória seguia o estandarte do pro-
feta. O domínio islâmico se estendeu das margens do Indo ao Cáucaso e incluía quase todo 
o norte da África e o sul da Espanha, a Sardenha e a Sicília. Bagdá foi fundada em 762 e se 
tornou a capital do califado.

Os califas se tornaram os protetores mais ardorosos das escolas de ciência. Bagdá 
atingiu seu maior esplendor, e em Samarkand, Ispahan e Damasco surgiram novas e flo-
rescentes academias.

Em 765, o califa Al-Mansur (morto em 769) desenvolveu consideravelmente a antiga 
escola de Jundi Shapur. Outros califas, especialmente os descendentes de Harum-al-Raschid 
(763-809) favoreceram a escola de Bagdá, que se tornou o principal centro científico e certa-
mente sofreu a influência do pensamento hindu. A paixão árabe pela matemática, pela física 
e especialmente pela química trouxe novo desenvolvimento a esses estudos, os quais estavam 
integrados numa larga experiência prática e numa observação clínica minuciosa.

Ao grande poder do Islã juntou-se o esplendor do ensino árabe na Espanha. Escolas 
novas e florescentes eram fundadas rapidamente. Em Córdoba, fundada em 960 e que se 
tornou o centro da cultura espanhola, logo foi criada uma biblioteca de trezentos mil vo-
lumes, e outras bibliotecas foram criadas em Sevilha, Toledo e Múrcia. Nesse período, em 
que a dominação árabe atingiu o apogeu e a arte e a poesia tiveram seu desenvolvimento 
máximo, a medicina foi considerada a forma de instrução mais preciosa. 

A queda do domínio árabe na Espanha marcou o fim desse período histórico, mas os 
vestígios que deixou foram tão notáveis que permanecem fortes indicativos do papel que os 
árabes desempenharam na história da civilização e da medicina.

Os árabes procuraram entrar em contato com a filosofia, a arte e a medicina dos gre-
gos. Os intermediários nesse intercâmbio foram, antes de tudo, os sírios e os judeus, que, 
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aparentados pela raça com os árabes, foram bem recebidos por estes. Os sírios, imbuídos da 
cultura grega, tornaram-se os tradutores dos clássicos gregos para o árabe, do mesmo modo 
que, séculos depois, os judeus foram os tradutores das obras gregas do árabe para o espanhol.

A principal contribuição dos árabes à história da medicina foi a de reunir e concentrar 
pessoas eruditas de várias origens, exibindo ainda no seu ativo o impulso especial à química 
e às ciências exatas em geral.

É digno de nota na medicina árabe que Maomé compreendera a importância da saúde 
física e promulgara importantes leis higiênicas. O notório livro Tibb-ul-Nabbi (Medicina do 
profeta) contém uma coleção de dizeres tradicionais que se pretende sejam as verdadeiras 
palavras do profeta. Essa coleção foi impressa no século XVIII e ainda correm nos bazares do 
Oriente cópias baratas, contendo, entre os epigramas e aforismos curtos, alguns de natureza 
dietética, como: “O melhor alimento é o pão e depois dele vêm a carne. Nada pode substituir 
o leite como alimento e bebida”.

De todos os autores gregos, Aristóteles foi o mais estudado, o mais traduzido e o mais 
venerado pelos árabes. As obras dos grandes gregos como Hipócrates, Dioscórides, Galeno, 
Oribásio, Alexandre de Trales e Paulo de Aegina foram traduzidas várias vezes. 

PriMeiro Período: surGiMento da Medicina áraBe

A história da medicina árabe e de sua literatura pode ser dividida em três grandes 
períodos, dos quais o primeiro (750-900) inclui os dois ou três primeiros séculos depois 
da Hégira (622). É durante esse período que encontramos os nomes dos primeiros autores, 
tais como aqueles que pertenciam à família nestoriana Bakhtischú (bokht-loko, Bukht-Yishu, 
Bakhtyashú) – servos de Jesus –, que produziu médicos famosos. Não menos que sete deles 
foram médicos da corte até o século XI.

Outra família bastante conhecida foi a de Qurrah. O avô, Sinan, que foi ao mesmo 
tempo tradutor diligente e médico competente, foi encarregado das epidemias pelo califa-
do e presidiu a banca que chegou a examinar 860 candidatos a médicos de uma só vez. Em 
918, abriu um hospital em Bagdá, um dos primeiros da longa série que a medicina árabe 
tem no seu ativo.

Sob os califas Omayyad de Damasco viveu o médico persa Masargiawaih, de origem 
judaica, que traduziu do siríaco para o árabe as Pandectae medicae, escritas pelo sírio Aharon, 
sacerdote cristão e médico. 

Yuhanna ibn Masawayh, o Mesué dos escritores latinos, foi o primeiro escritor médico 
sírio a usar a língua árabe. Esse célebre médico do primeiro período é conhecido na literatura 
do Renascimento como Mesué, o Antigo e como Johannes Damascenus, ou João de Damas-
co. Morreu em 857, deixando várias obras de dietética e ginecologia. O melhor discípulo de 
Mesué e o mais ilustre dos tradutores foi Hunain ibn Ishaq, conhecido no Ocidente como 
Johanitius (809-873), um nestoriano nascido em Hira, na Mesopotâmia. Foi certamente 
o maior estudioso da língua grega entre os eruditos orientais, e a ele se deve a criação dos 
termos técnicos na linguagem científica dos árabes. Hunain deixou mais de cem escritos 
próprios, dos quais os mais famosos são as Quoestiones medicinae, manual de perguntas e 
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respostas, e as Dez dissertações sobre o olho, que é conservado em árabe e em uma edição saler-
nitana em latim feita por Constantino, o Africano. Os escritos de Hunain eram tão prezados 
que ele teria recebido por eles seu peso em ouro. 

Yuhanna ibn Sarabiun, o Serafion ou Serapion dos escritores ocidentais, foi um cristão 
sírio que escreveu várias obras. Sua obra principal, chamada Aforisms, em doze livros, foi ado-
tada pelas escolas árabes como manual e ainda pode ser encontrada nas grandes bibliotecas 
médicas do Oriente. 

Alê ibn Raban al-Tabari, um cristão nascido na Pérsia Oriental e convertido ao isla-
mismo, escreveu o tratado médico Firdaus-ul Hikmat (O paraíso da sabedoria).  

seGundo Período: floresciMento da Medicina áraBe

No segundo período, aquele da maior glória da medicina árabe, os escritores mostra-
ram-se um tanto independentes de seus velhos mestres. Se bem tirassem o essencial de suas 
doutrinas da medicina antiga e citassem Hipócrates e Galeno com respeito, podemos obser-
var nos seus escritos um espírito de observação e mesmo de crítica inteligente, bem como 
uma tendência para desenvolver novas diretrizes, em particular no campo da terapêutica. 

O escritor mais conhecido é Abü Bakr Muhammad ibn Zakariâ, também chamado de 
Rhazes (865-925), persa como muitos grandes médicos do período árabe. Depois de ter estu-
dado medicina na escola de Bagdá, tornou-se médico do hospital de Raj (Ray), em Tabaristão. 
Em seguida retornou a Bagdá, onde rapidamente adquiriu a reputação de grande médico e 
professor de mérito.

A fama de Rhazes repousa não só no fato de ter separado a varíola do sarampo e outros 
exantemas, como também no uso que fez do intestino de animal nas suturas e na introdução 
de vários remédios novos, como o unguento mercurial. Ele também descreveu o ramo recor-
rente laríngeo do nervo vago.

Rhazes deixou mais de duzentos livros de medicina, filosofia, religião, matemática e 
astronomia. A segunda de suas obras importantes é o Liber medicinalis ad Almansore. No 
período da Renascença, eram também frequentemente citados os aforismos de Rhazes. Um 
dos mais célebres deles assevera: “Quando Galeno e Aristóteles estão de acordo sobre um 
assunto, a decisão dos médicos é fácil. Mas quando suas opiniões diferem é muito difícil co-
locá-los de acordo”. Seu livro de maior valor histórico, Liber de Pestilentia, trata da varíola.

Rhazes pode ser considerado um hipocrático no verdadeiro sentido da palavra. Adver-
so a toda espécie de charlatanismo, foi o primeiro árabe a combater a importância exagerada 
que se dava ao exame de urina. No período, os médicos se jactavam de diagnosticar a gravidez 
e quase todas as doenças pela observação da urina, sem ver o paciente.

Alî ibn al-Abbâs al-Magûsi, conhecido no Ocidente como Haly Abbas (morto em 994), 
nasceu em Ahwaz, no sul da Pérsia, próximo de Gondischapur. O título “mago” significa que 
descendia de uma família persa da seita de Zoroastro (Zaratustra). Deixou em árabe O livro 
perfeito da arte da medicina. Haly Abbas foi o primeiro a insinuar a existência do sistema capilar 
sanguíneo, quando asseverava que existiam poros entre os vasos pulsáteis e não pulsáteis, isto 
é, entre as artérias e as veias. 
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O médico mais ilustre da idade de ouro da medicina árabe é, sem dúvida, Avicena 
(Figura 2), cujo nome verdadeiro era Abü Ali al-Hussein ibn Abdallâfi ibn Sinâ (980-1037). 
Nasceu numa pequena cidade perto de Bokhara, na Pérsia. Depois de estudar o Corão – que 
aos dez anos conhecia perfeitamente bem e de cor – e, em seguida, gramática e dialética, 
geometria e astronomia, dedicou-se à filosofia aristotélica e, finalmente, à medicina. 

Todos reconheciam que o jovem médico possuía uma memória maravilhosa e um 
conhecimento profundo e extenso de todas as obras médicas da época. Aos dezesseis anos co-
meçou sua obra médica e, no correr de uma vida tumultuosa – que o levou, por altos e baixos 
e inúmeros sofrimentos, à morte aos cinquenta e poucos anos – conseguiu uma experiência 
pessoal que resultou no livro Canon (Q’anun). 

O sistema médico de Avicena funda-se na doutrina humoral de Hipócrates. A clareza 
de suas histórias clínicas, a precisão de suas indicações terapêuticas, construídas logicamente e 
sem exageros perigosos, e a eloquência de seu estilo vigoroso foram suficientes para conferir a 
esse livro, até o fim do século XVII, uma autoridade quase indiscutível no espírito dos médicos 
de todos os países. Duas notáveis contribuições suas à medicina foram a separação da paralisia 
facial em central e periférica e a diferenciação da icterícia em pré-hepática, por hemólise; he-
pática, por insuficiência funcional do fígado, e pós-hepática, por obstrução dos canais biliares.

O Canon de Avicena é dividido em cinco grandes livros. O primeiro se preocupa 
essencialmente com a medicina teórica; o segundo, com medicamentos simples; o terceiro, 
com as doenças e seu tratamento; o quarto, com doenças gerais, isto é, aquelas que atacam 
diversas partes do corpo de uma só vez; o quinto, com a composição e preparação das drogas. 

A primeira edição completa do Canon foi impressa em Milão, em 1473. Em 1523, a 
tipografia Giunta publicou as obras de Avicena com comentários dos mais ilustres mestres 
italianos da época. Quem examinar esses volumes não pode deixar de se impressionar com a 
autoridade de que esse príncipe dos médicos árabes desfrutava na Europa. 

Contemporâneo de Avicena foi o persa Abü Mansür Muwaffaq, que, por volta de 975, 
escreveu em língua persa um compêndio sobre os remédios simples. 

Isaac Judaeus, o Antigo, ou Ishâq ibn Sulaimân aI Isrâ’ili (880-932), de Qairawan, na 
Tunísia, contemporâneo de Rhazes, foi o maior médico do Islã ocidental. Foi sobretudo um 
oculista eminente. Um livro seu contém muitas máximas importantes a respeito do compor-
tamento do médico em presença do doente.

O domínio árabe no sul da Espanha incrementou também uma medicina moura que 
apresenta nomes famosos. Córdoba produziu o maior cirurgião da escola árabe. Abulcasis 
(Alsaharavius ou Abu’l-Qâsim), morto por volta de 1013, foi o autor de um tratado que teve, 
em cirurgia, a mesma autoridade que o Canon de Avicena em medicina. Para a hemorragia 
arterial, recomenda a compressão digital seguida de cauterização. O segundo livro trata das 
operações cirúrgicas e adverte, antes de tudo, para a não realização de qualquer operação sem 
um plano exato e sem o conhecimento da causa da doença. Recomenda ao cirurgião não 
esquecer jamais que Deus Onipotente está vigiando sua obra e, portanto, não operar só por 
motivo de ganho. 

Um médico judeu da Espanha, Hasdai bem Schaprüt, foi o ministro do grande califa 
Abd al-Rahrnân III, de Córdoba. Em 948, esse monarca recebeu, como presente do imperador 
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de Bizâncio, Constantino Profirogeneto VII, um precioso manuscrito grego da obra De materia 
medica, de Dioscórides, com ilustrações maravilhosas. Como ninguém naquela época soubesse 
bastante grego em Córdoba, em 950 o imperador enviou o monge Nicolau de Córdoba que, 
com o auxílio de Hasdai e de outros médicos maometanos e herboristas e utilizando a tradução 
de Dioscórides feita por Hunain, traduziu para o árabe todos os nomes das plantas e drogas.  

lbn Golgol, contemporâneo de Abulcasis, foi médico da corte espanhola dos Omayyad 
e era conhecido por ter escrito Vidas de médicos e filósofos. Dois médicos judeus dessa época 
conseguiram renome: lbn Gianâh, grande filósofo e gramático, e lbn Buklarisch, médico 
particular de um príncipe árabe de Zaragoza. Ambos escreveram livros famosos sobre drogas. 

O mais célebre dos médicos egípcios do século XI foi Ali ibn Ridwan (conhecido 
como Haly Rodoam no Ocidente), maometano que tinha um vasto conhecimento da medi-
cina grega e egípcia de sua época.

Figura 2. Avicena (à esquerda) e Averróis.2

Alhazen (Abu Ali al-Hasan ibn al-Haitham) de Basra (965-1039) foi uma das figuras 
mais importantes em todo o campo da óptica. Ensinou que os raios visuais passavam do 
objeto para o olho e não o contrário, como se acreditava até então.

terceiro Período: decadência da Medicina áraBe

O terceiro período, entre os séculos XII e XVII, apesar de algumas figuras de desta-
que, é, sobretudo, um período de decadência contemporânea ao declínio do califado, que 
era ameaçado internamente pelas dinastias árabes e externamente pelo poder crescente da 
cristandade. As guerras do Oriente e do Ocidente acabaram de destruir o império do Islã. 
Finalmente os turcos otomanos, em uma invasão militar bem-sucedida, ocuparam grande 
parte dos territórios que pertenceram aos árabes no Oriente. 

A escola de Bagdá começou a entrar em declínio no século XII. Seus mestres mais 
ilustres mudaram-se para lugares onde governantes como o turco Nür-al-Din ibn Zengi, 

2 Disponível em: <http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/span4313cap3.html>.
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em Damasco, e o famoso Saladino, no Egito, ainda resistiam aos seus inimigos. Ambos 
foram fundadores de grandes hospitais e promoviam o progresso da medicina por todos 
os meios possíveis. 

Na Espanha maometana do século XII, a despeito das guerras que ali se passavam, 
houve um período de grande progresso científico. Muhammad al-Idrîsî (ou Edrisi) escreveu 
duas obras importantes sobre geografia e um trabalho excelente sobre drogas. 

Os mais renomados médicos maometanos da Espanha na época foram Ibn Zuhr 
(Avenzoar) e seu amigo e discípulo Ibn Rushd (Averróis). Avenzoar (1113-1162), conhecido 
como o “famoso homem sábio”, ousou opiniões contrárias às de Galeno e deu maior impor-
tância à prática. Considerava a cirurgia indigna do médico e achava-se superior demais para 
preparar ele mesmo os próprios instrumentos.

Nesse autor árabe encontramos claramente expressa a tendência que iria se patentear 
com a Idade Média e o Renascimento, isto é, a separação entre medicina e cirurgia. Tal 
separação causou graves danos ao progresso da ciência nos séculos seguintes e provocou 
discussões constantes e disputas entre médicos e cirurgiões e os representantes inferiores da 
profissão, os barbeiros.

Abuíl-Walîd Muhammad ibn Rushd, ou Averróis (1126-1198), nasceu em Córdoba 
e se tornou mais filósofo que médico (Figura 2). Sua influência deu lugar ao grande movi-
mento conhecido como averroísmo, um dos fenômenos mais interessantes da história do 
pensamento médico e filosófico do século XIV. No domínio da medicina, seu livro mais 
citado é o Colliget. 

O grande Maimônides, ou Abu Imrâm Müsâ ibn Maimûm (1135-1204), foi dis-
cípulo de Averróis. Judeu nascido em Córdoba, foi mesmo mais célebre como filósofo e 
talmudista do que como médico.

A obra médica de Maimônides está reunida nos seus Princípios médicos ou Aforismos 
de Moisés (Fusul Musa), escritos por volta de 1190 e dedicados ao filho mais velho do sultão 
Saladino, que sofria de melancolia. Foram publicados pela primeira vez em Florença, em 
1480. Além disso, Maimônides escreveu vários tratados, dentre os quais um sobre as rela-
ções sexuais, Ars Coeundi (Maqala fi-l-jima), em dezenove capítulos, dedicado ao sultão de 
Haman e que atingiu grande fama mesmo em vida do autor. Seu Tratado dos venenos (1199) 
contém certo número de observações sobre raiva, dardos venenosos e vários venenos e seus 
antídotos, com descrições de casos clínicos. A célebre Oração do médico, atribuída sem provas 
a Maimônides, atinge um padrão moral elevado. Seu túmulo em Tiberíades, na Palestina, é 
ainda tido como um santuário, aonde os hebreus vão em peregrinação. 

No século XIII, Ahmad al-Qâisi, o príncipe dos médicos egípcios, escreveu um tratado 
sobre o olho chamado Resultado das meditações sobre o tratamento das perturbações da visão.

Na Síria e no Egito, a medicina árabe ainda florescia no século XIV. Podemos notar 
um novo impulso científico entre os médicos que trabalhavam nos hospitais de Damasco e 
do Cairo, graças a um grande clínico, Muhaddhib al-Dîn al-Dakhwâr, que, ao morrer, legou 
sua casa, sua biblioteca e um grande donativo para a fundação de uma escola de medicina.

No campo da matéria médica, os árabes fizeram progressos consideráveis. Introduziram 
na medicina um grande número de drogas, tanto vegetais como minerais; o comércio de drogas 
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no Oriente florescia de modo significativo. O escritor de mais autoridade nesse terreno é Ibn al-
-Baitâr (1197-1248), de Málaga, botânico eminente e digno sucessor de Dioscórides. Sua obra 
principal, O corpo dos simples, traduzida para o francês por Leclerc (1877-1883), é uma matéria 
médica primitivamente coligida por Dioscórides e Galeno, acrescida de um número enorme 
de observações pessoais, com notas críticas baseadas em longa experiência. Podemos dizer que 
a farmácia começou sua existência cientifica com os árabes, graças à sua inclinação especial para 
os estudos químicos e a grande abundância de drogas valiosas no Oriente.

Quando a ciência entrou em plena decadência entre os povos do Islã, dois médicos 
inteligentes, espanhóis maometanos, tiveram a coragem de apontar, na época da terrível peste 
de 1348-1349, o contágio da epidemia, em desacordo com a doutrina do Corão. O primeiro 
deles foi Ibn al-Khâtib de Granada (1313-1374), célebre homem de estado, historiador e 
médico que acreditava que a peste fosse propagada pelo vestuário, pela roupa de cama suja 
e outros objetos de uso comum. Afirmava a necessidade de isolar os doentes de peste. O se-
gundo médico, Ibn Khatimâ (morto em 1369), descreveu a epidemia da peste de Almeria e 
afirmou claramente os perigos do contágio. 

O último médico maometano que merece ser citado é Dâwüd al-Antâki, de Antioquia 
(morto em 1599), que viveu no Egito e foi autor de um importante dicionário de medica-
mentos e drogas chamado al-Tadhkira (O memorial). Este ainda hoje é usado e consultado 
frequentemente por farmacêuticos orientais.

ensino e Prática da Medicina

O ensino da medicina e a organização dos serviços sanitários mostraram progressos 
rápidos e acentuados. Já sob o califa Harum Al Raschid foi fundado um hospital em Bagdá 
no século IX, seguindo o modelo de Gondishapur.

No século seguinte, Rhazes prestou seu auxílio ao hospital fundado pelo califa Al 
Muktadir em Bagdá.

Em 970, o poderoso vizir Abdul-Al-Daula fundou outro hospital maior, no qual traba-
lhavam e ensinavam 25 médicos, que examinavam os discípulos e atestavam sua proficiência.

Os hospitais eram geralmente bem-organizados. No hospital do Cairo, fundado em 
1283, por exemplo, havia cozinhas, enfermarias especiais para os feridos, para os doentes dos 
olhos, para os que tinham febre – em cujos quartos o ar era renovado –, para mulheres etc. 
Foram também fundadas nessa época grandes bibliotecas, e uma parte importante delas era 
constituída por obras médicas.

Uma instituição que começou em Bagdá, mas que se desenvolveu rapidamente através 
do Islã, foi a Hisba, o departamento de fiscalização das profissões e da moral. O chefe des-
se departamento, ou Muhtasib, fiscalizava médicos, cirurgiões, droguistas e vendedores de 
perfumes, dentre outros profissionais. Tinha a responsabilidade de verificar se aqueles que 
praticavam a medicina possuíam conhecimentos suficientes de anatomia.

Os médicos recebiam honorários consideráveis, segundo os textos árabes, especialmen-
te aqueles célebres e que tratavam dos governantes. Sabemos assim que Gabriel Bahktîschû, 
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favorito do califa Harûm-al-Raschid, recebia honorários mensais equivalentes a vários milha-
res de dólares e uma gratificação anual idêntica para purgar e sangrar o chefe dos crentes. O 
total ganho por ele ultrapassava um milhão de dólares ao ano.

Em meados do século XIII, começou o declínio do poderio árabe. Em 1236, Córdoba 
capitulou diante de Fernando II de Castela e, em 1250, Bagdá foi destruída pelos mongóis. 
A civilização árabe, expulsa da Espanha e destruída no Oriente, parecia desaparecer para 
sempre do Mediterrâneo, não sem ter deixado suas marcas indeléveis na História.
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O Renascimento e suas 
repercussões na medicina

Armando José China Bezerra

A história da humanidade, para ser mais bem compreendida, é demarcada em períodos. A 
Idade Média finda por volta de 1400, e o Renascimento surge com o vigor do humanismo, 
alçando o homem e sua obra ao centro dos interesses das ciências e das artes.

A Renascença foi um despertar artístico e científico e, portanto, também médico, 
ocorrido na Europa nos séculos XV e XVI, que buscou sua inspiração na Antiguidade greco-
-latina, visando a obter a beleza nela contida. 

Embora o conhecimento médico não tenha fronteiras precisas, é fácil perceber a 
mudança havida no mundo medieval, das trevas e da opressão religiosa para a nova medi-
cina, com a liberdade de pensar e criar. Pensar, por exemplo, que a medicina influenciada 
pela Igreja poderia ser suplantada por uma mais científica; acreditar na valorização do ser 
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humano e na força do Renascimento como redescoberta do que havia de bom e bonito no 
pensamento e na cultura clássica. 

A arte ganhou progressivamente seu espaço na Itália, de onde se expandiu para a Ale-
manha, a Espanha e a França, dentre outros países. 

A tipografia, inventada por volta de 1450, tornou-se importante na divulgação do 
conhecimento humano. Os tratados de medicina começaram a ser publicados. Agora os 
médicos podiam acessar com facilidade o saber. 

No universo da religião, a Reforma ganhou força com Martinho Lutero, e o embate con-
tra Roma expandiu-se por boa parte da Europa. A Contrarreforma se fez presente, objetivando 
o fortalecimento da Igreja Católica. Na Espanha, a Inquisição foi uma dramática realidade e, 
segundo a história, os judeus foram implacavelmente perseguidos por reis católicos. 

O aparecimento da sífilis na Europa foi um novo problema para o mundo e, em espe-
cial, para a medicina. Por sua vez, a lepra diminuía sem desaparecer, continuando a ser um 
grave problema de saúde pública. À medida que a sífilis ultrapassava fronteiras, ia ganhando 
as mais diversas denominações. Os franceses a chamaram de mal napolitano, porque acredi-
taram estar em Nápoles o foco da doença. Os napolitanos a chamaram de mal francês (morbo 
gallico), creditando aos franceses a culpa pela disseminação do treponema. 

O nome “sífilis” foi adotado pelo erudito médico de Verona Girolamo Fracastoro 
(1478-1553) por ocasião da feitura do poema Syphilis, Sive Morbus Gallicus. Nesse poema, 
a doença é vista como uma punição imposta pelo deus Apolo ao pastor de ovelhas Syphi-
lus, que o acusara falsamente de matar seu rebanho de sede. Arrependido, Syphilus pediu 
perdão a Diana, irmã gêmea de Apolo e deusa da caça, que o curou com o fitoterápico 
guáiaco (Guaiacum officinale). Do nome do pastor surgiu o termo sífilis para essa doença 
sexualmente transmissível. 

As doenças de regiões além-mar e as deficiências vitamínicas adquiridas durante as 
demoradas viagens marítimas – fazendo presente o fantasma do escorbuto – também mar-
caram época. 

O crescente interesse pelo conhecimento do corpo humano é uma peculiaridade da 
Renascença, sendo o século XVI considerado por muitos o século da anatomia. Não apenas 
os médicos procuravam desvendar a anatomia humana, mas também artistas, pintores, es-
cultores e comerciantes, alguns por necessidade profissional e outros apenas por modismo. 
Michelangelo Buonarroti, Andrea del Verrocchio, Donatello, Albrecht Dürer e Leonardo da 
Vinci foram, cada um a seu modo, estudiosos de anatomia humana.

Andreas Vesalius (1514-1564) foi um dos mais importantes médicos do Renasci-
mento. Chegou a ser cirurgião do imperador Carlos V. Nasceu em Bruxelas, na Bélgica. 
Filho e neto de médicos, iniciou em Paris seus estudos de medicina, tendo sido aluno de 
Jacques Dubois (1478-1555). Acredita-se que seu nome Vesalius tenha sido uma bonita 
homenagem a Wesel, a cidade de seus antepassados. Concluiu sua graduação em 1537 na 
escola de medicina de Pádua, no norte da Itália, tendo começado ainda jovem a lecionar 
Anatomia e Cirurgia. 

Uma de suas primeiras descobertas anatômicas foi a de que o esterno é constituído 
de três ossos, hoje denominados manúbrio, corpo e processo xifoide. Em 1543, escreveu e 
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publicou a importante obra sobre anatomia intitulada De Humani Corporis Fabrica. Con-
sidera-se a Fabrica o primeiro grande tratado de anatomia humana. Estudiosos do tema 
acreditam, assim, que a anatomia se divide em dois períodos – antes e depois de Vesalius. 
Assim sendo, é lícito afirmar que, com essa obra-prima, Vesalius tornou-se um dos grandes 
vultos da medicina de todos os tempos. 

A Fabrica é rica em informações anatômicas, que são acompanhadas de numerosas ilus-
trações de grande beleza iconográfica. Por haver chamado a atenção para os erros de anatomia 
encontrados nos escritos do até então incontestável Galeno, angariou muitos inimigos no meio 
intelectual, dentre eles seu ex-professor Dubois, também conhecido como Jacobus Sylvius. 

Dubois, que não aceitava jamais que alguém discordasse das descrições anatômicas 
de Galeno, chegou a falar com o imperador Carlos V, de quem Vesalius era médico e ami-
go, sobre o absurdo de seu ex-aluno ter usado ilustrações em um livro de medicina. Como 
crítica, argumentou que as figuras anatômicas colocariam o conhecimento científico ao 
alcance de qualquer pessoa, rebaixando assim o mérito da profissão. Um texto bem-escrito 
seria, para Sylvius, o suficiente para a transmissão do conhecimento médico, sem tornar 
vulgar a medicina. 

É oportuno lembrar que Sylvius não deve ser confundido com o médico e anato-
mista holandês Franciscus Sylvius (1614-1672), que descreveu o aqueduto cerebral ou 
do mesencéfalo (aqueduto de Sylvius), a cavidade do septo pelúcido e o sulco lateral do 
cérebro (sulco de Sylvius). 

A Fabrica foi editada na Basileia, na Suíça. O manuscrito do livro e as placas para as 
xilogravuras foram levadas através dos Alpes até a gráfica, onde exemplares da obra foram 
impressos pelo famoso editor Johan Oporinus. O valor da obra deveu-se, dentre outros fato-
res, ao fato de as descrições anatômicas serem baseadas em dissecações feitas por Vesalius em 
cadáveres humanos e não em animais, como fizeram Galeno e tantos outros. 

As ilustrações da Fabrica têm um fundo paisagístico. Quando as figuras são colocadas 
lado a lado, percebe-se que o artista retratou Pádua como a cidade vista de longe na pai-
sagem. Fruto do sucesso editorial, uma segunda edição foi publicada na mesma gráfica da 
Basileia em 1555. Nesta, Vesalius corrige um erro da primeira edição, na qual afirmara que o 
septo interventricular permitia a passagem do sangue entre os ventrículos do coração. 

Curiosidades surgem quando comparamos a gravura publicada no frontispício da pri-
meira edição com a gravura no frontispício da segunda. Na primeira, o homem que aparece 
segurando-se à coluna, vista à esquerda no anfiteatro, está despido e simboliza o estudo da 
anatomia de superfície. Na segunda, talvez por imposição da sociedade puritana, o homem 
não mais aparece nu. A primeira dessas duas gravuras foi feita por Johan Stephan von Calcar 
(1499-1550), pintor discípulo de Ticiano (1485-1576), um dos maiores artistas do Renas-
cimento italiano.

É interessante observar também que Vesalius – o qual é visto dando aula de demonstração 
de anatomia do abdome, na segunda edição, quando já estava famoso – concordou em ser 
retratado com a cabeça aumentada e desproporcional ao resto do corpo. Ele pretendia, dessa 
forma, que futuros estudantes pudessem ver melhor como era sua fisionomia. Também na 
segunda edição, Vesalius fez questão de mandar escrever, no medalhão colocado acima do 
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esqueleto presente no anfiteatro de anatomia e que simbolizava o estudo da osteologia, a 
seguinte frase: “Andreas Vesalius, bruxelense, médico do Imperador Carlos V”. 

As placas de madeira gravadas na artística Veneza, com as quais foram feitas as xilo-
gravuras da Fabrica, passaram anos desaparecidas. Em 1893, foram casualmente encontradas 
em um depósito na biblioteca da Universidade de Munique. Lá permaneceram guardadas 
até serem lamentavelmente destruídas durante um bombardeio na Segunda Grande Guerra. 

É importante e oportuno também registrar outros vultos da medicina que foram 
atuantes na Renascença.

Bartholommeo Eustachio (1500-1574) lecionou Anatomia em Roma. Apesar de ter 
sido o primeiro anatomista a descrever as glândulas suprarrenais, foi imortalizado ao se tor-
nar o epônimo da tuba auditiva (trompa de Eustáquio), importante interligação entre a na-
sofaringe e a orelha média. Contribuiu também para o conhecimento do ouvido ao descrever 
os ossículos, a cóclea, os músculos estapédio e tensor do tímpano e, ainda, a janela oval, uma 
comunicação entre a orelha média e a orelha interna, que é fechada pela base do estribo. 
Quanto à anatomia do tórax, descreveu o ducto torácico e o tronco simpático. 

Matteo Realdo Colombo (1515-1558) foi discípulo de Vesalius e seu sucessor no ensi-
no de Anatomia em Pádua, cidade também famosa por sua religiosidade em torno de Santo 
Antônio. Posteriormente Colombo lecionou em Pisa e em Roma. Detentor de um bom 
conhecimento de morfologia, escreveu o livro De Re Anatomica, no qual discorreu sobre as 
membranas serosas. Ao abordar o mediastino, em especial o coração, chamou à atenção o 
fato de que o sangue não flui normalmente de um ventrículo para o outro através do septo 
interventicular, como afirmara Vesalius. 

Leonardo Botallo (1519-1587) foi um médico italiano cujo nome ficou ligado ao fora-
me oval (forame de Botallo ou buraco de Botal), a abertura existente no septo entre os átrios 
direito e esquerdo do coração fetal. Também descreveu o canal arterial, vaso que une o arco 
da aorta à emergência da artéria pulmonar esquerda. Botallo exerceu a profissão na França, 
onde obteve considerável destaque, chegando a ser médico do rei Carlos IX.  

Gabriele Falloppio (1523-1562) nasceu em Modena, na Itália. Foi aluno de Vesa-
lius, bem como professor de Anatomia em Pádua. Descreveu com maestria as tubas ou 
trompas uterinas que, em sua homenagem, foram chamadas durante muito tempo de 
trompas de Falópio.

Falloppio registrou seus achados anatômicos no livro Observationes Anatomicae. Estu-
dou detalhadamente a orelha média, tendo chamado a atenção para a existência do estribo, 
do nervo facial e dos ossos esfenoide e etmoide. Fez também um bom estudo sobre os mús-
culos extrínsecos do olho, ocasião em que descreveu o nervo troclear ou patético, responsável 
pela inervação do músculo oblíquo superior do olho. Com base em suas observações sobre a 
morfologia fetal, atentou para a existência, nesse período do desenvolvimento, de duas artérias 
umbilicais e de apenas uma veia umbilical. Foi Falloppio quem cunhou o nome “placenta” para 
tão importante órgão associado à gravidez. 

Giulio Cesare Aranzi ou Arantius (1530-1589) foi um destacado anatomista e embrio-
logista em Bolonha, na Itália. Descreveu com precisão o ducto venoso – este, uma impor-
tante comunicação entre a veia umbilical e a veia cava inferior –, os ligamentos arqueados do 
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diafragma torácico e os nódulos das cúspides da valva aórtica (nódulos de Arantius). O ducto 
venoso foi, durante muito tempo, chamado de canal venoso de Arantius. 

Girolamo Fabrizzi d’Acquapendente (1537-1619), discípulo de Falloppio, escreveu 
sobre embriologia, anatomia e cirurgia. Sua contribuição maior à medicina foi chamar à 
atenção a existência das válvulas venosas. Acquapendente, que teve a honra de ter sido pro-
fessor de William Harvey, o médico inglês descobridor da circulação sanguínea, escreveu o 
famoso tratado de embriologia intitulado De Formatu Foetu.

Constanzo Varolius (1543-1575) foi um médico e anatomista italiano cuja contribui-
ção à neuroanatomia ficou registrada com seu nome: a ponte do tronco encefálico (ponte de 
Varólio), estrutura do sistema nervoso central por ele tão bem descrita. 

Gaspard Bauhin (1560-1624), médico e anatomista suíço, teve seu nome associado 
ao nervo frênico (nervo de Bauhin) e à válvula ileocecal (válvula de Bauhin), hoje chamada 
papila ileal. Sua formação acadêmica foi em Pádua, na Itália, e em Montpellier, na França. 

O nome de Adrien van den Spieghel (1578-1625) permanece relacionado ao lobo 
caudado do fígado, à linha semilunar (linha de Spieghel) e à hérnia da linha semilunar da 
parede abdominal (hérnia de Spieghel). 

No campo da cirurgia, o Renascimento foi agraciado com a existência do audacioso 
Ambroise Paré (1510-1590). Este alargou os horizontes no que concerne à prática cirúrgica, 
tendo sido considerado merecidamente o pai da cirurgia francesa. Não falava latim, como se 
esperava de um médico culto, nem tinha formação acadêmica, mas foi um talentoso obser-
vador. Habilidoso, aprendia na prática. Dentre suas marcantes contribuições para a medicina 
destacamos, no tratamento dos ferimentos por arma de fogo, a substituição das dolorosas 
cauterizações com óleo fervente por compressas com um perfumado óleo de rosas em tem-
peratura ambiental e, nas amputações, a realização de ligaduras de vasos sanguíneos em lugar 
da terrificante cauterização com ferro em brasa para estancar hemorragias.

Nos escritos sobre a medicina na Renascença, é impossível não citar Paracelso ou, como 
foi chamado por seus pais, Philipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim 
(1493-1541), médico e alquimista, a quem numerosas curas são atribuídas. Suíço de nasci-
mento, foi um grande observador dos princípios curativos atribuídos aos medicamentos de 
origem mineral. Para ele, os principais componentes do corpo humano eram o sal, o mer-
cúrio e o enxofre. Paracelso afirmava que todo ensinamento médico deveria ser baseado em 
experiências. Como profissional da área da saúde, teve opositores ferrenhos e simpatizantes 
entusiasmados. Vaidoso em certas horas, humilde em alguns momentos, aceitava a medicina 
popular, os remédios do povo sobre os quais dizia haver, quase sempre, algo aproveitável. É 
possível que seu nome resulte da junção do prefixo grego para (“ao lado de”) com o nome Cel-
so, ou seja, uma sutil alusão feita por si de que seria detentor de conhecimentos no mínimo 
iguais aos de Aulo Cornélio Celso, este citado até hoje no mundo médico em razão da tétrade 
dor, rubor, tumor e calor (tétrade de Celso). Segundo Paracelso, a medicina tinha como base 
quatro sólidos sustentáculos: a filosofia, a astronomia, a alquimia e a virtude. 

Ao encerrar este texto, é um dever perante a arte e a medicina falar sobre Leonardo da 
Vinci (1452-1519), um artista com o olhar voltado para a anatomia. É pena que seus magníficos 
desenhos anatômicos tenham ficado ignorados durante alguns séculos. O caderno contendo 
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esses desenhos encontra-se no acervo do castelo de Windsor. Seus registros pictóricos de osteolo-
gia e miologia foram baseados em dissecções de corpos humanos. A coluna vertebral desenhada 
pelo artista é primorosa, principalmente no que concerne ao atlas e ao áxis, as duas primeiras 
vértebras da coluna cervical. Da Vinci foi provavelmente o primeiro a mostrar a coluna com sua 
totalidade de vértebras, ou seja, 33. Ele desenhou o sacro, osso que no passado era considerado 
sagrado pelos egípcios, e o cóccix, este assim chamado porque lembra o bico de uma ave euro-
peia chamada cuco, frequentemente vista em relógios de parede, de onde sai para avisar a hora 
certa. O vocábulo cóccix deriva do termo grego kókkyx (“cuco”). 

O coração foi privilegiado nos estudos do artista. A trabécula septomarginal ou fita 
moderadora existente no ventrículo direito do coração, por ele descrita, recebeu durante 
anos a denominação de corda de Leonardo da Vinci. 

Um dos desenhos mais interessantes do artista chama-se O coito (1492), o qual mostra 
o corte sagital do corpo de um casal durante a cópula. O pênis é desenhado contendo no seu 
corpo duas estruturas anatômicas lineares, uma ligada diretamente à bexiga, e a outra conec-
tada à medula espinhal. É curioso observar no desenho que, no entendimento do artista, o 
esperma era ejaculado diretamente no interior do canal cervical. Da Vinci parecia acreditar 
que o óstio externo da uretra masculina, ou meato urinário, no ato sexual, acoplava-se com 
precisão ao óstio externo do útero. 

Provavelmente o desenho mais conhecido de da Vinci seja O homem vitruviano (Fi-
gura 1). Este, também informalmente chamado de As proporções do corpo humano, é a 
homenagem maior do artista ao grande arquiteto romano Vitruvius Pollio, que veio a ser 
um dos mais expressivos engenheiros e arquitetos da sua época. Seus escritos foram selecio-
nados e organizados por temas que resultaram no famoso tratado De Architectura.

Figura 1. O homem vitruviano (1492), de Leonardo da Vinci. Galeria da Academia, Veneza. 
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O homem vitruviano registra os ideais da simetria e as proporções corporais embasa-
dos na anatomia humana. Ocasionalmente intitulada Cânone das proporções e concluída em 
1490, a obra mostra uma figura masculina representada em duas posições sobrepostas. Os 
membros superiores e inferiores encontram-se inseridos ao mesmo tempo em um quadrado 
e em um círculo e dão ideia de movimento em razão de suas diferentes posições. A área total 
do quadrado é igual à área total do círculo. Curiosamente, os membros inferiores aduzidos 
demarcam entre si a figura de um triângulo equilátero. O umbigo da figura masculina é sem 
dúvida o centro de gravidade do homem vitruviano.

Da Vinci nasceu nas cercanias da pequena cidade de Vinci, distante aproximadamente 
trinta quilômetros da artística Florença. Aprendeu pintura no ateliê de Andrea del Verrocchio. 
Posteriormente residiu em Milão, onde deixou, na parede do refeitório do convento de Santa 
Maria delle Grazie, uma de suas obras-primas: A última ceia (1495-1498). Faleceu na peque-
na cidade de Cloux, na França, em 2 de maio de 1519, e foi sepultado na igreja do convento 
de São Florentino, em Ambroise, também na França. 

É também de autoria do artista o retrato de Lisa Gherardini, mundialmente conhecido 
como Mona Lisa (1506) ou La Gioconda em alusão a seu marido, o comerciante Francesco 
del Giocondo. Esse óleo sobre madeira é certamente a mais importante obra de arte exposta 
no Museu do Louvre, em Paris. 

Da Vinci é considerado o pintor das proporções do corpo humano. Suas descrições 
sobre anatomia e embriologia só não foram mais utilizadas no Renascimento em razão de 
seus escritos serem da direita para a esquerda, a chamada escrita em espelho. 
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As principais descobertas científicas 
nos séculos XVII e XVIII

Gil Eduardo Perini

No século XVII, a ciência deixa de ser especulativa e dá os primeiros passos no terreno 
experimental. Inicia-se a libertação do pensamento dos dogmas da Igreja e da filosofia 
escolástica. O sistema geocêntrico do universo, aceito durante séculos sem contestação, 
encontra-se abalado pelas descobertas de Copérnico e Galileu. A observação da nature-
za é enriquecida por novos métodos de estudo e novos instrumentos. O progresso dos 
conhecimentos no campo da matemática, da astronomia e da física modificam profun-
damente as doutrinas filosóficas e religiosas. Kepler estabelece as leis que governam os 
movimentos planetários; Newton descobre a lei da gravitação universal; a matemática e 
a física adquirem uma nova dimensão: Napier e Briggs inventam os logaritmos; Leibniz 
e Newton, independentemente, criam o cálculo diferencial e Pascal desenvolve a teoria 
das probabilidades. 
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Surgem as primeiras academias científicas, estruturalmente independentes das univer-
sidades e da religião e onde se podia praticar a experimentação com menores entraves. A mais 
antiga é a Accademia dei Lincei, fundada em Roma em 1603 e que teve Galileu entre seus 
sócios. Em Florença foi fundada, em 1657, a Accademia del Cimento; em 1660, em Lon-
dres, a Royal Society e na França, em 1666, a Académie des Sciences. Curiosamente, essas 
academias funcionam até hoje e é possível conhecê-las através de suas páginas na internet.

A medicina beneficiou-se desse progresso, e surgiram os primeiros questionamentos 
sobre a validade das doutrinas clássicas, especialmente as de Galeno. Considera-se como 
pioneiro da medicina experimental Sanctorius Sanctorius (1561-1636), discípulo de Gali-
leu Galilei. Galileu havia inventado o termômetro a álcool ou scherzino, que, em italiano, 
quer dizer “pequeno brinquedo”. Sanctorius utilizou o scherzino para medir a temperatura 
corporal, idealizando três modelos diferentes, um dos quais destinado a medir a tempera-
tura da boca. Sua descoberta mais importante refere-se ao metabolismo corporal. Passando 
o dia inteiro sentado em uma balança por ele construída, verificou que o peso das excretas 
(fezes, urina e suor) era menor que o peso das ingestas, demonstrando assim que as pessoas 
eliminavam parte dos alimentos ingeridos pela respiração. Chamou essa perda de perspiração 
insensível. Sanctorius também aperfeiçoou o pulsilogium, um aparelho criado por Galileu 
para a medida da frequência do pulso arterial, numa época em que ainda não tinham sido 
inventados os relógios de bolso. 

iatroQuíMica e iatrofísica

As doutrinas médicas vigentes no século XVII separaram-se em duas grandes escolas: 
a iatroquímica e a iatrofísica, também chamada iatromecânica. A primeira teve como segui-
dores Van Helmont, Sylvius e Willis, e a segunda, Descartes, Borelli, Baglivi e Sanctorius, 
entre outros. Para a escola iatrofísica, todos os fenômenos vitais deveriam ser tratados como 
consequência das leis físicas e matemáticas, ao passo que, para a escola iatroquímica, eles 
dependiam essencialmente de reações químicas.

A escola iatroquímica teve como principal representante Van Helmont (1558-1644), 
que fora monge antes de ser médico e era um místico. Tendo sido discípulo de Paracelso, 
acreditava que todas as funções do corpo eram devidas a um princípio que ele chamou de 
blas e todos os processos fisiológicos eram consequências de reações químicas por atuação de 
um fermento especial que chamou de gás. Cada gás seria um agente do blas, o qual, por sua 
vez, dependia de uma alma sensitivo-motora, que ele localizava na região epigástrica. Apesar 
de suas fantasias, Van Helmont foi o primeiro a reconhecer a importância dos fermentos e 
dos gases, principalmente do gás carbônico, por ele denominado “gás silvestre”.

Franciscus Le Boe, conhecido como Sylvius (1614-1672), foi professor em Leiden, 
na Holanda. Não era um investigador propriamente dito, mas um grande sistematizador 
dos conhecimentos da época, um ardoroso defensor da escola iatroquímica. Era homem de 
grandes ideias, muitas delas originais e que se confirmaram posteriormente, tais como a da 
acidose e a das secreções internas. Considerou a digestão como uma fermentação química 
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e admitiu a importância da saliva e do suco pancreático nos processos digestivos. Também 
é lembrado pelos apreciadores do dry martini, por ter criado o gim ao adicionar bagas de 
zimbro ao álcool de cereais.

Outro nome de relevo da escola iatroquímica é o de Thomas Willis (1621-1675), 
médico inglês que descreveu a circulação da base do cérebro (polígono de Willis) e o nervo 
espinhal ou acessório (11° par craniano). Willis redescobriu o sabor adocicado da urina do 
diabetes pancreático, o que já havia sido notado na medicina hindu, diferenciando-o do dia-
betes insípido (sem sabor). Foi também o primeiro a dilatar o esôfago em um caso de acalasia, 
usando uma barbatana de baleia. Deve-se a ele a denominação febre puerperal, dada à febre 
pós-parto. Foi um excelente clínico, dotado de agudo senso de observação, deixando muitos 
trabalhos escritos, o principal deles intitulado Pharmaceutice Rationalis (1674), que resumia 
toda a matéria médica de sua época.

Um dos maiores teóricos da iatrofísica foi Giorgio Baglivi (1668-1706), que dividiu a 
máquina humana em diversas máquinas menores. Assim, comparou os dentes a tesouras, o 
peito a um fole, o estômago a um frasco, as glândulas e as vísceras a filtros, o coração e os vasos 
a um sistema hidráulico. Baglivi foi o primeiro a distinguir os músculos lisos dos estriados.

René Descartes (1596-1650), além de filósofo e matemático, preocupava-se com 
a anatomia e a fisiologia humanas. Em seu livro De Homini, comparou o corpo humano 
a uma máquina dirigida por uma alma racional, cuja sede estaria localizada na glândula 
pineal (epífise). Foi um dos defensores de Harvey e contribuiu para a descoberta da circu-
lação sanguínea.

Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), um dos fundadores da Accademia del Cimen-
to, em Florença, em sua obra De Moto Animalium, considerou a locomoção, a respiração e 
a digestão processos puramente mecânicos. A contração muscular foi por ele explicada pela 
ação de um líquido liberado pelas terminações nervosas, que chamou de succus nerveus.

A teoria física da visão foi descrita inicialmente por astrônomos e matemáticos. Kepler 
demonstrou, em 1604, a importância da retina para a visão e relacionou a miopia com a re-
fração imperfeita do cristalino, fazendo os raios luminosos convergir para um ponto antes da 
retina. Descartes comparou o olho a uma câmara escura e demonstrou a função do cristalino.

a descoBerta da circulação do sanGue

A maior descoberta do século XVII foi, sem dúvida, a da circulação do sangue. Esse 
conhecimento simples, que as crianças de hoje aprendem nos primeiros anos de escola, era ig-
norado pelos médicos. Prevalecia a teoria de Galeno, aceita durante 1.400 anos, que afirmava 
que o sangue fluía tanto nas artérias quanto nas veias, nas duas direções, em um movimento 
contínuo de vaivém. O sangue venoso seria produzido no fígado pela transformação dos 
alimentos absorvidos pelos intestinos e que de lá viriam, em forma de quilo, transportados 
pela veia porta. No fígado, o sangue se carregaria de uma substância imaginária, os “espíritos 
naturais”, responsáveis pelas funções menos elaboradas da economia. Esse movimento traria, 
das várias partes do corpo, os resíduos lá produzidos que retornariam ao fígado e, pela veia 
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cava, ao ventrículo direito, que através da veia arteriosa os enviaria junto com o sangue ao 
pulmão. Ali esses resíduos seriam descarregados nos tubos aéreos, depois na traqueia e desta 
para a atmosfera, pela boca e pelo nariz, purificando o sangue venoso que estaria pronto a 
receber novos espíritos naturais. 

Admitia Galeno a existência de poros pequenos e invisíveis num septo interventricu-
lar aparentemente maciço e por onde o sangue, em pequena quantidade, poderia passar do 
ventrículo direito para o esquerdo. No ventrículo esquerdo, esse sangue seria misturado ao ar, 
que viria dos pulmões pela artéria venosa e formaria o sangue arterial, pronto a receber outra 
substância imaginária, os “espíritos vitais”, produzidos pelo coração, responsáveis por todos 
os movimentos e atividades musculares e distribuídos pelas artérias a todo o corpo. O movi-
mento do sangue se devia a uma virtude ou qualidade pulsífica do coração, qualidade essa que 
também existiria na túnica das artérias.

Havia ainda uma terceira categoria dos espíritos galênicos: os “espíritos animais”, res-
ponsáveis pelas mais altas funções da economia. Encontravam-se no cérebro, para onde ia 
parte do sangue arterial, e de lá, como um fluido nervoso, seriam distribuídos a todo o corpo 
através dos nervos, que seriam ocos (Figura 1).

Coube a William Harvey (1578-1657) a descoberta da circulação do sangue. Harvey 
nasceu em Folkestone, no Reino Unido, em 1 de abril de 1578. Iniciou seus estudos em 

Figura 1. O movimento do sangue segundo Galeno.
Fonte: Brito (1944).
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Canterbury e graduou-se em Artes no Gonville and Caius College, em Cambridge. Es-
tudou medicina em Pádua, na época uma das mais importantes universidades da Europa, 
onde recebeu o doutorado em 1602. Em Pádua foi um discípulo dileto de Acquapendente. 
Retornou à pátria, onde recebeu o título de doutor em Medicina por Cambridge e abriu 
consultório em Londres. Em 1609 passou a trabalhar como clínico no Saint Bartholomew’s 
Hospital. Em 1615 foi eleito lente do London College of Physicians e, em 1616, deu início 
à sua célebre série de conferências em Knightrider Street. Foi médico da corte, tendo servido 
a James I e a Charles I, o rei decapitado.

Harvey praticou a vivissecção nas mais diferentes espécies animais, comprovou que 
o coração se contraía durante as sístoles, expulsando o sangue dos ventrículos em direção à 
aorta e à artéria pulmonar, e dilatava-se durante a diástole, recebendo o sangue da veia cava 
e da veia pulmonar. Calculou a quantidade de sangue ejetada em cada sístole e concluiu 
matematicamente que a movimentação ininterrupta de tão grande quantidade de sangue só 
seria possível se o sangue circulasse através das artérias até os tecidos e retornasse pelas veias 
ao coração. Como na época os capilares ainda eram desconhecidos (só foram descritos por 
Marcello Malphighi anos depois), Harvey admitiu a existência de anastomoses arteriovenosas, 
simples passagens do sangue através de porosidades nos tecidos.

Outro argumento bastante simples de que se utilizou Harvey consistiu na demonstração 
da direção do fluxo venoso pela compressão das veias periféricas; tal descoberta foi recebida 
com reservas e até com hostilidade em muitos centros médicos. O próprio Harvey previu a 
reação dos sábios da época ao escrever: “O que vou agora dizer sobre a massa de sangue que 
passa pelas artérias e sobre a sua origem é de tal novidade que temo não só o ciúme de alguns, 
mas a inimizade de todos”.

Em 1628, Harvey publicou, em Frankfurt, o resultado de suas observações em um pe-
queno livro de 72 páginas escritas em latim, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis 
in animalibus (Estudo anatômico do movimento do coração e do sangue nos animais). Nele 
refutava as doutrinas vigentes, demonstrava a fisiologia da circulação do sangue e, suprema 
afronta, contrariava os ensinamentos de Galeno, que norteavam a comunidade científica da 
época (Figura 2).

Não foram poucos os que se insurgiram contra as teorias de Harvey, foram muitos os 
que simplesmente as ignoraram e raros os que as defenderam. James Primerose publicou em 
Londres, em 1630, Exercitationes et animadversiones in librum gulielmi harvaei de motu cordis 
et circulatione sanguinis, no qual refutava as teorias de Harvey. Gaspar Hofmann (1572-
1648), discípulo de Cesalpino, argumentava que Harvey abandonara a anatomia pela lógica 
matemática, mas o grande crítico foi Jean Riolan, o Jovem (1580-1657), professor em Paris 
e renomado anatomista que refez os cálculos de Harvey e concluiu que os ventrículos bom-
beavam, a cada sístole, apenas umas poucas gotas de sangue.

Jan de Waals (Johannes Walaeus) (1604-1649), professor em Leiden, repetiu alguns 
experimentos de Harvey, os confirmou e os defendeu. Embora tenha discordado de início 
e mesmo mantido opinião contrária em alguns pontos, Descartes foi o grande defensor de 
Harvey, divulgando e apoiando suas ideias. 



Seara de Asclépio160

os Precursores de harVey

Embora tenha sido descrita formalmente por um único pesquisador, a descoberta da 
fisiologia da circulação teve a colaboração de outros importantes anatomistas, e, por certo, 
Harvey tivera conhecimento do trabalho de alguns deles.

Um médico e filósofo árabe, conhecido como Ibn al-Nafis (1213-1288), nascido em 
Damasco, talvez tenha sido o primeiro a descrever a circulação do sangue. Em seus Comentá-
rios sobre anatomia no Canon de Avicena, publicado em língua árabe, ele descreve a circulação 
pulmonar e contraria a teoria galênica sobre a presença de poros no septo interventricular, 
enfatizando a separação dos dois ventrículos. Embora essa obra tenha sido traduzida para o 
latim por Andrea Alpago (1450-1521), seus ensinamentos permaneceram na obscuridade 
até 1934, quando um estudante egípcio encontrou um exemplar manuscrito em árabe em 
uma biblioteca de Berlim.

A circulação pulmonar foi corretamente descrita por Miguel Servet (1511-1553), espa-
nhol de Navarra, teólogo, médico, cartógrafo e humanista. Estudou medicina em Paris, mas 
terminou seu curso em Montpellier, indo clinicar na pequena Vienne, cidade francesa perto de 
Lyon. Aproximou-se dos protestantes, mas seus escritos condenando o dogma da Santíssima 
Trindade e sua posição contrária ao batismo de crianças contrariaram protestantes e católicos, 
tendo sido perseguido e condenado pelas duas religiões. Em 1553, publicou Christianismi 

Figura 2. Experimentos de Harvey 
sobre a circulação do sangue.
Fonte: Harvey (2009, p. 84-85).
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Restitutio (A restauração do cristianismo), um livro sobre religião no qual também procurava 
demonstrar que a vida fora infundida ao homem pelo ar soprado pelo Criador em suas narinas, 
como diziam as Escrituras. Em um dos trechos do livro diz: 

A força vital provém da mistura, nos pulmões, do ar aspirado e do sangue, que flui do ventrículo 
direito ao ventrículo esquerdo. Todavia, o fluxo do sangue não se dá como geralmente se crê, 
através do septo interventricular. O sangue flui por um longo conduto através dos pulmões, 
onde sua cor se torna mais clara, passando da veia que parece uma artéria para uma artéria pa-
recida a uma veia.

Todavia, a descoberta de Servet foi pouco difundida. Condenado à fogueira como here-
ge pela Inquisição calvinista, ele foi executado em Genebra. Ausente quando da condenação, 
seus livros e uma sua efígie foram incinerados; finalmente preso quando assistia a uma pregação 
de Calvino, foi queimado vivo em 27 de outubro de 1553. Restaram apenas três exemplares 
do seu Christianismi Restitutio, um deles ironicamente pertencente a Colladon, seu acusador.

Matteo Realdo Colombo (1516-1559), sucessor de Vesálio na cátedra de Pádua, em 
seu livro editado postumamente De Re Anatomica, foi o primeiro a negar a existência de 
poros no septo interventricular e a admitir que o sangue era levado aos pulmões pela artéria 
pulmonar, retornando ao coração pela veia pulmonar.

Andrea Cesalpino (1519-1603) foi discípulo de Colombo e mais tarde professor em 
Pisa. Chamou a atenção para o fato de que, ao se fazer uma sangria, as veias se tornam 
túrgidas abaixo e não acima do local de compressão. Chegou a escrever que o sangue é 
conduzido pelas veias ao coração, de onde é levado a todo o corpo pelas artérias. Foi o 
primeiro a empregar o termo circulação, referindo-se à trajetória do sangue.

Girolamo Fabrizio de Acquapendente (1537-1619), o professor de Anatomia de Harvey, 
sucedeu Falópio, que havia sucedido Colombo, em Pádua. Anatomista e cirurgião, em seu 
trabalho intitulado De Venarum Osteolis (Sobre as válvulas das veias), mostrou claramente a 
posição das válvulas das veias e a que deveriam servir. Autores de língua portuguesa reivindicam 
essa descoberta ao médico João Rodrigues de Castelo Branco (1511-1568), conhecido como 
Amato Lusitano, graduado em Salamanca e depois professor em Ferrara, onde publicou uma 
descrição da válvula da veia ázigos.

Segundo Garrison, a descoberta da circulação sanguínea constitui-se no fato mais 
importante da medicina desde Galeno. Além da sua contribuição para o conhecimento 
da fisiologia, Harvey foi o primeiro a empregar cálculos matemáticos na avaliação de um 
fenômeno biológico. A partir de então, inaugurou-se a era da aplicação das ciências físicas e 
matemáticas à medicina. William Harvey morreu em 3 de junho de 1657. 

o MicroscóPio

Outra grande descoberta que ocorreu no século XVII foi a invenção do microscópio. 
Assim como o telescópio de Galileu permitiu conhecer o céu e o sistema planetário, o micros-
cópio desvendou o microcosmo invisível aos olhos humanos.
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A invenção do microscópio é atribuída a mais de uma pessoa. Zaccharias Janssen, um 
fabricante holandês de lentes, e seu filho Hans combinaram duas ou mais lentes em um tubo 
e conseguiram amplificar imagens de objetos, por volta de 1590. Galileu, usando o mesmo 
princípio, criou a luneta. O termo microscópio foi criado por Giovanni Faber para nominar 
um aparelho fabricado por Galileu, com o qual examinou insetos. Faber publicou suas ilus-
trações no que seria a primeira publicação científica em que se usou um microscópio.

Sua utilização em medicina teve início em 1658, com Athanasius Kircher (1601-
1680), que examinou o sangue de pacientes acometidos de peste na cidade de Roma, com o 
intuito de descobrir o agente causal. O instrumento por ele utilizado ampliava somente 32 
vezes e, com esse aumento, seria impossível ver o bacilo da peste. Assim, o que ele descreveu 
como um microorganismo poderia ser, talvez, os glóbulos sanguíneos.

Robert Hooke (1635-1703) utilizou o microscópio no estudo das plantas, visualizan-
do pela primeira vez, em 1665, a estrutura celular dos tecidos vegetais.

Jan Swammerdam (1637-1680), na Holanda, dedicou sua vida ao estudo da anatomia 
microscópica de pequenos animais, como abelhas, moscas, caramujos e ostras. Descobriu na 
rã, em 1858, os glóbulos vermelhos do sangue.

O maior dos microscopistas do século XVII, entretanto, foi Antonie Philips van Leeu-
wenhoek (1632-1723). Era um simples comerciante de tecidos em Delft, na Holanda, que 
tinha como hobby polir lentes. Com elas construía seus próprios microscópios e praticava a 
microscopia por lazer. Durante sua vida, enviou 374 estudos documentados sobre microsco-
pia à Royal Society, em Londres. Foi o primeiro a descrever os espermatozoides, a constatar 
as estrias das fibras musculares, a descrever diversos protozoários, cadeias microbianas e ba-
cilos e a confirmar a existência dos capilares sanguíneos, recém-descobertos por Malpighi.

Marcello Malpighi (1628-1694), nascido em Crevalcore, na Itália, é considerado o 
fundador da histologia e da embriologia. Descreveu com perfeição o desenvolvimento do 
embrião da galinha. Descobriu os capilares, porém cometeu o equívoco de considerar as 
hemácias circulando pelos capilares como glóbulos de gordura. A descoberta dos capilares 
completava a obra de Harvey. Deve-se ainda a Malpighi importantes estudos microscópicos 
sobre a estrutura dos pulmões, do fígado, do baço e dos rins.

No século XVII, muitos nomes hoje considerados relevantes na história da medicina 
contribuíram para o progresso dos conhecimentos científicos, principalmente no campo da 
anatomia. Dentre eles podemos citar: 

Regnier de Graaf (1641-1673), holandês, que obteve experimentalmente suco pan-
creático puro por meio de uma fístula externa em um cão e descreveu os folículos ovarianos 
(folículos de Graaf ).

Johan Conrad Peyer (1653-1712), suíço, descreveu, em 1677, as placas de tecido 
linfoide no íleo terminal (placas de Peyer). Julgava tratar-se de glândulas de suco digestivo.

Johan Conrad Brünner (1653-1727), suíço, descreveu as glândulas encontradas no 
duodeno, que tomaram seu nome (glândulas de Brünner). Acreditava também que secretas-
sem um suco digestivo semelhante ao do pâncreas. 

Niels Stenon (1648-1686), de Copenhague, foi médico e sacerdote a um só tem-
po. Descreveu no carneiro o conduto excretor da glândula parótida (canal de Stenon) e 
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estudou a contração muscular sob visão microscópica, demonstrando que o músculo é 
formado de feixes de fibras individuais que se contraem simultaneamente. Foi também 
um eminente geólogo, e a ele se devem importantes contribuições sobre fósseis e forma-
ções geológicas.

Francis Glisson (1597-1677), inglês, foi um dos fundadores do Colégio Real de Médi-
cos da Inglaterra. Descreveu, em 1654, a cápsula que envolve o fígado (cápsula de Glisson).

Caspar Bartholin, o Jovem (1655-1738), de uma família de anatomistas que por três 
gerações lecionou em Copenhague, descreveu as glândulas que levam seu nome.

A clínica médica teve seu expoente máximo em Thomas Sydenham (1624-1689), que 
reviveu a medicina hipocrática em toda a sua grandeza – observar e examinar bem o doente, 
auxiliando a natureza sem interferir no processo de recuperação. Aceitava a teoria dos hu-
mores como fundamento de toda a patologia e utilizava a sangria no tratamento de quase 
todas as doenças. Escreveu um tratado sobre a gota, enfermidade de que padecia. Descreveu 
a escarlatina, separando-a do sarampo, e a coreia (coreia de Sydenham), divulgou o uso da 
quina (originária do Peru) no tratamento das febres palúdicas, bem como introduziu o uso 
dos sais ferrosos no tratamento da anemia (clorose).

Preconizava medidas higiênicas e ventilação nos quartos dos doentes, e utilizava-se de 
poucos medicamentos, um dos quais era a tintura de ópio composto que ficou conhecida 
como láudano de Sydenham.

o século xViii

Os conhecimentos acumulados desde a Renascença, obtidos de forma aleatória e agru-
pados de modo quase anárquico, necessitavam de ordenação e classificação metódicas, e os 
investigadores do século XVIII se caracterizaram pela preocupação em sistematizar os conhe-
cimentos da época e estabelecer classificações e teorias unificadoras.

A primazia dessa realização coube ao sueco Carl Nilsson Linnæus (1707-1778) – Carl 
von Linné após nobilitação –, que classificou todos os vegetais conhecidos na época e criou a 
nomenclatura binária, pela qual cada vegetal é designado por um nome composto, o primeiro 
referente ao gênero, o segundo, à espécie. A nomenclatura binária estendeu-se posteriormente 
ao reino animal e o próprio homem passou a ser chamado de Homo sapiens.

O latim era usado nas publicações científicas, assim como nas aulas, preleções e co-
municações científicas. Por essa razão, toda a nomenclatura que designa os seres vivos, bem 
como a nomenclatura anatômica, é até hoje nessa língua. O uso do latim como língua in-
ternacional facilitava a comunicação entre os cientistas dos diversos países, tal como ocorre 
atualmente com o inglês. Do mesmo modo, houve a preocupação em classificar as doenças e 
desenvolver conceitos que facilitassem a compreensão da patologia humana. Por outro lado, 
houve a tendência da volta ao espiritualismo como reação ao materialismo contido nas dou-
trinas iatrofísica e iatroquímica do século anterior.

As primeiras teorias que buscaram uma visão filosófica, integradora da fisiologia e 
patologia humanas, foram o animismo de Stahl e a doutrina do éter nervoso de Hoffmann.
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Georg Stahl (1660-1734) defendeu a ideia de que todas as funções do corpo eram 
guiadas por uma alma imortal. A doença resultaria de uma atividade mal-orientada da alma, 
repercutindo nas funções vitais. O desvio das funções vitais de sua normalidade resultaria no 
que ele chamava de pletora, e poderia ser corrigida com sangrias.

Friedrich Hoffmann (1660-1742) admitia a existência de um misterioso fluido pro-
vindo do cérebro que atuava através do sistema nervoso, mantendo os humores do corpo em 
movimento e os músculos em estado de contração parcial. Segundo sua doutrina, a saúde 
resultava da manutenção de um “tônus ideal”. As enfermidades agudas eram atribuídas ao 
aumento do tônus e as crônicas, à diminuição do tônus. Assim, as doenças resultariam de 
condições espasmódicas ou atônicas. O desvio do tônus num ou noutro sentido ocasionaria, 
por sua vez, modificação dos humores e excreções defeituosas. Segundo essa visão e com base 
em sua ação, os medicamentos se dividiam em quatro grupos: sedantes, tônicos, alterantes e 
evacuantes. Hoffmann reuniu toda a sua doutrina em uma obra de nove volumes intitulada 
Medicina Rationalis Systematica, escrita de 1718 a 1740. O mérito de Hoffmann está em ter 
reconhecido que a doença pode resultar de alterações fisiológicas.

Tanto Stahl quanto Hoffmann tiveram muitos seguidores ilustres, dentre os quais 
destacam-se: 

William Cullen (1712-1790), fundador da escola médica de Glasgow. Foi um dos 
primeiros a usar a língua de seu país em lugar do latim. Sua obra principal First Lines of the 
Practice of Physic, em quatro volumes, foi traduzida para vários idiomas e usada por muito 
tempo como livro-texto de medicina (o termo physics era usado na época como sinônimo de 
medicina clínica).

John Brown (1735-1788), discípulo de Cullen, afirmava que a vida não é um estado 
normal espontâneo, mas o resultado de estímulos contínuos. A desproporção entre estímulo 
e excitabilidade gera um estado mórbido que pode ser estênico, por excesso de estímulo, ou 
astênico, por falta de estímulo. Assim, a medicação básica de qualquer enfermidade dividia-se 
em sedativos e estimulantes. Na França surgiu a doutrina vitalista, cujos conceitos se asse-
melhavam aos anteriormente citados. Foram representantes do vitalismo: Joseph de Bordeu 
(1722-1776), que defendeu a ideia de que circulava no sangue humores especiais elaborados 
por diferentes órgãos; Philippe Pinel (1745-1826), autor da Nosographie, na qual divide as 
doenças em classes, ordens e gêneros tal como na nomenclatura botânica e zoológica. Pinel 
imortalizou-se por sua atuação em favor dos doentes mentais.

Um dos maiores sistematizadores da medicina do século XVIII foi Albrecht von Haller 
(1718-1777), de Berna, na Suíça. Era dotado de uma inteligência prodigiosa e, aos 10 anos 
de idade, fez versos em latim e escreveu uma gramática. Graduou-se em Leiden, na Holanda, 
e durante dezessete anos foi professor em Göttingen, na Alemanha. Deu um grande impulso 
à fisiologia, reunindo os conhecimentos da época e seus próprios experimentos em um livro 
escrito em latim e intitulado Elementa Physiologie Corporis Humanus. Suas principais contri-
buições relacionam-se com a contração muscular e a ação da bile na digestão das gorduras. É 
considerado um dos fundadores da bibliografia médica e científica.

Em meio aos grandes teorizadores da época, sobressaiu-se em Leiden um professor 
de medicina que se tornou famoso em todo o mundo: Hermann Boerhaave (1668-1738).  
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Não criou nenhuma teoria nem era partidário de nenhuma delas. Era um clínico, à maneira 
de Hipócrates e de Sydenham. Sua pequena enfermaria de doze leitos tornou-se a meca da 
medicina europeia. Recebia alunos de todos os países. Ensinava à beira do leito e tinha como 
preocupação central o doente, não as doutrinas em voga. Tinha uma vasta clientela e era procu-
rado por todas as personalidades da época. Conta-se que uma carta que lhe foi escrita da China 
trazia como endereço apenas Europa e foi entregue sem dificuldades ao seu destinatário. Suas 
principais obras foram Institutiones Medicae e Aphorism. Em suas aulas, Boerhaave ensinava os 
alunos a conduzir seus pacientes observando as seguintes etapas: 1 – Apresentação do enfermo; 
2 – Antecedentes remotos e recentes; 3 – Início da enfermidade; 4 – Estado atual do enfermo; 
5 – Hipóteses diagnósticas; 6 – Evolução; 7 – Em caso de óbito, necrópsia; 8 – Correlação 
anatomoclínica. O método de Boerhaave, com pequenas modificações, é o adotado, até hoje, 
nas escolas de medicina. Foi dos primeiros a utilizar o termômetro de mercúrio para medir a 
temperatura dos doentes; é hoje lembrado pela síndrome que tem seu nome (ruptura espontâ-
nea do esôfago), que ele descreveu ao autopsiar o barão de Wassenauer, em 1724.

Datam do século XVIII as primeiras publicações sobre a medicina do trabalho (Ramazzi-
ni, 1663-1714), estatísticas vitais (Süsmilch, 1707-1777) e saúde pública (Frank, 1745-1821).

Lazaro Spalanzzani (1729-1799) destacou-se por combater a teoria da geração espon-
tânea de pequenos animais, tendo sido, assim, um precursor de Pasteur.

William Hewson (1739-1774) estudou a coagulação sanguínea, demonstrando que a 
coagulação não se devia à coagulação do sangue como se acreditava, mas à formação de uma 
substância insolúvel a que chamou “linfa coagulável” e que corresponde ao fibrinogênio.

No século XVIII surgiram também as primeiras noções de eletrofisiologia. Luigi Gal-
vani (1737-1798), em preparações neuromusculares, descreveu as propriedades elétricas dos 
tecidos animais. Seus estudos foram continuados por Alessandro Volta (1745-1825), o mes-
mo que inventou a pilha elétrica. As descobertas de Galvani e Volta serviriam de ponto de 
partida para a moderna eletrofisiologia.

A anatomia teve vários expoentes no século XVIII, muitos deles cirurgiões. Destaca-
ram-se os três Monros (pai, filho e neto), Percival Pott (1714-1788) (mal de Pott), Johann 
Friedrich Meckel (1724-1774) (divertículo de Meckel), Bernhard Albinus (1697-1770), 
editor de vários livros de anatomia, Antonio Scarpa (1747-1832) (triângulo de Scarpa) e os 
irmãos William e John Hunter.

John Hunter (1728-1793) é considerado pioneiro em cirurgia experimental e em anato-
mia comparada e é o fundador da patologia cirúrgica. Deixou um museu com treze mil peças, 
hoje Museu Hunteriano de Londres. Descobriu os canais lacrimais, descreveu o choque, a 
flebite, a intussuscepção intestinal, diferenciou o cancro mole do cancro duro e usou a sonda 
nasogástrica para alimentação artificial.

A obstetrícia e a ginecologia tiveram alguns avanços significativos no século XVIII. 
Talvez o maior deles tenha sido o fato de os médicos serem admitidos como obstetras: até 
então o parto era assunto exclusivo de parteiras. 

A oftalmologia deu um passo à frente com o francês Jacques Daviel (1696-1772), que 
realizou a extração do cristalino para o tratamento da catarata. Chegou a operar 434 casos, 
com insucesso em apenas 50 deles. Era o oculista de Luís XV. 
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Outra figura notável da oftalmologia foi o inglês Thomas Young (1773-1829), um dos 
maiores homens de ciência de todos os tempos. Descreveu o astigmatismo e desenvolveu 
vários trabalhos sobre a fisiologia da visão. No campo da física, criou a teoria ondulatória da 
luz e introduziu os conceitos modernos de energia e trabalho. Definiu o calor como resul-
tado de vibrações mecânicas das partículas de um corpo. Escreveu trabalhos sobre assuntos 
médicos e não médicos, desde a hemodinâmica até a teoria das marés. Foi estudioso da 
civilização egípcia, tendo contribuído para a decifração dos hieróglifos. Merecem menção 
também os relatos de John Dalton (1766-1844) sobre a cegueira para as cores (daltonismo) 
e de William Heberden (1710-1801) sobre a nictalopia (cegueira noturna). Heberden foi 
um médico inglês que se notabilizou por descrever os nódulos da osteoartrite (nódulos de 
Heberden) e o quadro clínico da angina pectoris, mesmo desconhecendo os mecanismos da 
insuficiência coronariana.

Outra importante descoberta do século XVIII foi a da percussão do tórax, que contri-
buiu para aprimorar o exame físico. Deve-se a Leopold Auengrubber (1722-1809), médico 
austríaco que, em 1761, publicou seu único trabalho intitulado Inventum Novum, no qual 
relata suas observações durante sete anos de experiência com o método. Sua descoberta foi 
recebida com indiferença e até mesmo ridicularizada por seus contemporâneos, à exceção do 
professor Christian G. Ludwig, de Leipzig, que a comparou a uma tocha que trouxe luz à 
escuridão das doenças do tórax. O método foi divulgado na França por Corvisart, em 1808, 
que fez uma primorosa tradução do trabalho de Auengrubber para o francês. A partir de 
então, a percussão do tórax passou a ser usada rotineiramente como parte do exame físico. 

Verdadeira revolução operou-se no tocante ao conceito das doenças, com os estudos de 
Giovanni Battista Morgagni (1682-1771). Foi professor de Anatomia em Pádua durante 56 
anos. Aos 70 anos publicou sua monumental obra, em cinco volumes, intitulada De Sedibus 
et Causis Morborum, na qual procura correlacionar os sintomas apresentados em vida pelos 
enfermos com as lesões anatômicas por ele encontradas em diferentes órgãos. Era a primeira 
vez que se utilizava a anatomia para a explicação das doenças. Nascia, assim, a anatomia 
patológica, e os contemporâneos de Morgagni não alcançaram o verdadeiro significado de 
sua obra. Dentre seus relatos originais mencionam-se as lesões valvares do coração, as lesões 
viscerais da sífilis, a atrofia amarela aguda do fígado, a hepatização do pulmão na pneumonia 
e muitos outros. 

a Medida da Pressão arterial

O primeiro relato sobre a medida da pressão arterial foi feito por Stephen Hales 
(1677-1761), um sacerdote anglicano com sólida formação teológica e científica adquirida 
no Corpus Christi College, em Cambridge. Ainda nessa cidade, Hales iniciou suas pesqui-
sas sobre pressão, resistência e fluxo, procurando demonstrar que a circulação do sangue nos 
animais e da seiva nos vegetais seguia os ensinamentos de Newton, dentro da ordem e do 
equilíbrio do universo. Não era uma atitude usual entre clérigos no século XVIII, conheci-
do como a “era da Razão baseada na Fé”.
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Quando era cura em Teddington, um vilarejo próximo a Londres, Hales, juntamente 
com William Stukeley, um estudante de medicina que o auxiliava em suas experiências, me-
diu a pressão arterial em uma égua. Hales publicou o resultado em seu livro Statical Essays, 
em 1733. Assim ele descreve o procedimento: 

Em Dezembro, eu fiz a contenção de uma égua, deitando-a viva sobre seus quartos; ela tinha 
quatorze mãos1 de altura e cerca de quatorze anos de idade; tinha uma fístula na cernelha, não 
estava gorda nem magra; dissequei sua artéria femoral cerca de três polegadas abaixo da barriga 
e introduzi dentro da artéria um tubo de latão, cujo orifício tinha um sexto de polegada de diâ-
metro. A ele liguei um tubo de vidro de diâmetro aproximado, com nove pés de comprimento: 
então, ao desatar a ligadura da artéria o sangue subiu pelo tubo 8 pés e 3 polegadas perpendi-
cularmente acima do nível do ventrículo esquerdo do coração;… quando estava em sua altura 
máxima, subia e descia 2, 3 ou 4 polegadas após cada pulso.

Hales ainda fez outras experiências e calculou o débito cardíaco em ovelhas que ele dei-
xava sangrar, mas a medida da pressão arterial só adotou métodos com maior acurácia quase 
um século depois, em 1828, quando Poiseuille utilizou um manômetro de mercúrio, mesmo 
assim para a determinação através de dissecção da artéria. A medição por métodos não invasi-
vos, como procedemos atualmente, só foi realizada de modo confiável no início do século XX, 
com o advento do esfigmomanômetro de Riva-Rocci e do método auscultatório de Korotkoff.

a fisioloGia da resPiração

As descobertas sobre a fisiologia da respiração são um exemplo de como evolui o 
conhecimento científico – por etapas –, graças à contribuição de sucessivos pesquisadores. 
Assim ocorreu com a decifração do enigma representado pela ligação entre o ar atmosférico 
e a vida. Ironicamente, nenhum médico participou dessas descobertas, e a elucidação do 
intrigante fenômeno da respiração é obra de físicos, químicos e matemáticos.

A medicina egípcia já assinalava a necessidade de se respirar para a preservação da 
vida e admitia a existência de alguma coisa no ar que vivificava e animava todas as partes do 
corpo. Diferenciava o “alento da vida” (ar inspirado) do “alento da morte” (ar expirado), con-
cluindo que algo contido no ar se disseminava por todo o corpo através dos vasos sanguíneos 
procedentes do pulmão.

Na medicina hebraica, a importância da respiração para a manutenção da vida é res-
saltada no Livro dos Salmos (104:29): “[...] se lhes tiras a respiração, morrem, e voltam para 
o seu pó”.

Entre os filósofos gregos, Anaxímenes (570-500 a.C.) considerava o ar o principal 
elemento da criação e sustentáculo da vida animal. Para a escola hipocrática, o calor cor-
poral é inerente à vida, e, para a conservação desse calor, é necessária a respiração, que 
introduz no corpo o pneuma, elemento vital contido no ar. A respiração levaria o pneuma 

1 Mão (ou hand) é uma antiga medida inglesa, ainda em uso, para medir a altura de equinos, correspondendo a 10,16 centímetros 
ou cerca de 4 polegadas.
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até os pulmões e destes ao ventrículo esquerdo, de onde seria transportado pelas artérias a 
todas as partes do organismo.

Na Idade Média, Leonardo da Vinci registrou, em um dos seus cadernos de notas, que 
a chama de uma vela se apaga na ausência do ar.

Robert Boyle (1627-1691), físico inglês, confirmou a observação de da Vinci, ex-
traindo o ar de uma redoma de vidro por meio de uma bomba de vácuo. Verificou que a 
vida era impossível na atmosfera rarefeita da redoma e que um pequeno animal ali colo-
cado morria rapidamente. Portanto, alguma coisa havia no ar que alimentava ao mesmo 
tempo o fogo e a vida.

John Mayow (1643-1679) repetiu as experiências de Boyle e constatou que, quando se 
coloca ao mesmo tempo, dentro de uma redoma, um camundongo e uma vela, reduz-se pela 
metade o tempo necessário para apagar a chama e para que o animal morra. Ficou evidente, 
assim, que a fração do ar que alimentava a chama era a mesma que mantinha a vida.

Em suas primeiras publicações, aos 25 anos de idade, Mayow combateu a teoria vi-
gente desde o tempo de Galeno, de que o ar inspirado destinava-se a refrigerar o coração, 
e afirmou que a cor vermelha do sangue arterial se devia ao seu maior conteúdo em “ar de 
fogo” e que este era necessário para manter o calor do corpo. Mayow morreu aos 36 anos de 
idade e seus trabalhos foram ignorados por quase um século.

Georg Stahl, no início do século XVIII, lançou a teoria flogística, segundo a qual todas 
as substâncias que se queimam têm em sua constituição um elemento comum, o “flogisto”, ver-
dadeiro fogo latente que se desprende durante a combustão. Essa teoria teve grande influência 
no pensamento médico, na interpretação da febre e da inflamação, que seriam causadas pela 
liberação dessa hipotética substância.

Inflamar provém do latim inflammare, que significa “pôr em chamas”. Data dessa 
época a denominação “antiflogístico”, usada até hoje para designar as substâncias ou medica-
mentos dotados de ação anti-inflamatória.

Joseph Black (1728-1799), professor de química em Glasgow, na Escócia, descobriu 
em 1757 que havia no ar atmosférico um gás com a propriedade de turvar a água de cal. 
Chamou esse gás de “ar fixo” e identificou-o ao “gás silvestre”, descoberto por Van Helmont 
um século antes. Verificou que o ar expelido dos pulmões era mais rico desse gás do que o 
ar atmosférico e que também se formava com a queima do carvão. Esse gás é o dióxido de 
carbono, o gás carbônico.

Em 1766, Henry Cavendish (1731-1810) isolou o hidrogênio, fazendo reagir metais 
com ácidos fortes. Era físico e químico inglês, descendente de família nobre e muito rico. 
Dedicou sua vida à pesquisa científica e foi um dos pioneiros no estudo dos gases atmos-
féricos. Era um misantropo que evitava contato com pessoas, inclusive parentes. Nunca se 
casou e sua convivência se limitava aos membros da Royal Society, a que pertencia e onde 
comunicava suas descobertas. Dentre elas, uma das mais importantes foi a identificação do 
hidrogênio, o qual chamou de “ar inflamável”. Por meio de uma centelha elétrica obteve a 
síntese da água, combinando o “ar inflamável” com o “ar do fogo” ou “ar vital”.

O nitrogênio foi identificado independentemente por Scheele, Priestley e Rutherford 
em 1772.
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A essa altura, portanto, já haviam sido isolados o gás carbônico, o hidrogênio e o nitro-
gênio. O oxigênio foi finalmente isolado, ao mesmo tempo, por Scheele e Priestley.

Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), de nacionalidade sueca, era farmacêutico e fazia suas 
experiências em um pequeno laboratório nos fundos da farmácia onde trabalhava, na cidade de 
Upsala. Obteve o “ar do fogo” a partir do óxido de magnésio e, a seguir, do óxido de mercúrio. 
Observou que animais colocados no recipiente onde era colocado o “ar do fogo” lentamente o 
transformavam em “ar fixo” (gás carbônico). Scheele deixou-se influenciar pela teoria flogística 
e acreditava que a produção do calor se devia à união do flogisto com o “ar do fogo”.

Joseph Priestley (1733-1804), em Birmingham, também isolou em 1772 o “ar do 
fogo”, aquecendo diversas substâncias químicas. Observou que a chama era mais brilhante 
com o “ar do fogo” puro do que com o ar atmosférico. Explicou a combustão do mesmo 
modo que Scheele, como resultado da união do “ar do fogo” com o flogisto contido nos cor-
pos. A queima de uma substância nada mais era, segundo Priestley, do que a retirada, pelo 
gás, do flogisto que se libertava. A cor escura do sangue venoso seria devida ao maior teor do 
flogisto e a cor vermelha do sangue arterial ao processo de desflogistificação, isto é, a retirada 
do flogisto pelo ar dos pulmões. Priestley era sacerdote e teve de fugir para os Estados Unidos 
por suas convicções religiosas.

Coube a Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), fundador da química moderna, 
decifrar o quebra-cabeça armado por seus antecessores e desfechar um golpe mortal na 
teoria do flogisto. Lavoisier era descendente de família rica. Nasceu em Paris e teve edu-
cação esmerada. Primeiramente estudou Direito, mas desde cedo sentiu-se atraído pela 
investigação científica e montou seu próprio laboratório. Aos 25 anos já era membro da 
Academia de Ciências da França, quando se casou com Marie-Anne Paulze, de 13 anos 
de idade, filha do diretor da Companhia das Índias. Inicialmente verificou que o óxido de 
ferro, quando aquecido, se transformava em ferro, perdendo peso e liberando gás com as 
mesmas propriedades do “ar do fogo”. Chamou esse gás de “oxigênio” (que produz ácido). 
Concluiu que o fenômeno da combustão deveria ser interpretado ao contrário do que en-
sinava a teoria flogística: em lugar de perder o flogisto, os corpos, quando se queimam ou 
se oxidam, absorvem oxigênio. 

Lavoisier teve a intuição de que o calor animal resultava de uma combustão interna, 
lenta, na qual seria consumido o oxigênio do ar inspirado e desprendido o “ar fixo” que iden-
tificou como gás carbônico (CO2). Atribuiu a cor vermelha do sangue arterial ao oxigênio e 
a cor escura do sangue venoso ao gás carbônico.

Lavoisier acreditava, e este foi seu único erro, que a combustão se desse nos pulmões, 
onde o sangue entraria em contato com o ar inspirado, e que o calor gerado nos pulmões se-
ria distribuído a todo o corpo. Lavoisier foi condenado pela Revolução Francesa a morrer na 
guilhotina. Foi decapitado em 8 de maio de 1794. “A Revolução não precisa de químicos”, 
teria dito um dos juízes do tribunal revolucionário.

Joseph Louis Lagrange (1736-1813), matemático e astrônomo ítalo-francês, de-
monstrou que, se a combustão ocorresse somente nos pulmões, a produção de calor seria 
tão intensa que lesaria o parênquima pulmonar. Defendeu a ideia de que o consumo de 
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oxigênio e a produção de gás carbônico se dariam em todos os órgãos, realizando nos pul-
mões apenas a troca de gases, o que foi confirmado posteriormente.

a descoBerta da diGital

A digital é um glicosídeo encontrado em plantas do gênero Digitalis (D. lanata e 
D. purpurea). Ainda hoje é utilizada em pacientes com insuficiência cardíaca, embora seu 
uso tenha sido um pouco negligenciado nos últimos anos, em parte pelo aparecimento 
de fármacos mais eficazes, em parte pela falta de apelo comercial de um produto há tanto 
tempo no mercado.

Coube a William Withering (1741-1799), médico inglês nascido em Wellington, no 
condado de Shropshire, e graduado em Edimburgo, a descrição de sua ação e do arbusto 
usado em sua preparação.

Withering assim nos conta como descobriu a digital: 

No ano de 1775 tive minha atenção despertada para uma receita popular destinada à cura da 
hidropisia. Dizia-se que esta receita era mantida em segredo por uma velha de Shropshire, que 
conseguia curar pacientes em que o tratamento médico havia falhado. Fui informado também 
que tal medicação produzia vômitos violentos e efeito purgativo; os seus efeitos diuréticos ha-
viam passado despercebidos. A receita compunha-se de diferentes plantas, em números de 20 
ou mais; porém não foi muito difícil para um conhecedor desses assuntos perceber que a planta 
ativa dentre as empregadas não poderia ser outra senão a digital.

Withering experimentou diferentes partes da planta, encontrando maior atividade 
nas folhas; determinou as doses em que poderia ser usada com segurança para os pacientes, 
recomendando sua interrupção em presença de náuseas e vômitos; demonstrou ser a hidro-
pisia uma consequência da insuficiência cardíaca e não uma doença primitiva, como era 
considerada; separou o edema cardíaco, que respondia bem à digital, do edema da cirrose 
hepática, resistente à ação da digital. Aparentemente não percebeu a ação da digital no co-
ração, considerando-a um diurético. Resumiu toda a sua experiência em um pequeno livro 
com o título Account of the Foxglove and some of its Medical Uses.

a Vacinação antiVariólica

A varíola era uma das doenças mais prevalentes à época, grassando em grandes epi-
demias que dizimavam populações e deixavam sequelas, às vezes graves, nos sobreviventes, 
que se tornavam imunes à doença. Não se conhecia sua causa, modo de transmissão, pre-
venção ou cura.

Em 1717, a esposa do embaixador inglês na Turquia, Lady Mary Wortley Montagu 
(1689-1762), observou que era prática comum naquele país as pessoas sadias serem inocu-
ladas com o pus de doentes com varíola para que desenvolvessem a doença em uma forma 
menos grave e se tornassem imunes. Esse procedimento, denominado variolização, já era 
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conhecido na Inglaterra, onde, apesar de sua utilização até por membros da nobreza, foi 
muito combatido pelos médicos. Lady Montagu escreveu e publicou artigos divulgando e 
defendendo o método (um de seus filhos fora inoculado na Turquia), o que colaborou para 
sua aceitação. A variolização foi amplamente adotada após 1754, mas apresentava os incon-
venientes de não garantir uma evolução favorável da doença nos pacientes inoculados, além 
de propiciar a transmissão da doença para outras pessoas, às vezes servindo para disseminá-la 
e prolongando a duração e a gravidade das epidemias.

A vacinação antivariólica resultou da observação popular de que as pessoas que adqui-
riam a varíola do gado (cowpox) não adoeciam de varíola humana (smallpox), o que garantia 
imunização efetiva com riscos mínimos.

Edward Jenner (1749-1823) clinicava em Berkeley, uma pequena cidade do con-
dado de Gloucestershire, no interior da Inglaterra, e, pacientemente, por mais de vinte 
anos, colecionou observações que confirmavam aquela crença popular. Em maio de 1796, 
realizou sua experiência crucial. Uma mulher chamada Sarah Nelmes havia adquirido a 
varíola bovina ordenhando vacas. Jenner retirou a linfa de uma vesícula da mão direita 
de Sarah e inoculou-a por escarificação na pele de uma criança de nome Jacob Phipps. A 
criança desenvolveu reação eritematopustulosa no local da inoculação e escassos sintomas 
gerais. Decorridas seis semanas, inoculou o pus da varíola humana no mesmo menino e 
ele não apresentou a doença. Alguns meses depois, a criança foi novamente inoculada e 
não adoeceu. Após outras observações semelhantes, Jenner fez sua comunicação à Royal 
Society, de Londres, e recebeu a advertência de que deveria zelar pelo bom nome de que 
desfrutava naquela sociedade por suas comunicações anteriores e não arriscar-se expondo, 
ante a sábia sociedade, nada que estivesse em desacordo com os conhecimentos já consa-
grados. Em 1798, Jenner publicou o resultado de suas experiências, por conta própria, em 
um pequeno livro de 74 páginas, com o longo título An Inquiry into the Causes and Effects 
of the Variolae Vaccinae, a Disease Discovered in Some of the Western Counties of England, 
particularly in Gloustershire [sic], and Known by the Name of the Cowpox, no qual relatava 
suas observações. Ele denominou vírus – do latim virus, que significa veneno – algo que 
estava no pus e que transmitia a doença. Jenner também observou que o pus da varíola do 
gado transmitia essa doença para as pessoas e, portanto, muitas poderiam ser inoculadas e 
imunizadas a partir de um “doente”.

Houve, de início, muita resistência ao método de Jenner, pois não se admitia introdu-
zir no homem uma doença proveniente de um animal. Finalmente aceita essa ideia, restava 
resolver um complexo problema logístico: como levar a vacina para lugares distantes. A 
varíola do gado era uma doença pouco prevalente, que ocorria em surtos de periodicidade 
variável e em localidades dispersas, e não havia como conservar o pus. Tentativas foram feitas 
utilizando-se conservação entre lâminas de vidro e cordões embebidos em pus e depois seca-
dos, enviados pelo correio, umedecidos e dos quais se retirava líquido para inoculação, com 
resultados imprevisíveis, nem sempre favoráveis.

A transmissão braço a braço foi utilizada em longas viagens marítimas e se mostrou 
um método eficaz para a conservação da linfa da varíola do gado. A mais famosa viagem de 
vacinação talvez tenha sido a expedição Balmis, empreendida pelo cirurgião real Francisco 
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Xavier Balmis a mando de D. Carlos IV, rei de Espanha, já no alvorecer do século XIX. O 
monarca espanhol estava preocupado com o baixo crescimento demográfico de suas colô-
nias, causado principalmente pela varíola, e resolveu expandir a vacinação até elas. Balmis 
recrutou 22 meninos com menos de 10 anos de idade em um orfanato de Santiago de 
Compostela e os foi inoculando, dois a dois, durante a viagem da Espanha ao Novo Mun-
do. Em cada porto distribuía, além do pus da vacina, um folheto que escrevera – Tratado 
histórico y práctico de la vacuna, 1803 – e recrutava outros órfãos para que sua expedição 
prosseguisse a todas as colônias espanholas ao redor do mundo.

A conservação e a produção da vacina evoluíram, desde essa expedição que hoje seria 
considerada antiética e politicamente incorreta, para métodos que permitiram sua larga dis-
tribuição em todo o mundo, o que fez com que a varíola fosse considerada, pela Organização 
Mundial de Saúde, uma doença erradicada em 1980. 

A varíola, um dos flagelos da humanidade, que matou milhões de pessoas ainda no 
século XX, foi reduzida, no livro de Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice 
of Infectious Diseases, de 1990, a um verbete de apenas uma página com escassas dez refe-
rências bibliográficas. 
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Precursores da teoria celular

O inglês Robert Hooke (1635-1703) publicou Micrographia (1655), sobre suas descober-
tas em óptica, iniciando análises dos efeitos do prisma, de esferas e lâminas com a utilização 
do microscópio. Descreveu a estrutura celular da cortiça, dando importante contribuição 
ao estudo da estrutura das células – deve-se a ele a origem desse termo. Talvez por ser físi-
co, Hooke não se apercebeu do valor morfológico da descoberta da estrutura celular para a 
biologia. Isso não aconteceu nem com Nehemiah Grew (1641-1712), fisiologista e botânico 
inglês, muito menos com o médico e biólogo italiano Marcello Malpighi (1628-1723), que 
estudaram essas estruturas nos vegetais; o primeiro chamou-as de vesículas em The Anatomy 
of Plants (1682) e o último de sáculos ou utrículos, separados por septos membranosos. 

Ocaso da patologia humoral e 
nascimento da patologia celular

Dary Alves Oliveira
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Malpighi é considerado o fundador da anatomia microscópica. Professor na Univer-
sidade de Bolonha (1653), iniciou seus quarenta anos de pesquisa utilizando microscópios 
de sua própria fabricação. Descobriu a rede de capilares do pulmão que conecta artérias e 
veias, confirmando a teoria de William Harvey (1578-1657); demonstrou, em 1661, que a 
renovação do sangue não ocorria no nível periférico, como afirmavam os cientistas até então, 
numa das maiores descobertas da história da ciência. Hostilizado no meio acadêmico devido 
à polêmica descoberta, mudou-se para a Universidade de Messina, na Sicília, em 1662, onde 
identificou as papilas gustativas, estudou a anatomia do cérebro e foi o primeiro a observar os 
glóbulos vermelhos e a atribuir-lhes a cor do sangue (1666). Retornou a Bolonha em 1667 
e realizou estudos sobre o fígado, o cérebro, o baço, os rins, os ossos e a pele. Descreveu o 
desenvolvimento embrionário do pinto e descobriu as células piramidais do cérebro, os glo-
mérulos do rim e os corpos foliculares do baço. Fez, também, notáveis observações sobre a 
anatomia dos vegetais, publicadas em Anatomia Plantarum (1675).

O comerciante holandês Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) fabricou seus pró-
prios microscópios e, a partir de 1673, começou a mandar cartas com relatos de observações 
para a Sociedade Real em Londres. Em vez de escrever em latim, o idioma dos eruditos, 
Leeuwenhoek escrevia em holandês e suas cartas eram informais, em tom de conversa, como 
se estivesse se dirigindo a um amigo e não aos maiores cientistas do mundo. Apesar de 
acharem seu estilo engraçado, os membros da Sociedade Real pediram que ele mandasse 
mais relatórios. Leeuwenhoek fez centenas de microscópios a fim de manter os espécimes 
permanentemente montados para futuros estudos. Graças à sua perspicácia e paciência, viu 
detalhes que outros observadores não haviam percebido. Seu estudo dos ciclos vitais de pe-
quenos insetos, como pulgas e formigas, o convenceu de que eles nasciam da mesma forma 
que os grandes animais, e não por geração espontânea. Em 1674, Leeuwenhoek encontrou 
animais de uma célula (protozoários) crescendo na água estagnada dos lagos. Ele calculou 
que uma única gota de água abrigava um milhão de pequenos organismos. Esse relatório foi 
recebido com ceticismo na Sociedade Real, mas Leeuwenhoek conseguiu se contrapor a isso 
enviando vinte de seus microscópios. Em 1680, a Sociedade Real o elegeu membro e, três 
anos depois, publicou um de seus desenhos de bactérias.

Cem anos mais tarde, o anatomista alemão Kaspar Frederic Wolff (1733-1794), ao 
estudar o desenvolvimento de embriões em ovos de galinha, concluiu que um novo ser se 
formava gradualmente a partir de uma massa de matéria viva, sem estrutura pré-formada. 
Apresentou sua teoria da “epigênese” na Universidade de Halle, defendida na sua famosa 
tese de doutorado Theoria generationis (1759). Constatou que o embrião era inteiramente 
formado por pequenas esferas ou vesículas, isto é, células, sendo considerado, por isso, um 
dos principais fundadores da moderna embriologia.

Até meados do século XVIII as observações foram se multiplicando, passando a 
ser a célula considerada como uma cavidade oca limitada por uma membrana. Essa ideia 
perdurou até o momento em que o naturalista italiano Felice Gaspare Ferdinando Fontana 
(1730-1805) descreveu, em seu trabalho Riserche filosofiche sopra la fisica animale (1775), 
que certas células da epiderme continham um corpo uniforme (núcleo) provido de uma 
mancha em seu interior (nucléolo).
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A partir do século XIX, os conhecimentos sobre a estrutura microscópica dos organis-
mos vegetais e animais foram ampliando-se consideravelmente, graças às contribuições de 
naturalistas, sobretudo da França e da Alemanha. 

Na França surgiram as pesquisas do médico René Joachim Henri Dutrochet (1776-
1847), que em 1827 descobriu o fenômeno da osmose através de membranas semiper-
meáveis, reconhecendo a importância da clorofila no processo de utilização do dióxido 
de carbono pelas folhas. Precursor das técnicas fisiológicas modernas, construiu diversos 
aparelhos que permitiram medir a liberação de calor nas células musculares. Um dos pri-
meiros cientistas a reconhecer a importância das células no organismo, estudou a fisiologia 
das plantas, o fototropismo e o geotropismo.

François-Vincent Raspail (1794-1878), químico, naturalista e fisiologista francês, foi 
um dos fundadores da teoria celular na biologia. Autor da frase “Omnis cellula e cellula” (cada 
célula é derivada de uma célula preexistente) e fundador da histoquímica, chegou a prever o 
papel da célula no organismo doente na obra Essai de chimie microscopique (1830).

A maioria dos naturalistas franceses, no entanto, estava ainda atrelada à ideia de Ma-
rie-François Xavier Bichat (1771-1802) a respeito da pouca utilidade do microscópio. Fisio-
logista e anatomista francês nascido em Thoirette-en-Bresse, um dos pioneiros da histologia 
e considerado o pai da histologia moderna e da patologia dos tecidos, correlacionou a anato-
mia com a fisiologia e publicou obras de grande repercussão, como Recherches physiologiques 
sur la vie et la mort (1800), sobre a transformação dos tecidos após a morte; essa obra teve 
várias edições e contém um grande número de observações fisiológicas e patológicas. Em 
seu outro trabalho monumental, Anatomie génerale appliquée à la physiologie (1801-1803), 
que trata de anatomia descritiva em quatro volumes, lançou a ideia dos tecidos na formação 
dos órgãos.

Seria lógico, portanto, que os avanços da histologia normal, da teoria celular e, conse-
quentemente, da patologia celular iriam deslocar-se da França para a Alemanha, país onde o 
microscópio foi extremamente melhorado e largamente difundido.

teoria celular

Entre 1838 e 1839, a biologia passou por uma extraordinária evolução na Alemanha, 
com os trabalhos do botânico Mathias Jacob Schleiden (1804-1881) e, sobretudo, do anato-
mista e zoologista Theodor Schwann (1810-1882), que proclamou que a unidade elementar 
morfológica e funcional dos vegetais e animais era a célula. Segundo eles, as células se origi-
nariam de um líquido formador, o blastema ou citoblastema, tanto intracelular (Schleiden) 
como extracelular (Schwann). O citoplasma daria nascimento primeiro ao nucléolo e, em 
seguida, aos grânulos envolventes que se condensariam para formar o núcleo, o qual, por sua 
vez, elaboraria o citoplasma. Em outras palavras, havia a possibilidade de que as células não  
eram geradas necessariamente a partir de outras.

Schwann estudou medicina na Universidade Humboldt em Berlim, onde teve como 
professor Johannes Peter Müller (1801-1858). Lá descobriu e preparou a primeira enzima 
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de um tecido animal: a pepsina, uma das principais enzimas digestivas. Em 1838 tornou-se 
professor da Katholieke Universiteit Leuven, na Bélgica, onde também trabalhava Schleiden, 
e da Universidade de Liège, dez anos depois. Estudou a fermentação do açúcar e do amido 
como processos biológicos, as propriedades e o funcionamento dos músculos e as células 
nervosas. O estudo destas últimas levou-o à descoberta das chamadas células de Schwann. 
Foi também o criador do termo “metabolismo” para designar os processos químicos de um 
organismo biológico. Foi responsável, também, por importantes contribuições na área da 
embriologia, ao estudar o desenvolvimento da primeira célula resultante da fecundação – o 
ovo – até a formação de um organismo completo.

A obra fundamental de Schwann e Schleiden sobre a teoria celular produzida na uni-
versidade de Leuven foi traduzida para o inglês pela Sydenham Society em 1847, com o título 
Microscopic Investigations on the Accordance in the Structure and Growth of Plants and Animals 
(Investigação microscópica de acordo com a estrutura de crescimento de plantas e animais). 

A teoria celular foi estabelecida sem o concurso de uma técnica histológica apropriada. 
Os tecidos eram cortados a mão e examinados a fresco, sem corar, pois os corantes, além de 
serem só naturais, como o açafrão e o carmim, eram pouco eficientes. Graças à descoberta 
do anatomista alemão Joseph Gerlach (1820-1896) em 1847, de que o carmim em solução 
amoniacal tinha grande afinidade pelos núcleos, iniciou-se a histologia, tão bem expressa na 
frase a ele atribuída “Tingendi arte innititur histologia”. 

escola de PatoloGia de Viena

Com as reformas hospitalares iniciadas no governo de Maria Teresa (1717-1780), 
imperatriz da Áustria, Viena tornou-se um dos melhores centros de medicina da época, 
destacando-se o estudo da anatomia patológica pelo fato de que as autópsias eram compul-
sórias. Assim, o abundante material permitiu que a hegemonia da produção científica nessa 
área se deslocasse de Paris para Viena.

Na Escola de Viena destacou-se Carl von Rokitansky (1804-1878), que, ainda estu-
dante, já se familiarizava com a anatomia patológica, tendo escrito seu primeiro protocolo de 
autópsia em 1827. Assumiu posteriormente a cátedra de Anatomia Patológica, onde chegou 
a realizar cerca de trinta mil autópsias com protocolos redigidos de próprio punho. Sua técni-
ca procurava manter, o máximo possível, a continuidade dos sistemas. O valor da necrópsia 
para Rokitansky era fundamental, como registra a frase “Mortui vivos docent” (“Os mortos 
ensinam aos vivos”). Também é atribuída a ele a célebre oração ao cadáver desconhecido:

Ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este 
corpo nasceu do amor de duas almas; cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu 
seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens; por certo amou e 
foi amado e sentiu saudades dos outros que partiram, acalentou um amanhã feliz e agora jaz na 
fria lousa, sem que por ele tivesse derramada uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. 
Seu nome só Deus o sabe; mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a hu-
manidade que por ele passou indiferente. Tu que tivestes o teu corpo perturbado em seu repouso 
profundo pelas nossas mãos ávidas de saber, o nosso respeito e agradecimento.
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A palavra cadáver vem de um antigo acróstico em latim, “caro data vermibus”, que 
significa “carne dada aos vermes”. Dessa expressão reunimos a primeira sílaba de cada pala-
vra e formamos “cadáver”. É aprendendo a respeitar os mortos que nos concentramos e nos 
esforçamos para auxiliar a vida. 

Das inúmeras contribuições de Rokitansky destacam-se a classificação da hiperemia 
em ativa e passiva, a moléstia lardácea do fígado, baço e rins (amiloidose) e a atrofia amarela 
aguda do fígado. Além da pormenorizada descrição do quadro anatômico de muitas molés-
tias, ele procurou sempre relacionar o achado da necrópsia com a etiologia e sintomatologia; 
no entanto, não percebeu o valor da teoria celular que surgia e tentou restaurar a teoria 
humoral através das discrasias. 

Rokitansky influenciou os médicos da época a não considerar o ser humano apenas 
como objeto de pesquisa, devendo-se tratá-lo com máximo respeito. Também lutou para 
desenvolver a ética na medicina e a compaixão, e pregava: “se preservamos e praticamos a 
compaixão, seremos capazes de aliviar parte do ônus de sofrimento de nossos pacientes”.

PatoloGia celular

A proclamação da teoria celular por Schwann e Schleiden, associada à difusão do uso 
do microscópio, permitiu que as observações sobre as células, além de se tornarem mais 
acuradas e eficientes, não iriam limitar-se exclusivamente aos tecidos normais. Seria lógico, 
portanto, que, exatamente na Alemanha, a partir de 1839, a sede das moléstias iria se deslo-
car para as células, o que aconteceria vinte anos depois com os trabalhos de Rudolf Ludwig 
Karl Virchow (1821-1902).

Virchow nasceu em Schievelbein, pequena cidade da Pomerânia, na Alemanha, no seio 
de uma família modesta. Cursou medicina em Pépière, onde foi aluno de Johannes Müller 
e Johann Lukas Schönlein (1793-1864), que construíram a base da sua formação científica. 
Apelidado der kleiner Doktor (“menor doutor”), por causa da sua baixa estatura, defendeu sua 
tese de doutoramento De rhemate praesertim corneae (1843), orientada por Müller. No mes-
mo ano recebeu o título de Kompanie Chirurg, acumulando tarefas clínicas com trabalhos 
anatômicos realizados em parceria com Robert Floriep (1804-1861), preceptor do hospital 
Charité, que o introduziu nas técnicas microscópicas e na mais atualizada literatura científica 
francesa e britânica. Substituiu Floriep a partir de 1846 no Charité e começou a dar cursos 
de anatomia patológica e a escrever críticas às doutrinas de Rokitansky sobre patologia hu-
moral. Ao terem sido recusadas para publicação, tais críticas forçaram Virchow a fundar sua 
própria revista, em colaboração com Benno Reinhardt e publicada pelo editor liberal Georg 
Reiner: Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für Klinische Medizin. A revista 
foi dirigida por Virchow até o número 169, em 1902.

Virchow assumiu a cátedra titular de Anatomia Patológica – a primeira de toda a Ale-
manha – em Wurzburgo, em 1848, passando a viver sete produtivos anos em que elaborou 
suas teorias citológicas, sobretudo os fundamentos da patologia celular.

O ponto de partida da obra de Virchow foi a revisão crítica à exagerada importância 
que Jean Cruveilhier (1791-1874) havia dado à flebite como alteração patológica básica da 
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maioria das enfermidades. Os estudos que se iniciaram em 1844 não só acabaram com o 
ponto de vista do médico francês como serviram de base para novos fatos doutrinais.

Virchow analisou a coagulação, não como um fenômeno vital, mas como um pro-
cesso físico, dependente de fatores como elasticidade e viscosidade. Demonstrou que a 
obstrução de ramos da artéria pulmonar não resultava da flebite local, mas era causada por 
parte dos trombos, formados quase sempre em veias dos membros inferiores e da pélvis, 
que haviam se desprendido, sendo carregados pela corrente sanguínea; criou, para essa nova 
concepção, o termo “embolia”. Sem negar totalmente a existência da flebite em sentido 
estrito, afirmou que era muito mais frequente a formação do trombo por estases e outras 
causas mecânicas (trombose).

Delimitou igualmente o conceito de piemia procedente de François Magendie 
(1783-1855), defendendo que não bastava a presença de células inflamatórias no sangue, 
que identificou como leucócitos. Ficaria conhecida como tríade de Virchow: lesão do 
endotélio vascular, alterações no fluxo sanguíneo (estase) e alterações na constituição do 
sangue (hipercoagulabilidade).

Esses trabalhos o conduziram a centrar sua atenção nos leucócitos, descrevendo 
diversas situações que apresentavam seu aumento (leucocitose). Partindo do caso de uma 
adolescente com esplenomegalia e graves hemorragias nasais, que apresentavam um sangue 
de aspecto “branco” (1845), comprovou que a relação numérica entre glóbulos vermelhos 
e brancos estava invertida, criando, assim, o conceito de “leucemia” na mesma época que 
o escocês John Hughes Bennett (1812-1875) realizou suas primeiras observações sobre 
essa enfermidade.

A teoria celular vigente aceitava, do ponto de vista citogenético, a hipótese do blaste-
ma de Schwann, ou seja, a ideia de que as células se formavam a partir de massas amorfas, 
aceitas pela primeira anatomia microscópica. Também considerava o conceito de piemia de 
Magendie e a teoria da crasia de Rokitansky, segundo a qual as enfermidades orgânicas locali-
zadas procediam de uma discrasia hemática, consistentes em alterações específicas da fibrina 
no caso da inflamação, da difteria e da tuberculose, ao passo que a albumina estava alterada 
na febre tifoide, em exantemas e na tuberculose. Constituía-se a tentativa de restaurar uma 
“neopatologia humoral”.

Utilizando-se de observações fisiopatológicas, técnicas microscópicas com coloração 
e experimentações em cães, Virchow não somente desmontou de forma implacável toda a 
teoria humoral defendida por Rokitansky, como também o blastema de Schwann, embora 
fossem limitadas as análises químicas do sangue. Comprovou que os coágulos não formam 
células, mas são procedentes do sangue. As células inflamatórias não se originam de um exu-
dato amorfo, sendo identificadas como células epiteliais degeneradas.

A patologia celular foi a síntese doutrinal a que chegou Virchow como resultado de 
suas investigações. Suas principais fontes foram seus trabalhos sobre tumores, patologia ós-
sea, tuberculose e inflamação.

A primeira publicação de Virchow acerca dos tumores (1847) baseava-se na teoria do 
blastema e nas concepções de Johannes Müller. Ao analisar os processos degenerativos, no 
entanto, chegou a resultados que contradiziam esses fundamentos. Os “corpúsculos” existentes 
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nos tumores não eram neoformações a partir de um exudato amorfo, mas células que haviam 
sofrido um processo que Virchow chamou de “degeneração gordurosa”. Comprovou cuidado-
samente sua produção em leucócitos, células epiteliais, musculares, cartilaginosas etc., desmon-
tando assim um dos pilares mais importantes da teoria do blastema.

As investigações de Virchow sobre a patologia do raquitismo, a osteomalácia e ou-
tras enfermidades ósseas levaram-no a ocupar-se da ossificação endocondral e fibrosa, assim 
como a formular seu conceito de “substância conjuntiva”. Reduziu com isso a patologia óssea 
aos supostos do “celularismo” e concentrou uma das noções básicas de sua patologia celular.

Seus trabalhos em torno da patologia da tuberculose foram uma nova línea que 
conduziu ao rechaço da teoria do blastema. Permitiram concluir que os “corpúsculos” tu-
berculosos não eram células especiais surgidas nesse último, mas sim células normais que 
haviam experimentado uma degeneração que Virchow primeiro chamou de tuberculosa e 
depois de “caseosa”.

Na abordagem inflamatória, esforçou-se em demonstrar que não era mera dilatação 
vascular por influxo nervoso. Para adaptá-la a esquemas celulares, renovou antigos conceitos 
de inflamação parenquimatosa, explicando-a como uma tumefação no interior da célula. 
Opunha-se, assim, à teoria do exudato intersticial de Rokitansky.

Em 1852, Virchow realizou sua primeira tentativa de síntese. Baseando-se nas ideias 
do escocês John Goodsir (1814-1867), acentuou que os processos patológicos eram pri-
mariamente alterações nutritivas e que as unidades nutritivas elementares eram territórios 
celulares, não zonas vasculonervosas; assim, “somente há vida por sucessão direta”. A partir 
de 1885, essa frase seria substituída por “Omnis cellula e cellula”. O longo capítulo intro-
dutório do Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie (Manual de patologia especial 
e terapia, 1854) foi uma segunda tentativa de síntese em que predomina uma orientação 
fisiopatológica e em que os aspectos hemodinâmicos e químicos merecem mais atenção 
que os aspectos microscópicos.

A terceira e definitiva síntese apareceria quatro anos mais tarde, sob o título Die Cellu-
larpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre (A patologia 
celular aplicada à histologia e à histopatologia, 1858). Seu texto correspondia ao conteúdo de 
vinte lições que Virchow apresentou entre março e abril daquele ano no Instituto de Patologia 
de Berlim ante um auditório de clínicos da região.

O livro se inicia com a nova formulação da teoria celular que deveria substituir a de 
Schwann como fundamento da patologia, a qual destacava a importância da membrana 
celular e sua concepção “vesicular”. Virchow considerava, como componentes básicos da 
célula, o protoplasma e o núcleo. Assumiu, portanto, a ideia de Max Johann Sigismund 
Schultze (1825-1874), embora considerasse assegurada a presença de uma membrana en-
volta em todas as células fisiológicas ou patológicas. Por outro lado, a teoria do blastema cai, 
substituída pelo novo conceito de citogênese.

A tese central de Virchow é a concepção celular do organismo, tanto no aspecto fisio-
lógico como patológico, o princípio de que a célula é a forma última, irredutível, de todo ele-
mento vivo; ademais, que, tanto no estado de saúde como nas enfermidades, todas as ações 
vitais emanam dela. O organismo é reduzido a uma “soma de unidades vitais, todas as quais 
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oferecem os caracteres completos da vida”. Inspirando-se na ideologia liberal, compara-a a 
“uma espécie de organização social... é uma massa de existências individuais, dependentes 
umas das outras, mas com uma dependência de tal natureza que cada elemento tem sua 
atividade própria”.

Para Virchow, os tecidos patológicos têm sempre um equivalente entre os normais, 
porque não são mais que uma transformação destes. Podem ser histoides, se procederem de 
um só tecido normal, organoides, em caso de vários tecidos, e teratoides. O conceito de he-
terologia que defende é radicalmente distinto do vigente até então, o qual negava a existência 
de paralelos ou precedentes entre o normal e o patológico. Virchow distingue cuidadosa-
mente o tecido patológico da noção de malignidade, reduzindo-o a uma “heterotopia” ou 
aberratio loci, a uma aberratio temporis ou “heterocronia” ou, por fim, a uma mera alteração 
quantitativa ou “heterometria” (Laín Entralgo, 1982). Nesse contexto, introduz a distinção 
entre hipertrofia numérica e hiperplasia.

A partir desses pressupostos, Virchow oferece uma lúcida sistematização dos resultados 
que obteve durante os doze anos anteriores. Rechaça expressamente não só o neo-humora-
lismo representado pela teoria das crasias de Rokitansky, mas também o solidismo de “neu-
ropatologistas” tardios, como o alemão Jean Georges Chrétien e Frédéric Martin Lobstein 
(1777-1835), que propagaram uma visão geral e integradora da doença. Com toda razão se 
considerava defensor do solidismo localicista.

A obra Die Cellularpathologie teve um êxito extraordinário. A primeira edição se es-
gotou antes do final do ano de sua publicação (1858), sucedendo-lhe reedições e traduções 
nos mais diversos idiomas. Posteriormente, Virchow publicou outra grande obra no campo 
da patologia: Die Krankhaften Geschwülste (1863). A patologia celular tinha nos tumores seu 
melhor campo de aplicação, fazendo desse trabalho um tratado clássico que influenciou a 
evolução dos estudos posteriores em patologia.

A obra de Virchow oferecia a base doutrinária para o desenvolvimento da disciplina de 
Anatomia Patológica assim institucionalizada. De seu magistério direto ou indireto seguiu-
-se a imensa maioria das personalidades que protagonizaram o desenvolvimento da patolo-
gia moderna. Entre os discípulos diretos destacam-se Friedrich Daniel von Recklinghausen 
(1833-1910), Georg Eduard von Rindfleisch (1836-1908), Theodor Albrecht Edwin Klebs 
(1834-1913) e Julius Friedrich Cohnheim (1839-1884).

Virchow tornou-se mais tarde antropologista, arqueologista, sanitarista e político libe-
ral, tendo sido grande adversário de Otto von Bismarck (1815-1898), o Chanceler de Ferro, 
fundador do Império Alemão em 1870.

considerações finais

Rudolph Virchow não foi o iniciador da patologia microscópica. A teoria celular de 
Schleiden e Schwann teve grande importância no campo da patologia, e uma ampla série de 
pesquisadores, entre eles Müller, Rokitansky, Henle e Raspail, estudou as alterações produ-
zidas pelas enfermidades em nível celular. Antes de 1850 já havia sido publicado um bom 
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número de trabalhos de anatomia patológica microscópica. Não se deve a Virchow a prima-
zia da definição da célula como base patológica, em razão do estudo dos tecidos de Bichat, 
que por sua vez substituiu o órgão de Morgagni como unidade patológica básica.

A obra Die Cellularpathologie foi fundamental. Poucos livros tiveram uma influência 
tão grande no desenvolvimento da medicina contemporânea. Virchow brilhantemente com-
pletou essa etapa da história da medicina, sistematizando e consolidando essa orientação da 
patologia celular na constante construção do pensamento humano através dos tempos.

Figura 1. Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902). Pintura a lápis sobre papel de Dary Alves Oliveira e 
Solange Rebelo (2002).
Figura 2. Capa do livro Die Cellularpathologie, de 1858.1

Sobre o normal, Virchow considerou que a célula era a unidade vital e o organismo, 
uma organização celular social. Salientou a constância do núcleo e sua importância para 
a manutenção da vitalidade celular, bem como desmontou a teoria do citoblastema em 
favor da lei do desenvolvimento contínuo traduzida por seu aforismo “Ommis cellula e 
cellula”. Fez também uma revisão histológica geral dos tecidos, analisou sua nutrição de 
acordo com a circulação sanguínea e reviu a composição do sangue e da linfa. Quanto 
ao patológico, analisou a pioemia e a leucocitose, as discrasias com metástases (trombose 
e embolia), pigmentos, formas de irritação celular, degeneração gordurosa, inflamação, 
neoplasias, tuberculose e lepra.

O simples fato de Virchow desmontar a doutrina do neo-humoralismo de Rokitansky 
e da geração espontânea das células já o teria imortalizado. Contudo, a sistematização e des-
crição dos vários processos patológicos, sobretudo degenerativos, a introdução de numerosos 
termos na nomenclatura anatomopatológica, a classificação dos tumores em homólogos e 

1 Disponível em: <http://www.archive.org/details/diecellularpath00vircgoog>.
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heterólogos tornaram Virchow o maior patologista de todos os tempos. Além disso, foi o 
fundador, em 1847, do Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für Klinis-
che Medizin, que se tornou a mais famosa revista de anatomia patológica. Ela é publicada 
até hoje sob o nome Virchows Archiv, em versão impressa (ISSN: 0945-6317) e eletrônica 
(ISSN: 1432-2307). 
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Uma sensação de medo é despertada quando profiro o nome “febre puer-
peral”, pois nenhuma doença aguda é mais terrível do que essa. Há algo tão 
tocante na morte de uma mulher que acabou de dar à luz, algo tão pesaroso 
na frustração de esperanças acalentadas, algo tão lastimável no abandono do 
recém-nascido indefeso, para sempre privado daqueles meigos cuidados e ca-
rinhos de que tanto necessita, que o coração mais duro é sensível à catástrofe. 
É uma espécie de profanação.

Charles Delucena Meigs, professor de Obstetrícia  
e de Doenças das Mulheres e Crianças do Jefferson Medical College (1851)

Desde a Antiguidade, várias personalidades da área biomédica emitiram hipóteses de que 
as doenças contagiosas eram determinadas por microrganismos vivos. Surgiu, então, a de-
nominação contagium vivu, sem que, contudo, fosse possível identificar a natureza desses 
microrganismos. Essas hipóteses foram aceitas posteriormente, já no início do século XVI, 
por Fracastoro, quando estudou a sífilis, e no século XVII por Kircher, em relação à peste.

O conhecimento de que as bactérias causam doenças e são agentes responsáveis por 
doenças transmissíveis foi adquirido no século XIX. Entretanto, a ideia de que poderiam 
gerar doenças foi emitida no século I a.C. por Marcus Terentius Varro, ao afirmar que as 
terras pantanosas eram perigosas porque “certos animais diminutos e invisíveis cresciam ali, 
nasciam do ar e atingiam o interior do corpo através da boca e causavam doenças”.

A revelação dos micróbios 
como agentes patogênicos

Vardeli Alves de Moraes
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A noção de contágio, portanto, é antiga e, conforme Czeresnia (1977), retroage a 430 
a.C., ao analisar o relato de Tucídides sobre a epidemia que sucedeu a invasão de Atenas duran-
te a Guerra do Peloponeso. Segundo Czeresnia (1977, p. 41): 

É um importante documento histórico no sentido de esclarecer conteúdos dessa percepção social. 
As imagens que aparecem na descrição de Tucídides repetem-se no decorrer da história, eviden-
ciando como essa noção apresenta elementos que permanecem invariantes, apesar de se situarem 
em épocas marcadas por diferentes explicações e práticas sociais relacionadas às epidemias. Até 
o Renascimento, as teorias explicativas sobre a propagação das epidemias eram provenientes das 
teorias hipocráticas.1 Somente no século XVI surge a teoria do contágio formulada por Fracastoro.

No século XVI, Girolamo Fracastoro (1478-1553) formulou a hipótese de que havia 
“sementes” no ambiente, as quais poderiam multiplicar-se no corpo e produzir doenças. 
Seu contemporâneo Girolamo Cardano argumentou que essas “sementes das doenças eram 
criaturas vivas”.

Fracastoro nasceu em Verona, na Itália, onde há um monumento em sua homenagem. 
Completou seus estudos médicos em Pádua. Em 1545 foi chamado pelo papa Paulo III para 
ocupar o alto cargo de médico do Concílio de Trento e, quando surgiram alguns casos de 
peste no local, ele sugeriu a mudança do Concílio para Bolonha. Apesar de ser conhecido 
pelo poema sobre a sífilis, seu livro De contagione et contagiosis morbis, publicado em Veneza 
em 1546, é o que melhor espelha seus profundos conhecimentos científicos e o coloca entre 
os grandes biólogos de sua época. Foi ele quem melhor estudou cientificamente as doenças 
epidêmicas de seu tempo, como o tifo, a peste e a sífilis. 

Ao estudar a sífilis e a lepra, Fracastoro considerava ambas contagiosas e, portanto, ad-
quiridas exclusivamente pelo contágio. Distinguiu três formas de contágio: 1 – por simples 
contato, como na sarna, na tuberculose e na lepra; 2 – por contato indireto, por intermédio 
do que ele denominou fômites, considerados veículos de infecção, como vestuário, lençóis 
e utensílios diversos, que podiam carrear os princípios do contágio; 3 – por transmissão à 
distância, sem contato direto ou indireto, o que poderia acontecer na peste e na varíola.

Em relação à sífilis, Fracastoro ocupa uma posição de destaque. A ele deve-se o nome da 
doença, derivado de seu poema Syphilis sive de Morbo Gallico (Verona, 1539). Este se tornou 
rapidamente popular, com várias edições, e foi traduzido para vários idiomas. O poema relata 
as aventuras de um jovem pastor, bonito e rico, chamado Syphilus, que insultara Apolo. O deus 
vingou-se dele infligindo-lhe uma terrível doença cujas manifestações são descritas em versos.

Fracastoro descreveu também aspectos importantes para a identificação do tifo exantemá-
tico, assim denominado pela presença do exantema maculoso como principal sinal da doença. 
Em De contagione há uma citação clara ao tifo, que até então era confundido com a peste e 
outras doenças, e Fracastoro foi o primeiro a destacar o caráter e a importância do exantema.

Os conhecimentos de Fracastoro sobre doenças epidêmicas, em particular o tifo, con-
tribuíram fortemente para um novo impulso na doutrina do contágio.

1 O costume de segregar os leprosos, iniciado há muitos séculos e mantido até recentemente, indicava a crença de que a doença podia 
ser transmitida entre as pessoas.
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Em 1589, Thomas Moffet fez desenhos detalhados de piolhos, pulgas e ácaros. Des-
creveu o ácaro causador da escabiose e prescreveu o tratamento com enxofre. Descreveu 
ainda a doença do bicho-da-seda quase três séculos antes de Pasteur; no entanto, seus relatos 
foram ignorados.

No século XVII, Lineu fez referências a seres invisíveis, e Athanasius Kircher (1602-
1680), um jesuíta romano, viu através de um microscópio grosseiro que o vinagre e o leite 
azedo continham vermes e que o sangue das pessoas que morriam de peste continha “ani-
mais” microscópicos. Foi considerado o maior defensor da teoria do contágio da sua época, 
embora não tenha acrescentado muito conhecimento aos já existentes, uma vez que ainda 
acreditava em causas sobrenaturais de doenças, tais como punições enviadas por Deus e a 
influência das estrelas e das constelações.

Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), no século XVII, usando microscópios cons-
truídos por ele próprio, fez relatos de vários microrganismos desconhecidos na época, 
porém estes foram considerados achados acidentais e não valorizados. Com a introdução 
da objetiva de imersão em óleo por Amici no início do século XIX, o microscópio passou 
a fornecer inúmeras informações sobre os microrganismos, possibilitando a Otto Frederik 
Müller (1730-1784), de Copenhague, observar sua forma e criar os termos bacillus (pe-
queno bastão) e spirillum (espiral).  

Agostino Bassi (1773-1856), de Lodi, na Itália, no final do século XVIII, associou a 
doença do bicho-da-seda a um fungo, com isso alargando o ponto de vista de que muitas 
doenças eram devidas a organismos vivos não descobertos. É considerado o criador da teoria 
que defende os parasitos como agentes patogênicos. Em 1835, publicou seu trabalho sobre 
os estudos dos parasitos intitulado Mal del Segno, Calcinaccio o Moscardino, no qual mostrou 
que o material que formava manchas brancas nos corpos das larvas do bicho-da-seda, quando 
inoculado no corpo de uma larva sadia, reproduzia a doença. Ao visualizar esse material no 
microscópio, ele o descreveu como “orgânico, vivo e vegetal”. É uma planta da ordem dos crip-
tógamos, um “fungo parasita”. Esse fungo foi posteriormente denominado Botrytis bassiana. 
Em 1844, Bassi publicou Sui contagi in generale, no qual afirmou que “varíola, tifo, sífilis, peste 
e cólera são causadas por parasitos vivos, animais ou vegetais”.

Destaque no campo das doenças infecciosas foram as observações de Bretonneau 
(1778-1862), que permitiram a diferenciação entre a febre tifoide e a difteria e a elaboração 
da teoria sobre a especificidade etiológica. No entanto, apesar de ter reconhecido o caráter 
contagioso do tifo, Bretonneau não conseguiu identificar e isolar o agente etiológico respon-
sável pela doença.

Em 1840, o anatomista alemão Jacob Henle publicou um tratado de patologia que 
inclui um capítulo sobre miasmas e contágios. Ele não identificou microrganismos; no en-
tanto, deduziu que a matéria patogênica devia ser animada. 

Havia ainda, naquela época, a distinção entre miasma e contágio. Miasma era a substân-
cia que invadia um organismo, como ocorria com a malária, que era considerada uma doença 
miasmática porque as pessoas a contraíam na natureza externa, nunca pelo contato direto com 
o doente. No contágio, por outro lado, uma substância seria desenvolvida no organismo e pro-
pagaria a doença por contato, como na sífilis, contraída exclusivamente dessa forma. De acordo 



Seara de Asclépio186

com Sigerist (2011), considerava-se a maioria das doenças como miasmático-contagiantes, ou 
seja, podiam ser adquiridas na natureza externa e por contato inter-humano.

Considerando então a hipótese de que miasmas e contágio podiam causar a mesma 
doença, Henle defendeu a ideia de que a causa da doença devia ser uma só nos dois casos, ou 
seja, de natureza orgânica e animada, uma vez que uma substância morta se consumiria no 
paciente, ao passo que a matéria “mórbida” cresce e se multiplica.

Em 1850, Casimir Davaine e Pierre Rayer realizaram os primeiros estudos sobre a na-
tureza patogênica das bactérias e descobriram o bacilo do antraz, doença que matava ovelhas 
e cavalos. Eles reproduziram a doença completa em animais sadios, injetando-lhes o sangue 
de ovelhas doentes.

No século XVIII, Lázaro Spallanzani (1729-1799) descartou a teoria da geração espon-
tânea tão enfatizada na época. Ele provou que nenhum organismo poderia desenvolver-se em 
um frasco lacrado contendo um líquido aquecido o suficiente para destruir qualquer organismo 
vivo. Seus estudos foram ignorados, uma vez que a crença da geração espontânea foi mantida 
até o início do século XIX, quando Theodor Schwann concluiu que os processos químicos de 
fermentação e putrefação eram resultantes da atividade de organismos vivos; esses conceitos 
foram absorvidos muito mais pela indústria de produtos químicos do que pela medicina.

Nessa época, portanto, havia uma grande discussão entre os que acreditavam e os 
que não acreditavam em contágio. Os cientistas que não acreditavam observaram que as 
quarentenas não diminuíam a incidência da febre amarela e que a epidemia diminuía com 
a mudança das condições climáticas e aumentava nas grandes aglomerações de pessoas, o 
que os levava a acreditar que o ar impuro, a desnutrição e a água poluída eram as causas 
principais da doença, não os microrganismos vivos. Por sua vez, os resultados espetaculares 
da vacinação para prevenir a varíola foram um forte argumento adicional para aqueles que 
acreditavam na transmissão da doença por germes.

A querela entre os defensores da teoria do contágio e os que não acreditavam nela nos 
séculos XVIII e XIX teve a influência de setores da saúde pública, comercial e industrial. De 
acordo com Ackerknecht (1948 apud Czeresnia, 1977, p. 55): 

O contagionismo encontrou sua expressão material nas quarentenas e em sua burocracia e toda a 
discussão nunca foi somente sobre contágio, mas sim sobre contágio e quarentenas. Para a classe 
de industriais e comerciantes, que se desenvolvia rapidamente, quarentenas significavam fonte 
de perdas, limitação à expansão, arma de controle burocrático que essa classe não estava disposta 
a tolerar, levando-a a exercer pressão utilizando recursos materiais, morais e políticos para de-
monstrar que as bases científicas da quarentena eram frágeis. Os anticontagionistas não foram 
simplesmente cientistas, mas também reformadores que defenderam a liberdade do indivíduo e 
do comércio contra os obstáculos do despotismo e da reação.

Mesmo aqueles que acreditavam no contágio para o aparecimento de várias doenças 
aparentemente falharam em correlacioná-lo com a infecção em cirurgia ou a infecção puer-
peral. No século XVIII, Charles White, na Inglaterra, e Joseph Clarke e Robert Collins, na 
Irlanda, reduziram a ocorrência da infecção puerperal simplesmente adotando higiene pessoal 
e ambiental nas enfermarias de obstetrícia.



A revelação dos micróbios como agentes patogênicos 187

Em 1843, Oliver Wendell Holmes atribuiu a febre puerperal à infecção levada para 
as novas mães pelas mãos infectadas dos obstetras, afirmação que não foi levada a sério pela 
maioria dos médicos.

Ignaz Semmelweiss (1818-1865) provou, de forma brilhante e incontestável, a natu-
reza infecciosa da infecção puerperal. Ele trabalhava em duas enfermarias de puérperas; na-
quela que ficava sob os cuidados de médicos e estudantes, a incidência de morte materna era 
de 10%, e a que era assistida pelas parteiras, de 3%. Semmelweiss começou a suspeitar que 
os médicos e estudantes estavam contaminando as pacientes pelo fato de serem portadores 
de bactérias, uma vez que eles saíam da sala de necrópsia e, sem lavar as mãos, realizavam 
os partos e examinavam as puérperas. Suas suspeitas aumentaram quando um colega seu 
chamado Kolletschka morreu de infecção após realizar uma necrópsia numa paciente com 
infecção puerperal, uma vez que as características da infecção encontradas em seu corpo 
eram idênticas às que Semmelweiss estava acostumado a observar no corpo das pacientes 
mortas por infecção puerperal.

Diante dessas evidências, Semmelweiss determinou que todo médico ou estudante 
que fosse prestar assistência ao parto deveria antes lavar as mãos numa solução contendo 
cloro, que ele colocou numa bacia na frente da enfermaria. Com essa medida, a incidência de 
infecção puerperal foi drasticamente reduzida a percentuais bem inferiores aos da enfermaria 
que era cuidada pelas enfermeiras. Dessa forma, Semmelweiss demonstrou brilhantemente 
a etiologia da infecção puerperal.

Na verdade, pode-se creditar a Semmelweiss o primeiro teste estatisticamente cor-
reto a demonstrar o valor da assepsia antes da descoberta do germe causador da doença, 
o estreptococo, por Pasteur em 1879. Em 1861, publicou um livro sobre o tema, sendo 
ignorado pelos médicos da época, hostilizado pelo próprio chefe, Johann Klein, e ridicu-
larizado pelo eminente patologista Rudolph Virchow e por um dos mais proeminentes 
obstetras da época, Friedrich Wilhelm Scanzoni. Desacreditado e negada sua renomea-
ção para o emprego na maternidade, Semmelweiss retornou à sua terra natal, Budapeste. 
Deprimido e com sinais de perda da razão, retornou à Viena em 1865 como paciente 
psiquiátrico, onde, um mês após ter sido internado, morreu de septicemia em decorrência 
de um corte no dedo.

Louis Pasteur (1822-1895) nasceu em Dôle, na França (Figura 1). Em agosto de 1847, 
tornou-se docteur ès sciences, com base em teses de física e química, e, em 1848, foi nomeado 
professor de Química da Universidade de Estrasburgo. Realizou vários estudos na área; no 
entanto, sua maior contribuição foram os estudos sobre microbiologia, sendo considerado 
um dos fundadores desse novo campo do conhecimento.  

Ocupou-se inicialmente dos processos de fermentação, a partir de 1854, na Faculdade 
de Ciências de Lille, publicando os trabalhos referentes a esse tema entre 1857 e 1858. Rea-
lizou ainda estudos sobre a transformação do vinho em vinagre, ou seja, a transformação do 
álcool em ácido acético, demonstrando que esse processo acontecia pela ação de bactérias, 
atualmente conhecidas pelo nome de Acetobacter aceti.

Em 7 de dezembro de 1854, em um discurso inaugural a seus alunos, disse que, “no 
campo da investigação, o acaso só favorece as mentes preparadas”. Essa citação se aplica a ele 
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próprio, uma vez que sua mente já estava preparada para identificar os princípios da fermen-
tação e da geração espontânea e, finalmente, o contágio das doenças.

Demoliu de vez a teoria da geração espontânea e explicou a efetividade da assepsia e 
da antissepsia. Criou as bases para a medicina preventiva do futuro. Provou que as bactérias 
vivas é que provocavam a fermentação e classificou-as em aeróbias e anaeróbias.

Em 1865, a indústria da seda estava em franco declínio devido a uma doença nos 
bichos-da-seda que colocou em alerta a economia francesa. Pasteur foi convidado a des-
vendar o mistério. Identificou a infecção e eliminou os ovos infectados, removendo, assim, 
a fonte do problema. Com essa descoberta e conduta, salvou a criação de bichos-da-seda.

Figura 1. Louis Pasteur.
Fonte: Mazenod (1947). 

Em 1880, descobriu o estafilococo que causava os furúnculos e o estreptococo da febre 
puerperal, descrita antes por Semmelweiss. 

Em trabalhos conjuntos com Emile Roux e Chamberland, Pasteur identificou o po-
der de infecção dos esporos do carbúnculo espalhados pelos terrenos onde animais mortos 
pela doença eram enterrados. Observou que vermes presentes na terra transportavam esses 
esporos para a superfície e, quando novos animais ingeriam os esporos, contaminavam-
-se, perpetuando a doença. Com essas observações recomendou aos pecuaristas uma série 
de medidas profiláticas, incluindo a orientação de não abandonar os animais doentes nos 
pastos e sim queimá-los ou enterrá-los em fossas para evitar a propagação da infecção. Pos-
teriormente, criaram a vacina contra o carbúnculo e, com esse fato, contribuíram para salvar 
a pecuária francesa, tal como ocorreu com a sericicultura.
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Estabeleceu os princípios fundamentais de que a cultura atenuada de um organismo 
poderia proteger contra a doença causada pelo microrganismo. O nome dado a seu método 
de vacinação é uma homenagem a Jenner.

As pesquisas de Pasteur sobre a raiva assinalam o resultado de suas investigações sobre 
a microbiologia e constituem, de acordo com Laín Entralgo (1998), a etapa mais espetacular 
de sua vida científica. Essas pesquisas ocorreram no período final de sua vida, entre 1880 e 
1885, e tiveram a colaboração de Roux, Chamberland e Thuillier. Inicialmente injetou a sali-
va de uma criança portadora da doença em coelhos e isolou no sangue destes uma bactéria, o 
pneumococo, e com isso deduziu que o agente causador da raiva não era visível aos métodos 
de pesquisa que ele seguia. 

Em experiências anteriores, Magendie (1821) e Galtier (1881) demonstraram que, 
nos casos de raiva, o sistema nervoso central também estava infectado. Com essa informa-
ção em mente, Pasteur e seus colaboradores injetaram fragmentos de tecido cerebral de cães 
raivosos no cérebro de cães sadios e reproduziram a doença, demonstrando ainda que o 
micróbio causador dela estava no sistema nervoso central dos cães infectados.  

Para que Pasteur chegasse ao desenvolvimento da vacina contra a raiva, ele realizou 
experiências em vários animais. De início utilizou coelhos e cobaias e demonstrou que, após 
passagens sucessivas por esses animais, aumentava-se gradualmente a virulência com a dimi-
nuição do período de incubação da doença.

Em maio de 1884, Pasteur e seus colaboradores publicaram a descoberta de que a vi-
rulência da raiva poderia ser atenuada em vez de aumentada ao passar do cão para o macaco 
e, depois disso, sucessivamente, de um macaco para outro. Afirmavam que o vírus da raiva 
ficava tão atenuado que sua inoculação nos cães, por injeção hipodérmica, nunca resultava 
em hidrofobia. Essa pesquisa foi apresentada no Congresso de Medicina de Copenhague em 
10 de agosto de 1884.

Há ligações históricas entre Pasteur e Dom Pedro II, imperador do Brasil, referentes 
à vacina da raiva. Em correspondência de 22 de setembro de 1884, Pasteur insinuou ao 
imperador seu desejo de testar a vacina contra a raiva em prisioneiros condenados à morte 
em troca do perdão, caso aceitassem participar da experiência e sobrevivessem. O imperador, 
num exemplo claro de exercício da ética, recusou a proposta de Pasteur por considerar a 
experiência perigosa.

  Em julho de 1885, testou a vacina contra a raiva em Joseph Meister com sucesso. A 
técnica consistiu na inoculação, pelo doutor Grancher, de treze doses de emulsão de medula 
de coelho raivoso e uma última dose obtida da medula de um paciente morto na véspera com 
raiva. O segundo caso de vacinação contra a raiva foi a aplicada no pastor Jupille. Em 26 de 
outubro, Pasteur anunciou o sucesso dos dois casos em uma memorável sessão na Academia 
de Ciências. Há relato de que, um ano após, quase 2.500 pessoas haviam sido vacinadas pela 
técnica de Pasteur.

A vida familiar de Pasteur foi cercada de tragédias. Em 1858, sua filha Jeanne morreu de 
febre tifoide; em 1865, sua filha Camille morreu de cólera em Paris; em 1866, sua filha Cécile 
também morreu de febre tifoide. Entretanto, teve vários momentos de glória, como quando, 
em 1862, foi eleito membro da Academia de Ciências e, em 1873, mesmo sem ser médico, foi 
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eleito membro da Academia Francesa de Medicina. Em 14 de novembro de 1888, em Paris, foi 
inaugurado o Instituto Pasteur em sua homenagem e, mais tarde, vários outros institutos com 
seu nome foram criados no mundo inteiro. Segundo Laín Entralgo (1998), a teoria humoral 
foi derrotada e a microbiologia passou a brilhar “em todo o seu esplendor”.

Pasteur morreu no dia 28 de setembro de 1895, aos 72 anos de idade, em um anexo do 
Instituto Pasteur, situado a cerca de vinte quilômetros a nordeste de Paris, onde foi sepultado.

Figura 2. Robert Koch. 
Fonte: Mazenod (1947). 

Robert Koch (1843-1910) nasceu em Klaushal, na região de Hanover, na Alemanha. 
Formou-se em Medicina pela Universidade de Göttingen em 1866. Exerceu a medicina em 
várias cidades do interior antes de trabalhar em Berlim. Em 1872, após servir na Guerra 
Franco-Prussiana, exerceu a medicina em Wollstein, onde iniciou suas imortais pesquisas 
em bacteriologia. Foi um dos cientistas que trouxeram uma das maiores contribuições à 
nova ciência da microbiologia e impulsionou seu progresso.  

Em 1873, quando trabalhava em Wollstein, preocupou-se inicialmente com o estudo 
do bacilo do carbúnculo hemático e foi capaz, pela primeira vez na história, de estabelecer 
todo o ciclo vital do bacilo. No seu artigo sobre a gênese da tuberculose, estabeleceu as qua-
tro etapas requeridas para que um microrganismo seja considerado a causa de uma doença, 
conhecidas posteriormente como postulados de Koch. No carbúnculo identificou os esporos 
dos bacilos que eram as fontes de contaminação.

Em 1877, divulgou as técnicas de identificação das bactérias, propondo importantes 
inovações como: novas técnicas de coloração; obtenção de esfregaços mais finos e prepara-
ções das lâminas em uma solução de acetato de potássio ou em bálsamo do Canadá. 
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De acordo com Laín Entralgo (1998), Koch teve o notável mérito de demonstrar que 
cada uma das doenças que havia identificado em seus experimentos diferia uma das outras, tanto 
pelos sintomas observados como pelas lesões anatômicas e pelos caracteres morfológicos dos mi-
crorganismos isolados. Em 1878, apresentou trabalhos sobre a etiologia das infecções cirúrgicas. 

Em 24 de março de 1882, apresentou sua maior contribuição à humanidade, a des-
coberta do bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), em sessão solene realizada no 
Instituto de Fisiologia de Berlim. De 1883 a 1884, durante viagem de pesquisas ao Egito e à 
Índia, Koch e seus colaboradores isolaram o vibrião causador do cólera. 

Em 4 de agosto de 1890, no X Congresso Internacional de Medicina em Berlim, 
anunciou o descobrimento da tuberculina (extrato glicerinado obtido de culturas puras do 
bacilo da tuberculose). Na época, Koch considerou-a um medicamento específico para a cura 
da doença. Essa notícia teve maior repercussão do que o descobrimento do bacilo de Koch; 
porém, como se sabe atualmente, a tuberculina é importante apenas como teste diagnóstico 
da tuberculose pelo fato de atuar como um antígeno.

De 1891 a 1904, foi diretor do Instituto para o Estudo das Doenças Infecciosas de 
Berlim. Em 1896, efetuou numerosas investigações sobre a peste bovina na África do Sul e 
sobre a doença do sono em Uganda. Em 1905, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por 
suas numerosas e notáveis contribuições ao estudo das doenças infecciosas. Por ocasião do 
seu sexagésimo aniversário, a Ordem dos Médicos de Berlim entregou-lhe uma medalha com 
a seguinte inscrição: “Das pequenas coisas do Mundo crias tu a tua grandeza e conquistas o 
Globo, que, cheio de gratidão, te concede a coroa da imortalidade”.

Pasteur e Koch são considerados os fundadores da microbiologia e criadores do conceito 
de contágio e da ideia de microrganismos como fatores importantes causadores das doenças. 

Julgamos importante destacar, além deles, nomes e descobertas de outros pesquisa-
dores que contribuíram para o estabelecimento definitivo desse conceito.

Edwin Klebs (1834-1913) nasceu em Königsberg. Suas contribuições microbioló-
gicas referem-se ao estudo das feridas por arma de fogo. Klebs foi quem viu pela primeira 
vez, em 1883, o bacilo da difteria, descobrimento que, no ano seguinte, seria confirmado 
por Löffler. Os historiadores reconhecem que Klebs foi o primeiro a antever numerosos 
descobrimentos bacteriológicos.

Carl Weigert (1845-1904) foi patologista e biólogo, o que lhe permitiu aplicar as 
técnicas da biologia na bacteriologia. A partir de 1878, utilizando-se de corantes à base de 
anilina para cortes histológicos, demonstrou que as bactérias patogênicas eram diferentes 
dos produtos de degeneração tecidual, acrescentando um forte argumento na hipótese da 
associação entre micróbios e doenças infecciosas.

Carl Friedländer (1847-1887) descobriu o agente causador da pneumonia (Bacillus 
pneumoniae). Morreu prematuramente aos 35 anos de idade, acometido de tuberculose.

Georg Gaffky (1850-1918) sucedeu a Koch como diretor do Instituto para o Estudo 
das Doenças Infecciosas de Berlim. Realizou importantes estudos sobre a septicemia experi-
mental, o cólera e o carbúnculo.

Charles Chamberland (1851-1908) nasceu na mesma cidade de Pasteur e foi um dos 
seus primeiros colaboradores, participando das pesquisas sobre o carbúnculo e a vacinação 
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contra a raiva. Desenvolveu a autoclave, que é utilizada para esterilizar meios de cultura e 
instrumentos cirúrgicos.

Friedrich Löffler (1852-1915) realizou seus estudos em Berlim, tendo sido colabora-
dor de Koch de 1879 a 1884. Sucedeu a Gaffky como diretor do Instituto em Berlim. Con-
firmou em 1884 que o germe visto por Klebs em 1883 era o agente da difteria. Em 1882, 
com a colaboração do veterinário Schultz, isolou o bacilo do mormo e o vírus filtrável da 
febre aftosa.

Albert Neisser (1855-1916) descobriu o gonococo causador da blenorragia ou go-
norreia em 1879.

Armauer Hansen (1841-1912) descobriu o Mycobacterium leprae, causador da lepra 
ou hanseníase, em 1875.

Emile Roux (1853-1933), médico francês, foi discípulo de Pasteur, de cujas pesquisas 
participou. De 1883 a 1890, Roux publicou uma série de trabalhos sobre o carbúnculo e, 
em 1883, apresentou sua tese de doutorado em Medicina, fruto de suas investigações sobre 
a raiva. Em 1894, iniciou a imunização contra a difteria, resultante de seus estudos sobre a 
toxina diftérica. Dirigiu o Instituto Pasteur de Paris de 1904 a 1933.

Elie Metchnikoff (1845-1916), biólogo russo, descobriu, em 1882, o fenômeno da fa-
gocitose, destacando-o como um dos mecanismos de defesa do organismo contra os micróbios.

William Henry Welch (1850-1934) identificou o Staphylococcus epidermidis e o Baci-
lus aerogenes capsulatus. Tornou-se professor de História da Medicina após 1916 na Escola de 
Higiene e Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins.

Shibasaburo Kitasato (1852-1931) estudou Medicina no Japão e, a partir de 1885, 
trabalhou em Berlim com Koch. Assim que retornou ao seu país, criou o Instituto de Bac-
teriologia. Seus principais estudos culminaram no primeiro cultivo do bacilo tetânico e no 
descobrimento, junto com Behring, da antitoxina tetânica.

Paul Ehrlich (1854-1915) foi assistente de Koch. Recebeu o Prêmio Nobel em 
1908. Em 1888, preconizou o emprego do azul de metileno como corante das bactérias, 
permitindo a detecção do bacilo da tuberculose. Suas soluções de anilina e de violeta de 
metila tornaram possível ao dinamarquês Hans Christian Gram (1853-1938) introduzir, 
em 1884, o método de coloração que leva seu nome. Realizou importantes trabalhos sobre 
a imunidade e descobriu vários quimioterápicos, entre eles o salvarsan (arsfenamina), em 
1910, que agia sobre os tripanossomas e espiroquetas e foi utilizado para o tratamento da 
sífilis durante anos.

Theobald Smith (1854-1934) reconheceu o papel dos insetos como transmissores de 
doenças. Descobriu o fenômeno da sensibilização às proteínas específicas após inoculações 
repetidas, criando o conceito de anafilaxia, o que acarretou o aparecimento de uma nova 
especialidade – a alergologia.

Arthur Nicolaier (1862-1945) descobriu o bacilo do tétano em 1884.
Alexandre Yersin (1863-1943), médico suíço, também discípulo de Pasteur, foi co-

laborador de Roux nos trabalhos sobre a difteria, descobrindo a toxina diftérica, o que 
contribuiu para o nascimento da imunologia. Ao ter conhecimento de que na China, em 
1893, havia uma epidemia de peste, viajou a Hong Kong, onde isolou o bacilo da peste 
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por ele denominado Pasteurella pestis (hoje denominado Yersinia pestis). Com Calmette 
e Borrel, Yersin preparou um soro antipestoso em 1895. Em 1902, foi nomeado diretor 
da Escola de Medicina de Hanói, fixando sua residência em Nha Trang a partir de 1904, 
cidade onde morou até sua morte.

Albert Calmette (1863-1933) criou os institutos Pasteur de Saigon e de Lille, onde 
permaneceu trabalhando de 1895 a 1919. Transferiu-se em seguida para o Instituto Pasteur 
de Paris, onde desenvolveu pesquisas relativas à soroterapia e à vacinação, em especial da 
tuberculose, empregando espécies de bacilos de Koch de baixa virulência, conhecidos atual-
mente como BCG (bacilo de Calmette-Guérin).

Charles Nicolle (1866-1936) realizou estudos sobre a leishmaniose e descobriu a 
transmissão do tifo exantemático pelo piolho.

Howard Ricketts (1871-1910) reconheceu a existência de microrganismos interme-
diários entre vírus e bactérias, os quais foram posteriormente denominados rickettsias em 
virtude da homenagem prestada pelo cientista brasileiro Henrique da Rocha Lima.

Fritz Schaudinn (1871-1906) isolou o Treponema pallidum, o agente da sífilis, em 1905.
Graças a esses inúmeros cientistas, que fizeram nascer a microbiologia e a imunologia, 

vários outros surgiram no decorrer dos anos, e, graças a novas tecnologias, é hoje possível 
identificar rapidamente os agentes causadores de infecções, ensejando medidas de prevenção 
e tratamento em casos de graves epidemias.
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As descobertas que permitiram o 
desenvolvimento da cirurgia: anestesia 

geral, antissepsia e transfusão de sangue

Onofre Alves Neto

Até o século XVII, muitos procedimentos cirúrgicos já estavam delineados e eram realizados 
por cirurgiões e cirurgiões-barbeiros, mas foi só a partir daí, com a difusão das descobertas da 
anatomia e da patologia, que a cirurgia começou a se firmar como uma conquista importante 
da medicina, com efeitos diretos na sua evolução. A partir dessa época, também os cirurgiões 
começaram a ter um preparo científico melhor.

No livro História da medicina, de Castiglioni (1947), há o relato de que um cirurgião 
de nome Cesare Magati (1579-1647) já propunha o tratamento racional das feridas que 
ainda eram tratadas com vários tipos de unguentos. Dizia-se que a exposição frequente 
das feridas ao ar era deplorável e que a introdução de sondas produzia putrefação perigosa. 
Magati negava a necessidade de limpeza e do uso de unguentos e prescrevia simplesmente 
ataduras que deveriam ser renovadas a cada cinco ou seis dias. Esses preceitos, como aqueles 
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propostos por Ambroise Paré, foram esquecidos, e costumes antigos continuaram a ser prati-
cados até o século XVIII. 

Outro cirurgião, Marco Aurélio Severino (1580-1656), anatomista conhecido, prati-
cou a traqueostomia inúmeras vezes durante a epidemia de difteria em Nápoles, cirurgia já 
recomendada até então, com a existência até mesmo de um trocarte idealizado por Santorio 
para facilitar a operação. Operações de neoplasias, de granulomas, bubões e de outras lesões, 
assim como a drenagem de abscessos, já tinham sido descritas por Severino. Nessa época já 
se começou a fazer intervenções experimentais, tendo a esplenectomia sido proposta por 
Giuseppe Zambeccari, de Florença, na Itália.

Todavia, o progresso da cirurgia, com a realização frequente de operações, esbarrava 
em uma grande dificuldade: a dor desencadeada pela intervenção, o que obrigava a conten-
ção do paciente.

anestesia

O grande desenvolvimento da cirurgia só se tornou possível após a descoberta da anes-
tesia. O termo anestesia (do grego an, “privado de”, e aísthesis, “sensação”) foi sugerido pelo 
médico e poeta norte-americano Oliver Wendell Holmes. A palavra, entretanto, já existia 
na língua grega, tendo sido empregada no sentido de insensibilidade dolorosa, pela primeira 
vez, por Dioscórides, no século I d.C. A descoberta da anestesia geral foi uma das maiores 
contribuições norte-americanas à medicina. Antes, além da contenção, usavam-se soporíferos 
de várias espécies: o nepentes de Homero, o cânhamo dos chineses, a poção de Dioscórides, 
a esponja soporífica de Salerno e a mandrágora de Hugo de Lucca, o grande cirurgião do 
século XIII. Nenhum desses métodos sobreviveu e as operações continuaram sendo feitas até 
o século XIX sem nenhuma tentativa de diminuir a dor do paciente, a não ser a já comentada 
contenção e talvez o uso de uma boa dose de uísque, como nos filmes de faroeste. 

A exceção talvez tenha sido a medicina chinesa que, desde tempos imemoriais, já 
preconizava a acupuntura para o controle da dor. O mesmerismo também foi usado para 
tentar evitar a dor, e diz-se que Dupuytren (1777-1835) fazia propositalmente desmaiar seus 
pacientes para evitar o sofrimento causado pela penetração do bisturi.

O primeiro passo para a descoberta da anestesia geral foi dado por Joseph Priestley, 
com suas experiências que resultaram na obtenção do óxido nitroso em 1773. As proprieda-
des anestésicas do óxido nitroso foram descobertas em 1800 por Sir Humphry Davy, à época 
ainda um aprendiz de farmácia. Ele verificou que o gás, ao ser inalado, produzia uma sensação 
agradável, acompanhada de um desejo incontido de rir (donde o nome de gás hilariante).

Certa noite, Humphry estava com dor de dente e, ao inalar o gás, notou que a dor 
desaparecera por completo. Deduziu que, se o N2O suprimia a dor de dente, poderia ser em-
pregado no tratamento de outros tipos de dor e, em um de seus escritos, Vapores medicinais, 
sugeriu seu emprego em cirurgia: “Já que o gás hilariante parece possuir a propriedade de 
acalmar as dores físicas, seria recomendável empregá-lo contra as dores cirúrgicas”. A medi-
cina oficial da época, porém, não tomou conhecimento da sugestão. 
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Michael Faraday (1791-1867), físico inglês, descobriu, em 1818, que os vapores do 
éter sulfúrico possuíam efeitos inebriantes semelhantes ao do óxido nitroso e, em nota no 
Journal of Arts and Sciences, chamou a atenção para o fato da inalação do éter produzir insen-
sibilidade total. Também essa descoberta foi ignorada pelo meio médico. O éter sulfúrico foi 
usado para tratar doenças pulmonares e suas propriedades também foram estudadas pelos 
norte-americanos Godman (1822), Jackson (1833), Wood e Bache (1834).

Nos Estados Unidos, os efeitos inebriantes do N2O e do éter tornaram-se muito co-
nhecidos, e eram frequentes os espetáculos públicos de inalação de gás hilariante, assim 
como reuniões reservadas de inalação de éter, conhecidas como ether parties ou ether frolics.

Foi nesses eventos que quatro importantes personagens envolvidos na descoberta da 
anestesia tiveram contato com essas substâncias e seus efeitos: William E. Clarke (1819-
1898), Crawford W. Long (1815-1878), Horace Wells (1815-1848) e William Thomas 
Green Morton (1819-1868).

Existem relatos de que Clarke, em janeiro de 1842, administrou éter a uma paciente 
em quem Elijah Pope realizou uma extração dentária. Clarke não publicou sua experiência, 
que sequer consta de sua biografia; esta apenas relata ter sido ele colega de classe de Morton 
e que participaram de ether frolics.

O éter foi usado pela primeira vez em operações cirúrgicas por Long, que descobriu, 
quando ainda estudante de medicina na Pensilvânia, que o valor anestésico do éter sulfúrico 
era semelhante ao do gás hilariante. Ao participar de ether frolics, observou que alguns parti-
cipantes sofriam traumatismos durante as sessões e deles não se lembravam, embora no dia 
seguinte exibissem seus estigmas. Em 30 de março de 1842, em Jefferson, no condado de 
Jackson, na Geórgia, onde clinicava, administrou éter a James Venable, a quem operou para 
a retirada de um tumor no pescoço. Venable foi operado uma segunda vez, para a retirada de 
outro tumor, e em nenhuma das vezes sentiu dor. Modesto clínico de aldeia, Long também 
usou o éter para amputações e partos, mas somente publicou seus achados em 1849, os quais 
pouco repercutiram no mundo médico. Isso só ocorreu após a divulgação de suas experiên-
cias em um artigo de Marion Sims, em 1877, quando a descoberta da anestesia já havia sido 
atribuída a outros.

Em 10 de dezembro de 1844, o showman Gardner O. Colton fez uma demonstração 
com óxido nitroso em Hartford, Connecticut. Um dos participantes machucou a perna sob 
influência do N2O e não sentiu dor nem se lembrou do fato depois. Estava presente ao espetá-
culo o dentista Wells, que conseguiu com Colton o gás e com ele, no dia seguinte, anestesiou 
um paciente para uma extração dentária. A partir daí, passou a administrar óxido nitroso a 
seus pacientes e também o utilizou em si mesmo para que lhe fossem extraídos alguns dentes. 
Wells comunicou o fato a um seu colaborador e sócio, Morton, e conseguiu, com o eminente 
cirurgião John Collins Warren, que fosse realizada, no Hospital Geral de Massachusetts, uma 
anestesia com óxido nitroso. A demonstração ocorreu em 20 de janeiro de 1845 e foi um 
fracasso; um estudante de Harvard, que se ofereceu como voluntário, acordou no meio da 
operação gritando de dor. Wells, a seguir, abandonou o uso do N2O. 

Após o fracasso de Wells com o óxido nitroso, o professor de Química Charles Tho-
mas Jackson (1805-1880) sugeriu a Morton que usasse éter sulfúrico retificado e indicou 
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onde obtê-lo. Em 30 de setembro de 1846, Morton administrou éter a Eben Frost para uma 
extração dentária, obtendo sucesso. Encorajado, Morton solicitou ao cirurgião Warren uma 
nova demonstração no Hospital Geral de Massachusetts, desta vez sob sua responsabilidade. 
No dia 16 de outubro de 1846, Warren extirpou um tumor do pescoço de Edward Gilbert 
Abbot, que não demonstrou sentir dor. Ao final do procedimento, Warren disse de maneira 
incisiva, “Gentlemen, this is no humbug” (“Senhores, isto não é uma fraude”).

Um mês depois, o cirurgião H. G. Bigelow, que estava presente quando da demons-
tração de Morton, comunicou o fato ao mundo. A anestesia foi empregada em Londres por 
James Robinson, em odontologia, e por Robert Liston, em cirurgia. O método se espalhou 
rapidamente pela Europa após Sir James Simpson utilizá-lo em partos. Simpson adotou 
também o clorofórmio, substância que chegou a superar o éter como agente anestésico por 
algum tempo. O clorofórmio foi abandonado por causar dano hepático e arritmias cardíacas, 
e o éter voltou a ser utilizado.

A anestesia geral chegou ao Brasil em 1847. Segundo informa Lycurgo Santos Filho, 
a primeira anestesia geral pelo éter foi praticada no Hospital Militar do Rio de Janeiro pelo 
médico Roberto Jorge Haddock Lobo no dia 25 de maio. Uma semana depois, foi utilizada 
por Domingos Marinho de Azevedo Americano em dois soldados, tendo sido anestesista o 
médico Leslie Castro, recém-chegado da Europa, de onde trouxe o anestésico e um aparelho 
de eterização. 

Após a demonstração de Morton e com o sucesso do método, ocorreu uma verda-
deira batalha pelos louros da “paternidade” da invenção, assim como pelos lucros que daí 
poderiam advir.

Morton tentou ocultar a identidade da substância usada para a primeira anestesia reali-
zada no Hospital Geral de Massachusetts, chamando-a de letheon, em alusão à mitologia grega 
(Lethe significa esquecimento). Pressionado pela Associação Médica de Boston, que desejava a 
realização de novas intervenções cirúrgicas sem dor, ele teve de revelar a composição do letheon, 
que era éter sulfúrico puro.

Um mês após a demonstração, Morton conseguiu obter patente para o letheon. Alegou 
que não iria restringir o uso do éter em hospitais e instituições de caridade, afirmando que 
buscava a patente apenas para coibir seu uso indevido ou abusivo e para recuperar os gastos 
feitos com sua pesquisa.

A tentativa de Morton em obter lucro e a dificuldade em conseguir patente no exterior 
vieram em decorrência da reivindicação de Jackson, que se considerava mentor de Morton 
e o verdadeiro criador da anestesia. Jackson, que havia sido professor de Morton quando ele 
estudara medicina em Harvard, era um químico famoso e reconhecido internacionalmente. 
Com a disputa aberta e com o correr do tempo, o éter acabou sendo usado por quem assim 
o quisesse, entrando em uso geral.

Morton nasceu em 9 de agosto de 1819, em Charlton, Massachusetts, filho do fazen-
deiro James Morton e de Rebecca Morton. Teve uma escolaridade comum na Northfield and 
Leicester Academies. Trabalhou como balconista, impressor e vendedor em Boston, antes de 
entrar na Baltimore College of Dental Surgery, em 1840, a primeira escola de dentistas do 
mundo. Em 1841, ganhou notoriedade por desenvolver um novo processo para soldar dentes 
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postiços em placas de ouro. Em 1842, abandonou a faculdade para estudar em Hartford, 
Connecticut, com o cirurgião-dentista Horace Wells. De discípulo passou a sócio de Wells, 
em uma parceria de grande sucesso que se dissolveu seis meses depois.

Morton não teve nenhuma participação no dia 10 de dezembro de 1844, quando 
Wells recebeu, ele mesmo, os efeitos analgésicos do óxido nitroso (gás hilariante), mas foi ele 
quem Wells procurou para contar todas as suas experiências e sucessos com o óxido nitroso. 
Morton, no entanto, não demonstrou nenhum interesse especial pelo que foi descrito por 
Wells. Compareceu, entretanto, à apresentação do cirurgião-dentista no Hospital Geral de 
Massachusetts e presenciou o insucesso da demonstração.

Na sua demonstração, Morton utilizou um inalador de vidro para administrar o éter. 
A Figura 1 mostra uma réplica daquele inalador.

Figura 1. Réplica do inalador usado por William T. G. Morton, em 1846, na primeira demonstração pública 
de cirurgia com éter.1

Casou-se em 1843 com Elizabeth Whitman, sobrinha do ex-congressista Lemuel 
Whitman. Seus pais se opuseram à profissão de Morton e apenas concordaram com seu 
casamento depois de ele prometer estudar medicina. Em 1844, Morton entrou na Harvard 
Medical School e frequentou as aulas de química de Charles T. Jackson, abandonando os 
estudos antes de sua formatura.

Parece que uma verdadeira maldição se abateu sobre os principais personagens envol-
vidos na batalha contra a dor, em sua guerra particular pelo reconhecimento científico.

A Academia Francesa de Medicina concedeu a Jackson e Morton um prêmio conjunto 
de cinco mil francos, mas Morton se recusou a recebê-lo, pois achava que os direitos perten-
ciam somente a ele. 

Em dezembro de 1846, um projeto no Congresso norte-americano foi feito para dar 
a Morton o que se chamou de uma “recompensa nacional” de cem mil dólares, o que foi 
prejudicado pelas alegações de Jackson e Wells de que seriam eles os descobridores do éter; 
Morton fez várias tentativas de receber esse dinheiro, em 1849, 1851 e 1853, infrutíferas 
todas, tendo até mesmo processado o governo dos Estados Unidos.

1 Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Morton_inhaler.jpg>. Acesso em: 5 out. 2013.
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Em 1862, Morton entrou para o Exército como cirurgião voluntário, aplicando o éter 
em mais de mil soldados para procedimentos cirúrgicos. Em 15 de julho de 1868, pobre e 
morando em Nova Iorque, foi para o Central Park procurando alívio em uma onda de calor; 
lá desmaiou e morreu logo depois.

Em 1871, uma comissão publicou o documento The Historical Memoranda Relative to 
the Discovery of Etherization, que estabeleceu Morton como o inventor da anestesia inalató-
ria, justificando a recompensa pecuniária à sua família.

Wells, desgostoso e amargurado com seu fracasso, cometeu desatinos, foi preso e sui-
cidou-se na prisão aos 33 anos de idade.

Long viveu o resto de sua vida arrependido por não ter divulgado sua descoberta, 
realizada em 1842, portanto, quatro anos antes de Morton, e faleceu subitamente aos 63 
anos de idade.

Jackson, ao sentir-se finalmente derrotado em sua disputa pela prioridade da desco-
berta, tornou-se alcoólatra e terminou seus dias em um hospício, onde morreu em 1880, aos 
75 anos de idade. 

antissePsia

Deve-se a Joseph Lister (1827-1912) a comprovação de que a infecção pós-operatória 
poderia ser reduzida com a antissepsia.

Lister nasceu em Upton, no condado inglês de Essex, de uma família de quakers. 
Estudava, desde menino, alemão e francês, idiomas essenciais na sua formação médica, 
e graduou-se em Medicina aos 25 anos de idade. Foi uma das figuras mais importantes 
na história da cirurgia, tendo estudado tanto a anatomia microscópica como a fisiologia. 
Destacaram-se seus estudos sobre a estrutura da íris e sua ação na dilatação da pupila, a 
patogenia da inflamação e a coagulação do sangue. 

Lister tornou-se assistente de um cirurgião, James Syme, na Universidade de Edim-
burgo, na Escócia. Casou-se com a filha de Syme, Anne, que mais tarde ajudou-o em seu 
trabalho. Em 1860, seis anos mais tarde, tornou-se professor de Cirurgia em Glasgow.

Impressionado com a grande mortalidade nas amputações, que atingia até 45% dos 
pacientes, e pela frequência de gangrena que ocorria no hospital, exigia limpeza nas suas 
enfermarias e usava em larga escala o líquido de Condey e outros desodorizantes. Sua ideia 
era de que as feridas não precisavam secretar pus, mas as infecções e os “envenenamentos do 
sangue continuavam do mesmo modo”. 

Estimulado pelas descobertas de Louis Pasteur, que demonstravam que o apodrecimento 
e a infecção não poderiam ocorrer sem microrganismos e que, para se livrar deles, dever-se-ia 
usar calor, filtros ou produtos químicos, Lister começou a testar o ácido carbólico (ácido fênico 
ou fenol) para eliminar o mau cheiro de águas residuais. Depois começou a pulverizar o fenol 
em instrumentos cirúrgicos, no campo operatório, nas feridas e curativos, obtendo uma grande 
redução dos casos de gangrena e de infecção. Passou, então, a exigir que os cirurgiões lavassem 
as mãos antes das operações e as mergulhassem em uma solução de ácido fênico. 
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Em 1863, Enrico Bottini (1835-1903) fez experiências com o ácido carbólico no Os-
pedale Maggiore, em Novara, na Itália, e observou que ele agia como desinfetante no campo 
cirúrgico. Publicou essas observações em 1866, um ano antes de Lister.

Lister raciocinava corretamente que, em se destruindo as bactérias que causavam a 
infecção, podia-se obter a cicatrização das feridas por primeira intenção. Publicado no Lancet 
em 1867, seu trabalho mostrava o método que adotara pela primeira vez em 12 de agosto 
de 1865, utilizando vaporização de ácido carbólico para tentar esterilizar ao mesmo tempo o 
campo cirúrgico e a sala de operação. Isso causou um grande impacto favorável, e o método 
difundiu-se rapidamente por todo o mundo, sendo largamente adotado. 

Em 1869, Lister retornou à Universidade de Edimburgo, já como professor de cirurgia, 
continuando a desenvolver suas ideias de antissepsia; como se tornara famoso, muitas pessoas 
iam assistir suas palestras. A “teoria do germe da doença” tornou-se amplamente aceita, assim 
como a ideia de que era melhor evitar as bactérias que entram nas feridas cirúrgicas do que 
tratar as infecções já instaladas; surgiu, pois, o conceito da cirurgia estéril, ou seja, da assepsia. 

Lister retornou à Londres, para o King’s College Hospital, onde se tornou o segundo 
cirurgião na Inglaterra a fazer cirurgia no cérebro. Fez inúmeros avanços cirúrgicos e foi 
nomeado barão em 1879. O rei Eduardo VII teve apendicite aguda dois dias antes de sua 
coroação e os cirurgiões recomendaram Lister para operá-lo. Lister recebeu as mais altas 
honrarias do rei em sinal de gratidão.

Lister foi o primeiro médico que se sentou na Câmara dos Lordes da Inglaterra. Parte 
da enfermaria em Glasgow onde executara sua grande obra foi bem-conservada no Wellcome 
Historical Medical Museum, em Londres. 

Lister morreu em sua casa em Walmer, Kent, em 1912, aos 84 anos, e está sepultado 
na Abadia de Westminster. Há uma estátua em sua homenagem em Glasgow, assim como 
um monumento em Londres.

A antissepsia foi sendo aos poucos substituída pela assepsia. Relata-se que foi Pasteur 
quem primeiro sugeriu usar a chama para “esterilizar” o bisturi, inaugurando a era da cirurgia 
asséptica. Os instrumentos e utensílios utilizados nas operações passaram a ser esterilizados 
previamente, de início pela fervura e posteriormente pela autoclave, inventada por um auxiliar 
de Louis Pasteur, Charles Chamberland.  

Os cirurgiões, que antes operavam com a mesma indumentária que usavam fora do 
hospital, se conscientizaram de que deviam cuidar de uma vestimenta mais apropriada ao 
ato cirúrgico. Ao final do século XIX já usavam avental branco, porém sem gorro, máscara e 
luvas. Embora já existissem luvas de pano, idealizadas por Mikulicz em 1881, nem todos os 
cirurgiões as utilizavam.

No início do século XX já se usava o gorro durante as operações. Em 1889, Halsted 
idealizou as luvas de borracha para proteção das mãos e, em 1897, Werner von Manteuffel, 
um cirurgião estoniano, demonstrou que as luvas de borracha poderiam ser esterilizadas 
previamente, contribuindo assim para a assepsia do ato cirúrgico.

Por volta de 1940, a máscara foi acrescentada ao vestuário e todos, inclusive assisten-
tes, enfermeiras e observadores passaram a usar o uniforme completo, previamente esteriliza-
do, juntamente com as roupas a serem usadas no campo operatório.
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transfusão de sanGue

Outro fato marcante na história da cirurgia foi o advento da transfusão de sangue. 
Embora com relatos anteriores ao século XVI, a primeira descrição clara de uma transfusão 
de sangue foi feita por Giovanni Colle (1558-1630), de Belluno, na Itália, professor de 
medicina em Pádua e médico de Cosme II, de Florença. Outro italiano, Francesco Folli 
(1623-1685), aconselhava a transfusão por meio da inserção de um tubo de prata na artéria 
do doador e de uma cânula de osso na veia do paciente, unidos os dois por meio de um tubo 
feito de um vaso sanguíneo de animal.

A primeira descrição de transfusão de sangue entre animais foi feita por Richard Lower 
(1631-1691), de Cornwall, em 1665. No ano seguinte, Jean-Baptiste Denis, médico de Luís 
XIV e professor na Faculdade de Medicina de Paris, transfundiu sangue de um carneiro em 
um paciente, auxiliado pelo cirurgião Emeret. Há a descrição de que o paciente, enfraqueci-
do em consequência de uma tremenda sangria, melhorou por alguns momentos, mas morreu 
em seguida. Mesmo com alguns sucessos nas primeiras tentativas de transfusão de sangue, a 
Faculdade de Medicina de Paris proibiu sua realização, com base em um decreto do Parla-
mento e depois em uma bula papal, levando-a ao desuso por mais de um século.

A transfusão de sangue só se tornou possível e segura após a descoberta dos grupos 
sanguíneos por Landsteiner, em 1900, o que contribuiu enormemente para o progresso 
da cirurgia. 

Karl Landsteiner nasceu em Viena, Áustria, em 14 de junho de 1868, único filho de 
Leopold Landsteiner, advogado e jornalista, e de Fanny Hess Landsteiner. Seu pai morreu 
quando tinha seis anos de idade, tendo sido criado e educado pela mãe. Pouco se sabe de sua 
infância e adolescência até sua matrícula no Gymnasium e depois na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Viena, em 1885, aos 17 anos de idade. Era um leitor voraz e também pianista. 

Formou-se aos 23 anos, tendo escolhido a carreira de pesquisador em laboratório em 
vez de praticar a medicina. Ainda na escola era interessado em pesquisa, e sua primeira publi-
cação data de 1891, a respeito da influência da dieta no sangue. De 1891 a 1896 fez pesquisa 
bioquímica, incluindo três anos com Emil Fischer em Würzburg, na Alemanha. Retornou a 
Viena, onde permaneceu de 1896 a 1919.

Foi assistente no Instituto de Higiene (1896-1898), trabalhando com Max von Gruber, 
quando descobriu a aglutinação, e depois no departamento de Anatomia Patológica da Univer-
sidade de Viena (1898 a 1908). Foi professor de anatomia patológica nessa instituição, tendo 
como chefe o professor A. Weichselbaum, que descobriu a causa bacteriana da meningite, e 
tendo trabalhado com Fraenckel, que havia descoberto o pneumococo. 

Durante vinte anos de trabalho em anatomia patológica, Landsteiner publicou 171 
trabalhos sobre suas descobertas em anatomia e em imunologia. Descobriu fatos novos 
sobre a imunologia da sífilis e da hemoglobinúria paroxística e os fatores imunológicos 
a que chamou de haptenos. Determinou que estes faziam parte de antígenos no teste de 
Wassermann. Ao estudar a poliomielite, descobriu que ela podia ser transmitida a macacos; 
assim, injetou neles material preparado por trituração da medula espinhal de crianças que 
morreram com a doença. 
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Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Áustria foi devastada e já não 
oferecia condições de trabalho para que Landsteiner continuasse suas pesquisas. Junto com 
sua esposa, Helene, com quem se casou em 1916, e com seu filho Ernst Karl, mudou-se 
para a Holanda.

Não conseguindo macacos para suas pesquisas, transferiu-se para o Instituto Pasteur, 
em Paris, onde poderia obtê-los. Ali, Landsteiner e os pesquisadores independentes Flexner e 
Lewis lançaram as bases do conhecimento da imunologia da poliomielite, com contribuições 
importantes em anatomia patológica, histologia e imunologia.

Em 1922, foi-lhe oferecido trabalhar no The Rockefeller Institute for Medical Re-
search, em Nova York, convite que aceitou prontamente. Lá permaneceu até sofrer um 
ataque cardíaco enquanto estava sentado em seu laboratório, com uma pipeta na mão. 
Morreu dois dias depois, em 26 de junho de 1943, aos 75 anos. 

Sua principal contribuição à medicina foi a descoberta dos grupos sanguíneos e da 
aglutinação do sangue, o que lhe valeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1930. 
A descrição de três tipos sanguíneos, originalmente chamados A, B e C, foi publicada em 
1901, tendo ele como único autor. Esse importantíssimo artigo, de apenas três páginas, foi 
destaque nos jornais da época. Um quarto grupo sanguíneo foi adicionado um ano depois 
por seus colaboradores e discípulos Alfred von Decastello e Adriano Sturli, e designado como 
grupo AB por Ludwick Hirzfeld e Emil von Dungern em 1909; von Dungern também de-
nominou “O” o grupo C de Landsteiner. 

Em 1940, com 72 anos, Landsteiner e seus colaboradores Alexander Wiener e Philip 
A. Levine fizeram outra grande descoberta: um novo fator no sangue, o fator Rh (Rhesus), 
assim chamado por Landsteiner. Sua descoberta tornou possível a realização de testes soro-
lógicos para reconhecer problemas de incompatibilidade de Rh entre mães com Rh negativo 
e fetos com Rh positivo, o que frequentemente causava a morte destes. O conhecimento 
do fator Rh é de vital importância para a prevenção da sensibilização das pessoas de Rh 
negativo nas transfusões sanguíneas, evitando subsequentes reações de aglutinação poten-
cialmente letais. 

Não somente Landsteiner descobriu os três principais grupos sanguíneos em 1900, 
mas, quarenta anos depois, também estava envolvido na descoberta de outros fatores impor-
tantes do sangue humano – aos quais nomeou M, N e P (agora S) em 1927 – e do sistema 
Hunter-Henshaw, que ocorre somente na raça negra, em 1934. 

Na sua apresentação, quando Landsteiner recebeu o Prêmio Nobel, o professor Gunnar 
Hedren disse que a descoberta de Landsteiner sobre os grupos sanguíneos despertara pouco 
interesse nos primeiros oito anos, até que, em 1910, estudando-se a transmissão hereditária 
dos grupos sanguíneos, verificou-se que os grupos A, B e AB eram dominantes geneticamen-
te, ao passo que o grupo O era recessivo. O trabalho de Landsteiner abriu, nas palavras do 
professor Hedren, uma nova avenida que propiciava aos cientistas determinar características 
de várias populações humanas. 

Landsteiner era uma pessoa modesta e despojada de pretensões individuais, que 
detestava publicidade e sensacionalismo. Ele não avisou nem à sua família de que ganhara o 
Prêmio Nobel, e apenas um amigo foi cumprimentá-lo. 
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Sua descoberta dos grupos sanguíneos salvou milhares de vidas em emergências médicas 
nos casos de hemorragia, representou um recurso valioso para compensar a perda sanguínea 
nas grandes operações e possibilitou o uso da circulação extracorpórea na cirurgia cardíaca.
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história da radioGrafia 

A descoberta dos raios X, em 1895, marcou o início de uma mudança revolucionária 
em nossa compreensão do mundo físico e, principalmente, dotou a medicina de um de 
seus mais seguros e difundidos meios de diagnóstico por imagem, de grande utilidade no 
esclarecimento diagnóstico das mais diversas enfermidades. Ademais, os raios X ainda são 
empregados em outros métodos diagnósticos, tais como a mamografia, a densitometria óssea 
e a tomografia computadorizada. Assim, quase 120 anos após sua descoberta, é praticamente 
impossível imaginar a prática médica sem a sua existência.

O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) foi o responsável pela descoberta 
dos raios X e, por esse feito, foi laureado com o primeiro Prêmio Nobel de Física em 1901. O 
prêmio foi concedido em reconhecimento aos extraordinários serviços que a descoberta dos 
notáveis raios que levavam seu nome possibilitaram. Röntgen, por sua vez, doou a recompensa 
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monetária oriunda do prêmio à sua universidade, sob o pretexto de que a ciência deveria estar a 
serviço da humanidade, não do lucro. Além disso, como era corrente entre os membros da escola 
científica alemã da época e da mesma forma que procedeu Pierre Curie, Nobel de Física em 
1903, Röntgen deliberou não registrar qualquer patente relacionada à sua descoberta. Em uma 
de suas entrevistas respondeu: “meus achados e descobertas pertencem à comunidade, e não de-
vem pertencer a um proprietário através de uma patente e licença”. Röntgen ainda recebeu ou-
tras premiações e honrarias em todas as partes do mundo, das quais as mais importantes foram 
a Medalha de Rumford, da Royal Society de Londres, a Medalha Elliot-Cresson, do Franklin 
Institute da Filadélfia e a Medalha Barnard, da Universidade Columbia da cidade de Nova York.

Figura 1. Wilhelm Conrad Röntgen.1

Figura 2. Radiografia da mão da esposa de Röntgen.2

Pode-se dizer que a descoberta dos raios X foi incidental, mas não acidental. Com os 
estudos que vinham sendo desenvolvidos por físicos de diversos países, sobretudo pelos alemães 
Heinrich Hertz e Phillip Lenard, a descoberta era uma questão de tempo. Em 1894, Röntgen 
interessara-se por um trabalho publicado por Lenard sobre os raios catódicos, produzidos pela 
passagem de uma corrente elétrica através de um tubo no qual se havia produzido vácuo. A 
partir daí, iniciou uma série de experimentos semelhantes aos de Hertz e Lenard, com observa-
ções novas e entusiásticas. Com o falecimento de Hertz em janeiro de 1894, Lenard assumiu a 
chefia do Instituto de Física em Berlim, o que o forçou a interromper seus experimentos nessa 
área e, provavelmente, impossibilitando-o de descobrir os raios X. Aliás, por anos, Lenard 
reivindicou o pioneirismo da descoberta, ao afirmar que se tratava simplesmente de raios cató-
dicos já descritos por ele, não de uma nova espécie de raio. Evidentemente, essa contestação foi 
refutada pela comunidade científica.

1 Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWilhelmR%C3%B6ntgen.JPG>.

2 Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/First_medical_X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_
his_wife_Anna_Bertha_Ludwig’s_hand_-_18951222.gif>.
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A descoberta dos raios X aconteceu no dia 8 de novembro de 1895, em uma tarde de 
inverno em Würzburg, na Alemanha, quando Röntgen trabalhava em seu laboratório fazen-
do pesquisas com um tubo de raios catódicos. Aos 50 anos de idade e um ano depois de ter se 
tornado reitor da Universidade de Würzburg, jamais poderia imaginar que essa experiência 
daria origem a uma nova ciência.

Naquele dia, ao realizar um experimento, Röntgen notou algo inesperado. Ao ligar 
a descarga elétrica do tubo, uma placa de um material fluorescente que se encontrava no 
laboratório, sobre uma mesa muito afastada para reagir aos raios catódicos, brilhou. Em 
outras palavras, ele descobriu uma nova espécie de radiação produzida pela passagem de uma 
corrente elétrica por um tubo de vidro sob vácuo (tubo de raios catódicos) e que possuía a 
singular qualidade de, embora invisível a olho nu, produzir fluorescência ao incidir sobre um 
papel impregnado por cianureto de bário e platina. Além disso, ao repetir as descargas elétri-
cas, ele também observou que o fenômeno de luminescência continuava, mesmo interpondo 
obstáculos entre o tubo e a tela fluorescente, exceto quando esses obstáculos consistiam em 
chumbo ou platina. E mais, ao segurar esses materiais entre o tubo e a tela para testar os 
novos raios, viu os ossos de sua mão, indicada claramente em um esboço de partes moles. 
A seguir, substituiu a tela fluorescente por uma chapa fotográfica e conseguiu produzir uma 
imagem usando o tubo de descarga como se fosse uma fonte luminosa.

Depois desse dia, Röntgen afastou-se por um tempo de seus deveres com os estudantes 
e com a universidade. Isolou-se durante seis semanas em seu laboratório, trabalhando sozi-
nho e sem compartilhar nada com seus colegas. Somente uma vez, mencionou seu trabalho 
a um amigo, o zoólogo alemão Theodor Boveri, comentando: “Eu descobri uma coisa muito 
interessante, mas não sei se as minhas observações estão corretas”. Nesse período, sua esposa, 
Anna Bertha Ludwig, escreveu mais de uma vez à sua família expressando preocupação com 
a saúde do marido, que quase não falava sobre seu trabalho, andava irritado e permanecia até 
altas horas da noite trancado no laboratório, onde fazia até mesmo suas refeições.

Três dias antes do Natal, Röntgen convenceu sua esposa a ir ao laboratório e participar 
de seus experimentos. Ao imobilizar por cerca de quinze minutos a mão de Anna Bertha 
no trajeto dos raios e sobre uma placa fotográfica, observou o aparecimento da imagem das 
sombras dos ossos da mão e de um anel que ela usava, cercado pela penumbra dos tecidos 
moles. Este foi o primeiro röntgenograma, ou, melhor, a primeira radiografia da história.

A Sociedade de Física Médica de Würzburg foi a primeira a saber dos novos raios 
que podiam penetrar o corpo humano e fotografar ossos. Em 28 de dezembro de 1895, 
Röntgen entregou seu relatório preliminar ao presidente da Sociedade, acompanhado por 
radiografias experimentais e pela imagem da mão de sua esposa. Além disso, seu trabalho 
Über eine neue Art von Strahlen (Sobre uma nova espécie de raios), de dez páginas, foi 
submetido para publicação, descrevendo de forma sucinta e objetiva a nova descoberta. 
No dia 4 de janeiro de 1896, a descoberta foi retransmitida à Sociedade Física de Berlim 
e, depois, começou a se espalhar ao redor do mundo. Nos dias subsequentes, Röntgen 
também enviou aos amigos da Europa um impresso onde relatava a descoberta dos raios X, 
nome usado para diferenciá-los dos demais tipos de raios já conhecidos, descrevendo ainda 
algumas de suas propriedades.
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A famosa publicação de Röntgen foi traduzida rapidamente para outras línguas, es-
tampando revistas importantes do mundo científico. Em 23 de janeiro de 1896, foi publi-
cada na revista inglesa Nature; no dia 8 de fevereiro, na revista francesa L’Eclairage Electrique 
e, no dia 14 do mesmo mês, na revista norte-americana Science. Röntgen também realizou 
uma apresentação pública do seu experimento para a Sociedade de Física Médica de Würz-
burg. Em janeiro de 1896, após explanações teóricas, Röntgen fez uma radiografia da mão 
do famoso anatomista Albert von Kölliker.

Röntgen não só descobriu os raios X, mas também buscou descrever suas propriedades. 
Isso resultou na publicação de outros dois trabalhos, intitulados Observações adicionais sobre 
as propriedades dos raios X (1896 e 1897). Dentre as diversas características, ele demonstrou 
que os novos raios podiam impressionar chapas fotográficas, propagar em linha reta e atra-
vessar muitos objetos opacos à luz. Contudo, não podiam ser refletidos ou refratados. Notou 
também que a intensidade dos raios se reduzia proporcionalmente ao quadrado da distância 
entre a fonte e a tela, que eles sofriam atenuação ao passar por determinadas estruturas e 
eram barrados por chapas de prata ou cobre com 1,5 milímetros de espessura. Em razão das 
diversas propriedades dos raios X observadas por Röntgen, a comunidade científica aprovou 
a denominação de raios Röntgen à nova descoberta, não somente em homenagem ao pio-
neiro, mas pela extensa descrição da nova radiação que, assim, deixava de ser desconhecida.

A comunidade médica logo reconheceu a importância daquela descoberta empreendi-
da por Röntgen: meses após a descrição dos raios X, inúmeras radiografias de fraturas, corpos 
estranhos e cálculos já haviam sido realizadas. A primeira radiografia diagnóstica foi de uma 
fratura de Colles (fratura da extremidade distal do rádio), realizada nos Estados Unidos em 
3 de fevereiro de 1896 e creditada ao médico Edwin Geada.

Assim, em virtude da rápida disseminação da radiografia como método diagnóstico 
complementar na prática clínica, as escolas médicas julgaram importante incorporar aos 
currículos médicos o ensino do uso dos raios X. Nos Estados Unidos, as universidades da 
Filadélfia e de Boston foram as primeiras a adotar essa medida. Juntamente com essa mu-
dança, surgiu o questionamento sobre quem poderia executar e interpretar as radiografias. 
Em 1905, muitos hospitais passaram a ter laboratórios de raios X, onde as radiografias eram 
feitas e interpretadas por médicos com treinamento específico. Contudo, foram necessários 
muitos anos para legitimar a necessidade da formação de médicos especializados na área e, 
consequentemente, do surgimento da radiologia como uma especialidade médica.

Pouco mais de dois anos depois da descoberta de Röntgen, o primeiro aparelho de raios 
X chegou ao Brasil. Em 1897, o médico brasileiro José Carlos Ferreira Pires adquiriu um 
aparelho de raios X, feito sob supervisão direta do próprio Röntgen, e o instalou na cidade de 
Formiga, em Minas Gerais. Ao chegar ao Brasil, o aparelho foi transportado, em caixotes, no 
lombo de burros e em carros de boi, de Tamanduá, atual ltapecerica, até Formiga. Uma árdua 
viagem de setenta quilômetros que durou uma semana. Fabricado pela Siemens, o aparelho era 
rudimentar, com bobinas de Rhumkorff de 70 centímetros cada uma e tubos tipo Crookes.

Naquela época, Formiga não contava com eletricidade e, para colocar o aparelho em 
funcionamento, era necessário alimentá-lo com baterias e pilhas Leclancher, rudimentares, 
de 0,75 HP. Os resultados não foram satisfatórios. Assim, Pires decidiu instalar um motor  
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estacionário a gasolina, que fazia funcionar um gerador elétrico. Para o manuseio do equipa-
mento, o médico dispunha apenas do manual de instruções, mas isso foi suficiente. Utilizan-
do-se de chapas fotográficas de vidro, logo passou a produzir as primeiras radiografias com 
finalidade diagnóstica da América do Sul.

A primeira radiografia diagnóstica realizada no Brasil foi de um corpo estranho na 
mão do então ministro Lauro Müller, um de seus primeiros clientes, em 1898.

Entre 1899 e 1912, Pires adquiriu todos os tipos de tubos fabricados pela Siemens. 
Evidentemente, o tempo para a realização das radiografias era, a princípio, demasiadamente 
longo. Uma radiografia do tórax, por exemplo, demorava trinta minutos. Consequentemen-
te, esse longo tempo de exposição determinava uma baixa qualidade da radiografia e uma alta 
taxa de radiação espalhada no ambiente.

Infelizmente, na década de 1950, após uma exposição no Departamento de Radiolo-
gia da Associação Médica de Minas Gerais, o aparelho foi enviado para o exterior por falta de 
interesse governamental em criar um museu histórico no país. De maneira que, atualmente, 
o primeiro aparelho de raios X do Brasil encontra-se no International Museum of Surgical 
Science em Chicago, nos Estados Unidos.

história da ultrassonoGrafia

A ultrassonografia e a radiografia são, certamente, os métodos diagnósticos em ima-
genologia mais utilizados e disponíveis em todo o mundo. Diferentemente da radiografia, 
a ultrassonografia não utiliza radiação ionizante. Trata-se de um dispositivo que usa ondas 
sonoras de alta frequência para produzir imagens de órgãos e estruturas do corpo. Essas 
imagens são produzidas pelo registro das reflexões (ecos) das ondas ultrassônicas dirigidas 
para o interior do corpo através de um transdutor. É um método largamente difundido em 
razão de sua capacidade de prover importantes informações diagnósticas, aliada à sua relativa 
simplicidade, ao baixo custo em relação aos outros métodos e à inocuidade.

A física acústica moderna praticamente iniciou-se com a teoria do som, publicada 
pela primeira vez em 1877 pelo cientista inglês John William Strutt, também conhecido por 
lorde Rayleigh. Durante a Primeira Guerra Mundial, essa teoria foi colocada em prática. Para 
facilitar a navegação submarina, utilizaram-se geradores de sons de baixa frequência, que 
permitiam a detecção de icebergs localizados a até cinco quilômetros de distância.

Contudo, a maioria dos pesquisadores considera a descoberta da piezoeletricidade 
pelo físico francês Pierre Curie em 1880 como o momento em que a ultrassonografia foi 
concebida. Curie, com sua mulher Marie, outra famosa física, recebeu o Prêmio Nobel de 
Física em 1903, não pelos estudos com piezoeletricidade, mas em reconhecimento pelos 
extraordinários serviços que ambos prestaram através de suas pesquisas conjuntas sobre os 
fenômenos da radiação descobertos por Henri Becquerel.

Assim, embora o nascimento do ultrassom seja relatado como tendo ocorrido na 
Primeira Guerra Mundial, seu aprimoramento se deu de forma muito mais acentuada 
durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo com o desenvolvimento do Sonar para a 
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navegação e determinação da distância pelo som. Além disso, no pós-guerra houve um 
grande desenvolvimento do ultrassom para fins não militares.

A utilização da ultrassonografia em medicina se deu primeiramente no âmbito tera-
pêutico, tendo sido empregada empiricamente em várias áreas, desde o tratamento da artrite 
reumatoide até tentativas de remissão da doença de Parkinson, em neurocirurgia. Como sua 
utilização não se fundamentava em comprovações científicas, o método foi gradativamente 
abandonado devido à falta de resultados satisfatórios. 

Entretanto, no final dos anos 1940, um grupo de entusiastas reconheceu o potencial 
do ultrassom em fornecer informações que poderiam ser úteis em medicina diagnóstica, e, 
assim, pesquisadores médicos exploraram e desenvolveram formas de aplicar esses conceitos. 
Estes e as imagens iniciais de ultrassom motivaram os fabricantes de aparelhos e os clínicos a 
estabelecer as aplicações dessa nova tecnologia emergente.

O austríaco Karl Theodore Dussik, neuropsiquiatra da Universidade de Viena, foi 
pioneiro no uso do ultrassom em medicina em 1942. Ele realizava experimentos no âmbito 
da detecção de tumores cerebrais e da avaliação das dimensões dos ventrículos cerebrais por 
meio da mensuração da transmissão dos sons através do crânio.

Seu trabalho influenciou vários pesquisadores, como George D. Ludwig, médico mili-
tar do Instituto Naval de Pesquisas Médicas em Bethesda, Maryland, que pesquisou tecidos 
animais, com interesse especial em cálculos biliares, utilizando um detector industrial de 
modo A. Outro pesquisador importante na história da ultrassonografia foi o médico bri-
tânico Ian Donald, que introduziu o uso do ultrassom em obstetrícia em 1958, através de 
pesquisas conjuntas com John MacVicar e Tom Brown.

Em 1954, Douglas Howry, William Roderic Bliss e Gerald Posakony criaram o sistema 
de ultrassom em ataque de imersão, que foi o primeiro scanner de modo linear B bidimensio-
nal. Nessa época, o paciente tinha que ficar submerso e imóvel dentro de uma banheira com 
água para a realização do exame, um procedimento nada prático e que produzia imagens de 
baixa qualidade e resolução. Howry foi condecorado pela Sociedade Americana de Radiologia 
em 1957, e algumas fontes de referência o consideram o pai da ultrassonografia diagnóstica.

Na década de 1950 foi desenvolvido o método utilizado ainda hoje. A banheira de 
água foi substituída por uma pequena quantidade de gel, que serve para aumentar e melho-
rar a superfície de contato entre a pele e o transdutor, nome dado a qualquer dispositivo que 
transforme um tipo de energia em outro, ou seja, impulsos elétricos em som. O princípio 
que rege a ultrassonografia baseia-se na emissão de um pulso ultrassônico que, chegando a 
um objeto, retorna como um eco, cujas características possibilitam determinar a localização, 
o tamanho, a velocidade e a textura desse objeto.

No Brasil, a ultrassonografia iniciou-se nos anos 1970, ligada principalmente à ul-
trassonografia obstétrica. Em princípio, era considerada um método com valor diagnóstico 
no acompanhamento pré-natal. Com sua evolução, legitimou-se como um exame utilizado 
em outras áreas médicas, tornando-se uma subespecialidade importante da radiologia e do 
diagnóstico por imagem. Existem inúmeros relatos do pioneirismo da ultrassonografia no 
Brasil. Dentre estes, destacam-se a existência de um aparelho de ultrassonografia no Recife 
em 1973 e outro na Maternidade São Paulo em 1974.
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Outro tópico importante dentro da ultrassonografia é o efeito Doppler. Trata-se de 
uma característica observada nas ondas sonoras quando emitidas ou refletidas por um objeto 
que está em movimento em relação ao observador. Quando integrado à ultrassonografia, 
esse efeito permite avaliar as estruturas vasculares, medir a velocidade e detectar a direção do 
fluxo sanguíneo no interior dos vasos.

A descrição teórica desse fenômeno foi realizada pelo físico austríaco Johann Chris-
tian Andreas Doppler em 1942 e, assim, recebeu essa denominação. Contudo, a primeira 
comprovação prática foi obtida pelo cientista alemão Christoph Buys Ballot em 1945, numa 
experiência em que uma locomotiva puxava um vagão com vários trompetistas.

história da toMoGrafia coMPutadorizada

Talvez uma das contribuições mais importantes para o diagnóstico por imagem, de-
pois da descoberta dos raios X, tenha sido a introdução da tomografia computadorizada 
(TC) em 1972, por Godfrey Hounsfield (Figura 3) e Jamie Ambrose. Surgia ali um método 
não invasivo e de elevada acurácia e confiabilidade.

Historicamente, os primeiros passos da tomografia computadorizada ocorreram quando 
o matemático austríaco Johann Radon desenvolveu uma equação, a “transformada de Radon”, 
que futuramente seria a base matemática para a tomografia. No seu artigo “Sobre a determinação 
de funções a partir de suas integrais ao longo de certas direções”, de 1917, Radon discorreu sobre 
como um objeto tridimensional poderia ser reproduzido a partir de um conjunto de projeções.

Contudo, as primeiras experiências de reconstrução computadorizada ocorreram ape-
nas na década de 1960, quando surgiram os primeiros tomógrafos. Em 1961, o neurologista 
William Henry Oldendorf construiu o primeiro protótipo de tomógrafo. Utilizando uma 
fonte radioativa de iodo e um detector cintilador, Oldendorf reconstruiu, pelo método da 
retroprojeção, a imagem de um phantom feito de pregos. 

Entretanto, o projeto foi considerado impraticável e não prosperou devido à ausência 
de suporte matemático teórico e por ser considerado comercialmente inviável. Pode parecer 
jocoso à luz dos dias atuais, mas Oldendorf chegou a ouvir o seguinte comentário de um fa-
bricante de equipamentos de raios X: “Mesmo funcionando como você sugere, não podemos 
imaginar um mercado significativo para um aparelho tão caro, que não faria nada além de 
gerar cortes radiográficos transversais da cabeça”.

Entre 1963 e 1964, Allan MacLeod Cormack (Figura 4), físico sul-africano, filho de 
escoceses naturalizado norte-americano, descobriu o fundamento matemático que tornou 
possível a reconstrução de imagens. Cormack, que trabalhava no Hospital Groote Schuur, na 
Cidade do Cabo, supervisionando o uso de isótopos radioativos, estudava a distribuição dos 
coeficientes de atenuação do corpo para que o tratamento por radioterapia pudesse ser mais 
bem direcionado para o tumor-alvo. Durante suas pesquisas, descobriu que, conhecendo 
todas as linhas integrais através de um corpo de densidade variada, era possível reconstruir 
esse corpo a partir das informações obtidas pelos raios X. Para a reconstrução, a transformada 
de Radon invertida foi a base matemática.
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Com base no invento de Oldendorf e nos cálculos de Cormack, o engenheiro inglês 
Godfrey Newbold Hounsfield desenvolveu o primeiro tomógrafo clínico. O interesse de 
Hounsfield por tomografia computadorizada surgiu quando pesquisava reconhecimento au-
tomático de padrões no laboratório de pesquisa da Electric and Musical Industries (EMI). 
Com a venda de aproximadamente duzentos milhões de discos da banda inglesa The Beatles, 
em 1968, a EMI conseguiu verba suficiente para dar suporte às pesquisas de Hounsfield. 
Com total liberdade da empresa para realizar seus experimentos, Hounsfield foi o criador 
do primeiro computador totalmente transistorizado da Inglaterra. Em 1967, iniciou suas 
pesquisas no Hospital Atkinson-Morley, em Londres, e, em reuniões com radiologistas ex-
perientes, sobretudo o médico James Ambrose, surgiu a proposta de se concentrar na criação 
de um aparelho dedicado ao estudo do crânio. O primeiro protótipo utilizou raios gama de 
uma fonte de amerício, detectores de cristal de iodeto de sódio e um computador programa-
do para reconstrução bidimensional. O tempo de aquisição foi de nove dias e o computador 
levou 150 minutos para processar uma simples imagem.

 

Figura 3. Godfrey Hounsfield.3

Figura 4. Allan Cormack.4

No segundo protótipo foi utilizado um tubo de raios X, e o tempo de aquisição caiu 
de nove dias para nove horas. Para o teste foi utilizado um cérebro fixado em formol e com 
algumas alterações. A imagem obtida evidenciou a substância cinzenta, a substância branca 
e calcificações.

Após vários testes experimentais, o primeiro aparelho de tomografia computadorizada 
do mundo foi instalado no Hospital Atkinson-Morley. O primeiro exame realizado ocorreu 
em 1° de outubro de 1971, em uma mulher com 41 anos, portadora de um tumor no lobo 
frontal esquerdo. 

Evidentemente, a primeira empresa a fabricar tomógrafos foi a EMI, de forma que 
seus aparelhos ficaram conhecidos como tomógrafos da EMI (the EMI scanner). Como chefe 

3 Disponível em: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1979/hounsfield.jpg>.

4 Disponível em: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1979/cormack_postcard.jpg>.
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de seção da empresa, Hounsfield continuava a melhorar os tomógrafos com o desenvolvi-
mento de várias gerações e, em 1975, construiu um tomógrafo de corpo inteiro.

Em 20 de abril de 1972, Hounsfield e Ambrose apresentaram seus primeiros resulta-
dos no congresso anual do British Institute of Radiology. Em 1973, publicaram o resultado 
da descoberta no British Journal of Radiology.

No Brasil, o primeiro tomógrafo foi instalado no Hospital da Real e Benemérita Socie-
dade Portuguesa de Beneficência de São Paulo, em 1977. No mesmo ano, entrou em funciona-
mento o primeiro aparelho no Rio de Janeiro, instalado na Santa Casa de Misericórdia.

Em 1979, Hounsfield e Cormack foram laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia 
e Medicina pelo desenvolvimento da tomografia computadorizada. Vale a pena transcrever 
as palavras de Cormack no banquete de entrega do prêmio:

Há uma ironia neste prêmio, já que nem Hounsfield nem eu somos médicos. De fato, não 
é muito exagero dizer que o que Hounsfield e eu sabemos de Medicina e Fisiologia pode ser 
escrito em uma pequena folha de prescrição! Enquanto há ironia na premiação, há também 
esperança de que mesmo nestes dias de crescente especialização, existe uma unidade na expe-
riência humana, uma unidade claramente conhecida por Alfred Nobel pelo amplo espectro 
de seus prêmios. Eu acho que ele teria ficado feliz em saber que um engenheiro e um físico, 
cada um à sua maneira, contribuíram um pouco para o avanço da medicina. (Odelberg, 1980, 
tradução nossa).

história da ressonância MaGnética

A ressonância magnética (RM) é um método de imagem sofisticado que progrediu 
muito como modalidade investigativa nos últimos quarenta anos. Aliás, trata-se hoje de 
um dos ramos da radiologia que mais evolui como método diagnóstico, assimilando novas 
tecnologias continuamente. No entanto, as origens da RM (ou ressonância nuclear mag-
nética, como era denominada no passado) remetem a mais de um século de história. Ao 
longo do caminho, muitos cientistas de diversas disciplinas fizeram contribuições notáveis 
que permitiram chegar ao estádio atual da imagem por RM. Além disso, observando a his-
tória, podemos notar que, dentre os cientistas que contribuíram para a evolução da RM, 
cinco foram premiados com o Prêmio Nobel.

Como instrumento de avaliação morfoestrutural, a RM é o principal método de diagnós-
tico por imagem em radiologia para muitas doenças, superando a tomografia computadorizada. 
Como vantagens, carrega consigo as características de não ser invasiva, não usar radiação ioni-
zante, avaliar com alta resolução os tecidos moles e permitir a aquisição de imagens em diversos 
planos. Ademais, permite ainda a avaliação funcional de alguns órgãos do corpo humano.

A obtenção de imagens através de RM pode ser definida como o uso de campos 
magnéticos para gerar uma imagem matematicamente reconstruída. Essa imagem repre-
senta diferenças entre vários tecidos do paciente no número de núcleos e na frequência 
com que esses núcleos se recuperam da estimulação por ondas de rádio na presença de um 
campo magnético.
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Embora haja contribuições mais antigas, pode-se dizer que a história da ressonância 
inicia-se de fato em 1937, quando o físico austríaco Isidor Isaac Rabi, radicado nos Estados 
Unidos e professor da Universidade Columbia, em Nova York, descobriu um importante 
fenômeno quântico, que ele denominou ressonância nuclear magnética. 

Naquela época, já era conhecido que os prótons contidos nos núcleos de átomos rea-
lizavam um movimento em torno do próprio eixo, denominado spin. Como os prótons e os 
elétrons em suas órbitas ao redor do núcleo dos átomos formam dipolos elétricos e estes es-
tão em constante movimento, gera-se também um dipolo magnético. Rabi descobriu que, 
expondo um núcleo atômico a um forte campo magnético externo, os dipolos magnéticos 
nucleares se alinhavam todos às linhas desse campo (precessão) e podiam absorver energia 
eletromagnética, o que ele chamou de fenômeno da ressonância (que significa “vibrar em 
conjunto”). Além disso, verificou que, quando cessado o campo magnético aplicado, os 
dipolos retornavam ao seu movimento aleatório e, durante esse relaxamento, devolviam a 
energia absorvida.

Em 1946, dois cientistas norte-americanos, Edward Purcell, da Universidade de 
Harvard, e Felix Bloch, da Universidade de Stanford, aprofundaram-se no detalhamento 
das descobertas de Rabi. Eles verificaram que, quando certos núcleos de ocorrência natural 
nos tecidos corporais eram colocados em um campo magnético, absorviam energia numa 
faixa de radiofrequência do espectro eletromagnético e, quando retornavam ao seu estado 
original, reemitiam essa energia absorvida. Além disso, Purcell e Bloch foram capazes de 
medir o sinal de precessão dos spins em amostras de água e parafina submetidas ao campo 
magnético, criando um novo método de análise molecular que foi chamado de espectros-
copia de ressonância nuclear magnética. A partir dessas descobertas, a espectroscopia por 
ressonância nuclear magnética tornou-se um importante método analítico da composição 
dos compostos químicos. Por seus estudos, Bloch e Purcell foram agraciados com o Prêmio 
Nobel de Física em 1952.

Contudo, todos os experimentos até aquela época eram unidimensionais e care-
ciam de informações espaciais. Em 1973, o químico norte-americano Paul Christian 
Lauterbur, da Universidade de Illinois, descobriu que a introdução de variações gradati-
vas (gradientes) em um campo magnético tornava possível criar imagens bidimensionais 
de órgãos do corpo humano, não visualizáveis pelos métodos até então disponíveis. Na 
mesma época, o físico inglês Peter Mansfield, da Universidade de Nottingham, sem co-
nhecer os estudos de Lauterbur, conseguiu demonstrar como os sinais detectados com 
o uso dos gradientes poderiam ser matematicamente convertidos em imagem. Sua des-
coberta foi o grande passo para o uso médico da RM. Em 2003, Lauterbur e Mansfield 
foram agraciados com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pelas suas descobertas em  
ressonância magnética.

Lauterbur publicou as primeiras imagens de RM (dois pequenos capilares de 1 milíme-
tro preenchidos com água) em março de 1973, na revista Nature. O artigo foi inicialmente 
rejeitado pela revista, que alegara falta de interesse daquele trabalho para um público amplo. 
No final daquele ano, Lauterbur ainda publicou imagens de RM de um organismo vivo, um 
molusco, encontrado por sua filha em uma praia de Nova York.
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Em 1977, o médico de origem armênia Reymond Damadian, radicado nos Estados 
Unidos, concluiu a construção do primeiro aparelho de RM de corpo inteiro. Em 3 de julho 
de 1977, foi feita a primeira imagem de RM do corpo humano.

No Brasil, o primeiro equipamento de RM foi instalado no Hospital Israelita Albert 
Einstein, em São Paulo, em 1986. Era um equipamento de 0.5 tesla da marca Philips.
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A medicina nuclear é a especialidade que emprega fontes abertas de materiais radioativos 
para diagnóstico, tratamento ou investigação médica. A administração de substâncias ra-
dioativas em pequena quantidade permite a avaliação diagnóstica de diferentes alterações 
funcionais ou, dependendo do tipo de radiação emitida, a terapia de células ou tecidos que 
concentrem de forma seletiva o material radioativo. Nas páginas seguintes traçaremos as 
linhas gerais do desenvolvimento dessa especialidade médica, desde suas origens no final do 
século XIX até sua incorporação à prática clínica nos dias de hoje.

PriMeiros Passos: radiação e aPlicações Médicas

O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), ganhador do primeiro No-
bel de Física em 1901, descobriu os raios X em 1895, tendo quase imediatamente proposto 
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seu uso com finalidade médica: a primeira imagem radiológica foi feita no mesmo ano por 
Röntgen, que demonstrou a estrutura óssea (e a aliança!) da mão de sua esposa. Em 1896, 
um ano após a descoberta, o físico francês Henri Becquerel (1852-1908) descreveu a radioa-
tividade natural dos sais de urânio, que emitiam uma energia capaz de atravessar substâncias 
opacas à luz e sensibilizar placas fotográficas. Becquerel e o casal Marie e Pierre Curie rece-
beram por seus estudos sobre radioatividade o Nobel de Física de 1903; a polonesa Maria 
Curie (1867-1934) recebeu novamente o Nobel de Química em 1911, por ter isolado os 
elementos rádio e polônio.

A partir da constatação dos efeitos biológicos da radiação, diversos pesquisadores in-
vestigaram a possibilidade de uso dos radioisótopos com finalidade terapêutica. Frederick 
Proescher administrou rádio intravenoso com finalidade terapêutica em 1913, e a primeira 
terapia com isótopo artificial, o fósforo-32, foi realizada em paciente com leucemia por John 
H. Lawrence em 1936. 

O uso das substâncias radioativas como “traçadores” de eventos biológicos foi pro-
posto em 1913 pelo químico húngaro George de Hevesy (1885-1966), Nobel de Química 
de 1943. Hevesy foi estagiário no laboratório de Ernest Rutherford na Universidade de 
Manchester, na Inglaterra, de quem recebeu a missão de isolar um elemento radioativo, 
o “rádio D”, de uma amostra de chumbo. O estagiário não conseguiu separar o elemento 
pelas técnicas químicas ou físicas disponíveis, o que é muito compreensível, pois se des-
cobriu posteriormente que o “rádio D” era uma forma radioativa do chumbo, o Pb-210, 
portanto, munido das mesmas propriedades químicas e físicas do chumbo. O inovador 
foi que Hevesy, ao perceber que os sistemas físicos e químicos não conseguiam separar o 
elemento radioativo de um elemento usual, entendeu que elementos radioativos ou com 
outras propriedades mensuráveis permitiriam traçar e avaliar o comportamento de compos-
tos análogos nos organismos vivos. Entre outras atividades, empregou o chumbo radioativo 
para medir a incorporação do chumbo em plantas e animais. Outra história, talvez menos 
científica, conta que Hevesy utilizou o conceito de traçador na pensão em que se alimenta-
va. Ao desconfiar da “reciclagem” dos restos de comida em seu prato (situação que talvez se 
repita até hoje: o resto do bife virar picadinho ou carne moída no dia seguinte...), misturou 
elemento radioativo no seu prato. Conta a lenda que o elemento radioativo retornou, reve-
lado com um detector de radiação, e confirmou a reciclagem da comida no prato da semana 
seguinte, para surpresa da senhoria e desgosto dos fregueses! 

O desenvolvimento do conceito de traçador, ou seja, o emprego de substâncias ra-
dioativas para investigar aspectos funcionais de sistemas biológicos complexos sem interfe-
rir no sistema, faz com que Hevesy seja considerado por muitos o pai da medicina nuclear. 
Os estudos na área de fisiologia e medicina progrediram, e a primeira medida de velocidade 
sanguínea foi feita com bismuto-214 em 1924 por Hermann Blumgart e Soma Weiss, na 
Faculdade de Medicina de Harvard; os pesquisadores injetaram uma solução de radônio 
em um braço e verificaram, com um detector, sua chegada no braço contralateral (Blumgart; 
Weiss, 1927). 

Em 1932, a invenção e a construção do cíclotron, por Ernest O. Lawrence e M. Stanley 
Livingstone, possibilitaram a produção de radionuclídeos artificiais pelo bombardeamento 
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de núcleos-alvo por partículas positivas aceleradas. A descoberta de radioisótopos produzidos 
artificialmente por Frédéric Joliot-Curie e Irène Joliot-Curie em 1934, que resultou no Nobel 
de Química para o casal em 1935, foi um marco na história da medicina nuclear.

Na segunda metade da década de 1930, descreveu-se o emprego de isótopos radioa- 
tivos do iodo para avaliação da tiroide, pois já se sabia que a função da glândula estava 
relacionada de forma muito próxima à incorporação do iodo para síntese hormonal (T3 e 
T4 = tri-iodo e tetraiodotironina). A captação de iodo radioativo permitia assim definir a 
maior ou menor função glandular (Figura 1). Na mesma época, levantou-se a possibilida-
de de uso do iodo radioativo para terapia de doenças da tiroide, com a administração de 
iodo-131 para o câncer da tiroide feito em 1946 por Samuel M. Seidlin, Leo D. Marinelli 
and Eleanor Oshry.

Figura 1. Estudo de captação de iodo radioativo pela tiroide realizado no Laboratório de Isótopos Rafael de 
Barros, do Hospital das Clínicas da FMUSP (1954). Arquivo do Centro de Medicina Nuclear da Universidade 
de São Paulo (USP).

O uso clínico da medicina nuclear surge de forma mais consistente nos anos 1945-1950, 
com a obtenção de maior quantidade de radionuclídeos nos reatores nucleares desenvolvidos 
após a Segunda Guerra Mundial. 

A partir dessa fase inicial, a progressão da medicina nuclear foi baseada no seu de-
senvolvimento em dois campos principais, que serão abordados com maior detalhe nos 
tópicos seguintes: a radiofarmácia, que consiste no desenvolvimento de compostos radio-
ativos com afinidade por diferentes órgãos e sistemas, e a instrumentação, que abrange 
o desenvolvimento do instrumental e das técnicas para detecção da radiação e obtenção 
de imagens.

Paralelamente ao crescimento do uso de traçadores in vivo, os materiais radioativos 
foram empregados para o desenvolvimento de sistemas de medida in vitro, inicialmente 
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com coleta de amostras sanguíneas ou urinárias, incluindo métodos simples de diluição e 
o engenhoso teste descrito por Robert Schilling em 1953, em que a absorção da vitamina 
B-12 era avaliada pela administração de dose traçadora da vitamina marcada com cobal-
to radioativo. A técnica de radioimunoanálise/radioimunoensaio foi desenvolvida em 1956 
pelos americanos Solomon Berson e Rosalyn S. Yalow, do Hospital de Veteranos do Bronx, 
com impacto na análise de dosagens hormonais. O desenvolvimento desse método foi a base 
para grande parte dos métodos atualmente empregados na detecção de baixas concentrações 
de hormônios ou outros compostos proteicos nos laboratórios de análises clínicas, apesar da 
substituição dos marcadores radioativos por métodos enzimáticos ou de fluorescência.

radiofarMácia: o desenVolViMento de radiotraçadores

Radionuclídeos ou radioisótopos são elementos que apresentam um núcleo instável 
com excesso de energia, que é liberada sob a forma de partículas ou radiação eletromagné-
tica (radiação gama). Podem ser naturais ou, mais usualmente, produzidos em aceleradores 
lineares, cíclotrons ou reatores nucleares. A utilização de radionuclídeos isoladamente seria 
muito restritiva, uma vez que nem sempre os elementos disponíveis apresentam afinidade e 
interação com as estruturas biológicas desejadas, como no caso do radioiodo com a tiroide. 
Por esse motivo, grande parte do desenvolvimento da medicina nuclear depende da radiofar-
mácia, a especialidade relacionada ao preparo e desenvolvimento de radiofármacos. 

Um radiofármaco é o composto formado pela complexação de um elemento radioa-
tivo com um fármaco ou grupo químico. O radionuclídeo deve ter as propriedades físicas 
desejadas para o procedimento (emissão de partículas beta para terapêutica; emissão de ra-
diação gama para diagnóstico), ao passo que o fármaco determina as propriedades químicas 
e a afinidade do composto por um órgão ou tipo celular. O uso de radiofármacos amplia 
a possibilidade de estudar a fisiologia e suas alterações patológicas nos níveis moleculares e 
celulares, a partir de parâmetros como fluxo sanguíneo, metabolismo, interações e expressão 
de receptores ou sistemas de transporte.

Apesar de estudos iniciais para terapia e diagnóstico nos anos 1930, a maior dis-
ponibilidade de compostos radioativos para uso médico foi estabelecida com a operação 
dos primeiros reatores nucleares, datando de 1946 a operação do reator de Oak Ridge nos 
Estados Unidos e de 1947 a do reator de Harwell no Reino Unido. Em 1948, os laborató-
rios Abbott iniciaram a distribuição de radioisótopos, com a comercialização do primeiro 
radiofármaco, a albumina marcada com iodo-131, em 1950. Em 1951, a U.S. Food and 
Drug Administration (FDA) aprovou o primeiro radiofármaco, ao liberar o uso de iodeto 
de sódio (iodo-131) para pacientes tiroidianos. 

Após a utilização do iodo-128 e do iodo-131 para terapia e estudos diagnósticos da 
tiroide nos anos 1940, o grande salto da radiofarmácia e da própria medicina nuclear se 
deu com o desenvolvimento dos compostos marcados com tecnécio-99m. O nome “tecné-
cio” provém do grego tekhnetós, que significa “artificial” ou “nascido da técnica”, pois foi o 
primeiro elemento produzido artificialmente. O tecnécio-99m é um isótopo de meia-vida 
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curta (a atividade radioativa de uma amostra cai para a metade em seis horas) e emite ra-
diação gama com 140 keV de energia. Além de apresentar características físicas adequadas 
para a detecção e formação de imagens nos equipamentos disponíveis, o tecnécio-99m 
revela outros pontos fundamentais: o isótopo pode ser obtido a partir de um gerador de 
molibdênio-tecnécio e é muito reativo quimicamente, permitindo a ligação a um grande 
número de fármacos.

O gerador de molibdênio-tecnécio foi desenvolvido pelo grupo de W. D. Tucker em 
Brookhaven, em 1957, e permitiu a distribuição em ampla escala do tecnécio-99m. Isso 
ocorreu porque, em vez da meia-vida do tecnécio-99m, de apenas seis horas, o gerador decai 
de acordo com a meia-vida do molibdênio-99, de 66 horas, permitindo grande disponibili-
dade do isótopo para as clínicas a partir de um sistema de distribuição semanal. A marcação 
de compostos com tecnécio-99m foi impulsionada por Paul Harper em 1964, com o de-
senvolvimento de radiotraçadores para estudo do cérebro, da tiroide e do fígado. Em 1970, 
foi desenvolvido o primeiro kit para marcação instantânea do DTPA com tecnécio-99m, 
para estudos renais. A possibilidade de usar o tecnécio-99m para a marcação de compostos 
com afinidade por diferentes órgãos e sistemas o levou a ser, nos últimos cinquenta anos, o 
isótopo de maior uso na medicina nuclear.

Nos anos 1970 iniciou-se a bem-sucedida integração da medicina nuclear com o racio-
cínio cardiológico, principalmente na detecção da perfusão miocárdica e da reserva coronária 
pela cintilografia com tálio-201. A associação da cintilografia de perfusão miocárdica com o 
estresse físico foi feita em 1973. Mesmo nessa área, o tecnécio-99m iria ocupar seu espaço, 
a partir do desenvolvimento de compostos, como o sestamibi marcado com tecnécio-99m, 
que ocuparam grande parte do espaço do tálio-201.

A revolução de radiofarmácia das últimas décadas provém do desenvolvimento cres-
cente de traçadores marcados com emissores de pósitrons. O maior destaque é a produção 
da flúor-deoxiglicose, um análogo da glicose marcado com flúor-18 e utilizado para estudo 
do metabolismo de glicose na tomografia por emissão de pósitrons (PET). A glicose marcada 
com carbono-14 foi inicialmente preparada por Louis Solkoloff, com a posterior elaboração 
do composto marcado com flúor por Tatuo Ido em 1978. O estudo de consumo da glicose 
teve rápida e abrangente utilização no estudo oncológico, pois grande parte dos tumores 
apresenta alto metabolismo glicolítico, além de usos em estudos neurológicos e cardiológi-
cos. Outros radiofármacos marcados com flúor-18 ou com outros emissores de pósitrons são 
pesquisados e empregados nos mais diferentes campos da medicina.

instruMentação: os eQuiPaMentos

Ao lado da utilização de novos radiofármacos e da compreensão crescente de processos 
fisiopatológicos, o desenvolvimento de equipamentos para detecção e formação das imagens 
permitiu um grande avanço da medicina nuclear com fins diagnósticos.

O principal detector usado na década de 1940 para os estudos funcionais da tiroide 
era o contador Geiger-Müller, que indicava e media a presença do radiofármaco, mas não 
formava imagens representativas da distribuição do composto. 
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A formação das imagens de distribuição dos radiofármacos no paciente tornou-se 
possível a partir de 1951, com a invenção do mapeador retilíneo por Benedict Cassen, que 
analisava a distribuição do radioiodo na tiroide ponto a ponto, através de um sistema de 
varredura acoplado ao detector de cintilação de iodeto de sódio. O cristal de cintilação tem 
esse nome por emitir luz ao ser atingido pela radiação, e seu uso na geração seguinte de equi-
pamentos daria o nome de cintilografia às imagens formadas em medicina nuclear. 

A geração seguinte de equipamentos é representada pela câmara de cintilação, criada em 
1958 por Hal Anger e comercializada a partir de 1962, ainda em uso até nossos dias. A câmara 
permite a formação de imagens sem a movimentação do detector e apresenta maior resolução, 
sensibilidade e qualidade de imagens que os mapeadores retilíneos. As informações adquiridas 
eram inicialmente registradas em filmes ou chapas fotográficas, mas após dez a quinze anos 
passaram a ser gravadas em arquivos de computador e analisadas em filmes ou nas telas.

A criação de métodos de processamento e reconstrução nos computadores permitiu 
desenvolver os estudos tomográficos por emissão. O estudo tomográfico de medicina nuclear 
foi concebido por David E. Kuhl em 1962 e adaptado posteriormente para a tomografia 
computadorizada convencional ou de transmissão, em que a radiação é emitida por uma 
ampola de raios X e atravessa o paciente. A técnica de medicina nuclear difere em princípio 
por se basear na radiação emitida pelo paciente e recebe o nome de Single Photon Emission 
Computed Tomography (SPECT) ou Positron Emission Tomography (PET).

Os primeiros modelos de câmara para SPECT geral e cerebral foram desenvolvidos 
em 1976 por John Keyes e Ronald Jaszczak. O estudo SPECT inicia-se com a administração 
de um radiofármaco emissor de radiação gama ao paciente; a seguir, a câmara de cintilação 
roda em volta do paciente, e múltiplas imagens são obtidas em vários ângulos, posteriormen-
te processadas no computador para reconstrução. O estudo SPECT é muito utilizado, por 
exemplo, em avaliações de perfusão miocárdica ou perfusão cerebral. 

A tomografia por emissão de pósitrons ou PET é outra técnica tomográfica de medici-
na nuclear, desenvolvida por Gordon L. Brownell no Hospital Geral de Massachusetts e por 
Michael E. Phelps na Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles. O sistema PET 
baseia-se na detecção da radiação e na formação das imagens por um mecanismo diferente 
das câmaras de cintilação/SPECT. Isso porque os radionuclídeos emissores de pósitrons de-
caem com a emissão de uma partícula similar ao elétron, porém de carga elétrica positiva, o 
pósitron. Essa partícula de antimatéria se desintegra quase instantaneamente ao encontrar-se 
com um elétron, e a radiação de aniquilamento formada é então detectada pelo equipamento.

Os estudos PET só se disseminaram ao final dos anos 1990, com a aprovação para uso 
clínico do PET com FDG (o radiofármaco análogo da glicose marcado com o flúor-18) em 
1997. A partir de então, o custo de implantação dos serviços tem caído e tornado a tecnolo-
gia amplamente disponível em todo o mundo. 

Vivemos neste momento outra transformação dos sistemas de formação de imagem 
em medicina nuclear, alcançada pela fusão dos equipamentos PET e SPECT com a tomogra-
fia computadorizada convencional; resultaram disso equipamentos PET-CT e SPECT-CT, 
em que as informações funcionais e fisiológicas da medicina nuclear são associadas às infor-
mações anatômico-estruturais da radiologia. O acoplamento do PET ao CT, desenvolvido  
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por David W. Townsend e sua equipe na Universidade de Pittsburgh, em 1998, foi tão bem-
-sucedido que praticamente não são comercializados equipamentos PET isolados, apenas 
PET-CTs. O caminho parece apontar para o desenvolvimento de equipamentos que per-
mitam a fusão com outros métodos de imagem, tendo havido, em 2008, o lançamento do 
primeiro sistema que funde estudos PET e a ressonância magnética.

Outra área de desenvolvimento instrumental com impacto direto no atendimento 
aos pacientes foi a criação de instrumentos portáteis para detecção da radiação no centro 
cirúrgico. Apesar dos estudos iniciais para detecção intraoperatória de tumores cerebrais 
com diiodofluoresceína marcada com iodo-131 e fósforo-32, conduzidos por George Moor 
e B. Selverstone em 1947 e 1949, foi apenas nos anos 1990 que a técnica intraoperatória se 
disseminou, por meio do uso de gamma probes para o estudo radioguiado na detecção do 
linfonodo sentinela.

história da Medicina nuclear coMo esPecialidade Médica 

A medicina nuclear teve seu impulso inicial com o uso do iodo-131 para diagnóstico 
e tratamento das doenças da tiroide nos anos 1940, época em que ainda era denominada 
medicina atômica. Os anos 1950 marcaram época de grande efervescência na área, com o 
impacto do desenvolvimento de geradores de tecnécio-99m e da câmara de cintilação. O 
impulso na radiofarmácia e na instrumentação refletiu-se no fortalecimento da medicina 
nuclear, com a formação de uma geração de médicos especialistas. A Sociedade de Medicina 
Nuclear (SNM) dos Estados Unidos foi fundada em 1954 e conta hoje com mais de dezesseis 
mil sócios, entre médicos, tecnólogos, cientistas, físicos, químicos e radiofarmacêuticos. A 
progressão na Europa se deu de forma mais heterogênea, culminando com a formação da 
Associação Europeia de Medicina Nuclear em 1985.

A SNM realiza congressos anuais desde sua fundação e, em 1960, lançou a primeira 
publicação especializada na área, o Journal of Nuclear Medicine, atualmente a revista da área 
de imagem e radiologia com maior impacto científico no mundo. A American Medical Asso-
ciation (AMA) reconheceu oficialmente a medicina nuclear como uma especialidade médica 
em 1971, seguindo-se a criação do Conselho Americano de Medicina Nuclear em 1972. A 
partir de 2007, a SNM mudou seu nome para SNM: Advancing Molecular Imaging and 
Therapy para refletir a maior abrangência das suas atividades.

A Sociedade Brasileira de Biologia e Medicina Nuclear (SBBMN) foi fundada em 14 
de setembro de 1961, no Centro de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina da USP, 
e seu primeiro presidente foi Ted Eston de Eston. Na assembleia estavam reunidos médicos 
e cientistas de São Paulo, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Seu nome oficial foi modi-
ficado no estatuto de 2008 para incluir a crescente atuação na imagem molecular, passando 
a chamar-se Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular. Tem 
entre seus sócios médicos nucleares, serviços de saúde e profissionais de áreas correlatas, com 
o objetivo de contribuir para a atualização dos profissionais da área, bem como integrar e 
favorecer o desenvolvimento da medicina nuclear no Brasil.
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A medicina nuclear existe como especialidade médica no Brasil há mais de cinquenta 
anos, e teve seu reconhecimento formalizado em conjunto com as demais especialidades mé-
dicas pelo convênio celebrado em 11 de abril de 2002 entre o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), sendo presidente da SBBMN Marilia Marone. 

A história da medicina nuclear no Brasil se inicia cerca de uma década antes da fun-
dação da SBBMN, com a criação do Laboratório de Isótopos pela Faculdade de Medicina 
da USP, que contou com o apoio financeiro da Fundação Rockfeller, nos anos de 1949 e 
1950. O projeto inicial permitiu a construção da infraestrutura de laboratório químico e ra-
dioquímico, biotério, sala para cirurgia em animais e sala para contagem de radionuclídeos. 
Em 1953 realizou-se o 1° Curso Latino-Americano de Metodologia de Radionuclídeos, sob 
patrocínio da Unesco, com a participação de profissionais brasileiros e de nove nacionalida-
des da América Latina (Figura 2). O evento esteve sob a coordenação do professor Arthur 
Wormall da Universidade de Londres, que permaneceu no país por seis meses, auxiliando o 
desenvolvimento do laboratório. 

Em agosto de 1954, o professor Hevesy, vencedor do Prêmio Nobel de Química e 
considerado o pai da radiobiologia e da medicina nuclear, visitou o laboratório, promovendo 
atividades de ensino e orientação científica. A multidisciplinaridade da especialidade já esta-
va caracterizada, nessa época, pela participação, nas atividades do laboratório, dos médicos 
Ted Eston e Veronica Rapp de Eston, além das químicas Constância Pagano e Lélia Men-
nucci, do engenheiro eletrônico Charalambos D. Stamopoulos e do físico Philip B. Smith.

Figura 2. Participantes do 1º Curso Latino-Americano de Metodologia de Radionuclídeos (1953). Arquivo do 
Centro de Medicina Nuclear da USP.

O desenvolvimento das atividades no país e sua introdução no meio médico podem ser 
acompanhados pela evolução de consumo de radionuclídeos e radiofármacos, com destaque 
para as atividades hospitalares. O Laboratório de Isótopos da FMUSP foi a primeira insti-
tuição importadora e distribuidora de radionuclídeos, tendo contado com a autorização dos 
governos dos EUA e da Inglaterra a partir de 1951. Manteve-se como a única distribuidora até 
a entrada em atividade das companhias Abbott e Philips em 1957. Outras instituições médicas 
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surgiram na mesma época, incluindo a Seção de Isótopos, do Hospital São Paulo da Escola 
Paulista de Medicina, e o Laboratório de Isótopos Rafael de Barros, do Hospital das Clínicas 
de São Paulo, ambos criados em 1954. O crescimento das atividades médicas com isótopos 
levou à inauguração do edifício do Centro de Medicina Nuclear da USP, em 25 de janeiro de 
1959, sob a coordenação de Ted Eston e de Veronica Eston.

Presente e futuro

Atualmente, existem no Brasil mais de quatrocentos serviços de medicina nuclear, 
cadastrados no site da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), com estimativa de 
setenta a oitenta PET-CTs em operação nos próximos dois anos. O trabalho assistencial e de 
elaboração de novos protocolos de diagnóstico e tratamento conta com intenso envolvimen-
to dos médicos e de toda a equipe multiprofissional. Os procedimentos realizados em todo o 
Brasil incluem estudos diagnósticos, tais como a cintilografia óssea, de perfusão miocárdica, 
cerebral, renal, tiroidiana, gastrointestinal, pulmonar, na busca por infecções e sangramen-
tos; PET nas áreas de oncologia, cardiologia e neurologia, na pesquisa intraoperatória de 
linfonodo sentinela ou de outras lesões; os procedimentos de terapia com radioisótopos, tais 
como no hipertiroidismo, no carcinoma da tiroide, na dor óssea metastática, na radiossino-
vectomia, nos tumores neuroectodérmicos e neuroendócrinos.

Especificamente no caso dos estudos PET, a modalidade apresentou um grande cres-
cimento e aceitação nos últimos anos, sendo parte integrante do diagnóstico, estadiamento 
e monitoração de tratamento oncológico. Nos Estados Unidos, o National Oncologic PET 
Registry (NOPR) avaliou que o PET afeta a tomada de decisão clínica, com mudança de 
estratégia diagnóstica e de tratamento. Os Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) 
reclassificaram o PET, da condição de “nova tecnologia” para categoria similar à tomografia 
computadorizada e ressonância magnética nos Estados Unidos.

O cenário com que a especialidade médica se depara é otimista. No campo da terapia, 
o desenvolvimento de radiofármacos emissores de partículas beta e alfa abre a possibilidade de 
terapia de diferentes tumores, o que já acontece com a aprovação, fora do país, dos anticorpos 
monoclonais com afinidade para linfoma marcados com ítrio-90 ou iodo-131. No campo 
diagnóstico, passamos não só pela incorporação das informações do PET no atendimento dos 
pacientes como também pela perspectiva de uma integração crescente com as informações 
provenientes da biologia molecular a partir do desenvolvimento de novos radiofármacos com 
afinidade por receptores. As informações trazidas irão possibilitar uma compreensão maior da 
atividade fisiológica e molecular nas mais diversas doenças, abrindo a possibilidade de diagnós-
ticos e tomadas de decisão mais precisos e individualizados no futuro.
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O refinamento dos métodos 
laboratoriais: citologia, bioquímica, 

sorologia, virologia, imunologia

Carlos Alberto Basílio de Oliveira 
Mauricio Ribeiro Borges

Na virada do século XIX para o século XX, houve a necessidade de refinar as descobertas 
realizadas no estudo dos métodos laboratoriais de diagnóstico. O refinamento viria com 
novas descobertas. O laboratório deixa a casa dos descobridores, ganha novos equipamentos, 
demanda mão de obra cada vez mais especializada, repercute novos meios diagnósticos e 
adquire importância crescente para os médicos na sua eterna luta por uma vida mais longa 
e sã para seus pacientes. 

Inventores, químicos e físicos proporcionaram, com suas respectivas invenções, des-
cobertas e pesquisas, a evolução e a revolução do laboratório na prática médica. Novas 
técnicas e equipamentos refinaram os meios diagnósticos “nas bancadas” e promoveram o 
desenvolvimento da citologia, da bioquímica, da imunologia, da sorologia, da virologia e da 
biologia molecular.
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O colorímetro visual do inventor francês Louis Jules Duboscq (1816-1866), após déca-
das de sua morte, foi introduzido pela primeira vez em laboratórios clínicos em 1902, com o 
objetivo de determinar a concentração de soluções através da absorvância de um comprimen-
to de onda específico de luz. As primeiras lâmpadas ultravioletas foram inventadas em 1904, 
mesmo ano em que Bechtold descobriu a imunodifusão, técnica de interesse diversificado 
para a imunologia que promove a difusão de antígenos e anticorpos através de um meio se-
missólido (gel de agarose) e quantifica seus resultados pela observação dos precipitados. 

Ao observar, em seu laboratório em Viena, que a matéria absorve a luz a partir de um 
comprimento de onda e a irradia em um comprimento de onda diferente, o físico alemão 
Oskar Heimstadt capturou raios de luz emitidos por bactérias vivas e criou, em 1911, o mi-
croscópio de fluorescência, que proporcionou grande desenvolvimento nas áreas de biologia 
celular, imunologia, biotecnologia e pesquisa médica.

Laureado com o Nobel de Física em 1924, o sueco Karl Manne Georg Siegbahn 
(1886-1978) desenvolveu, em 1916, a técnica de espectroscopia de raios X; no mesmo ano, 
P. A. Kohler desenvolveu o colorímetro nefelométrico após observar a difração da luz ao 
passar por uma solução contendo complexos imunológicos, permitindo assim a medição de 
proteínas do sistema imune e outras proteínas plasmáticas. Em 1919, o químico britânico 
Francis William Aston (1877-1945) desenvolveu a técnica de espectrofotometria de massa, 
que permitiu a elucidação da estrutura de muitos compostos químicos, como os peptídeos. 

A partir de 1920, a utilização de punção venosa para coleta de sangue e testes diag-
nósticos foi se generalizando e, em 1961, as seringas hipodérmicas e as agulhas descartáveis 
passaram a integrar a interface entre médicos, enfermeiros e pacientes. 

O químico sueco Otto Knut Olof Folin (1867-1934) introduziu, em 1926, o filtro 
de luz à colorimetria, que vai se firmando gradativamente como o método mais utilizado em 
análises laboratoriais de bioquímica clínica. Desde 1900, Folin já era considerado o primeiro 
profissional a receber o título de bioquímico clínico, devido ao pioneirismo de seus estudos 
em laboratório. Destacam-se os estudos de 1905, quando demonstrou métodos de urinálise 
identificando ureia, amônia, creatina, creatinina e ácido úrico, em um momento em que se 
chamava a atenção para a composição da urina em indivíduos saudáveis e doentes. Poste-
riormente, adaptou seus métodos analíticos para os constituintes do sangue, principalmen-
te os filtrados desproteinizados, e foi provavelmente o primeiro a observar a importância 
de identificar os produtos do metabolismo que os rins deixam de excretar e aqueles que 
se acumulam no sangue consecutivamente. Em pouco tempo, o prestígio de Folin, então 
professor da Escola de Medicina de Harvard, ultrapassa fronteiras e influencia médicos e 
laboratórios em todo o mundo no que tange à análise do sangue e da urina em processos 
patológicos (Figura 1).

O químico sueco Theodor Svedberg (1884-1971), reconhecido por seus trabalhos 
sobre coloides, movimentos brownianos e a estrutura molecular proteica, desenvolveu a téc-
nica de ultracentrifugação analítica, de grande utilidade para a separação de componentes 
em laboratório, e, a partir dela, determinou o peso molecular da hemoglobina em 1926. No 
mesmo ano, o pesquisador sueco Arne Wilhelm Kaurin Tiselius (1902-1971) apresenta uma 
técnica melhorada de eletroforese, de grande utilidade para o estudo de proteínas no soro 
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e diversas aplicações em bioquímica, o que lhe proporcionou o grau de doutoramento em 
1930 e o Prêmio Nobel de Química em 1948 pelo conjunto de sua obra. Com a chegada 
dos nazistas à Áustria, o químico Friedrich Adolf Paneth (1887-1958) fugiu para a Ingla-
terra e, em 1926, inovou mais uma vez nas aplicações laboratoriais e apresentou a técnica 
da radioquímica. Esta, ao associar reações químicas e radioisótopos, permite com grande 
sensibilidade a identificação de antígenos bem característicos, como proteínas de membrana 
bacteriana ou de envoltório viral, além de variadas e significativas aplicações em bioquímica, 
imunologia e biologia molecular.

Figura 1. Otto Folin em seu laboratório no Hospital McLean, em Boston, em 1905. Foto: A. H. Folsom (McLean 

Hospital Archives).

O homem não se conformava em observar objetos apenas a olho nu. A despeito de um 
sentido de visão limitado, uma curiosidade crescente e a desconfiança de que somos formados 
por milhões de unidades operativas incitaram o interesse em desvendar nossa ultraestrutura. 
Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), com seu microscópio simples, uma lente de aumento 
e luz, e Robert Hooke (1635-1703), munido de um microscópio binocular com ocular e 
objetiva – um antepassado dos equipamentos até hoje utilizados –, descobriram as células, 
que formam os tecidos, e em seguida os órgãos, aparelhos e sistemas que integram um ser 
humano pluricelular altamente especializado. Bactérias e protozoários também eram visua-
lizados pelos antigos descobridores com lentes de aumento, satisfazendo a desconfiança de 
que outros seres invisíveis a olho nu tinham a capacidade de “derrubar” o grande ser humano 
com milhões de células.

Desde que Walter Hayle Walshe (1812-1892), médico irlandês pioneiro nos estudos 
do câncer, descobriu células com características malignas ao microscópio em Londres (1843), 
despertou-se especial interesse na identificação, caracterização morfológica e correlação com 
doenças dessas células “estranhas no ninho”. Ainda que as técnicas de coloração ou fixação, 
inclusão, corte, preparo de lâminas permanecessem, com poucas variações, as mesmas do 
século anterior, novos horizontes na “visão” diagnóstica deveriam ser alcançados.
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Formado pela Universidade de Atenas em 1904, um patologista grego e exímio mi-
croscopista, após doutorar-se na Alemanha e retornar à Grécia, onde serviu como tenente 
médico, emigrou para os Estados Unidos no período entre a Guerra dos Bálcãs e a defla-
gração da Primeira Guerra Mundial, o que marcou o início da citologia clínica. Depois de 
vender tapetes para sobreviver na América e aprender um idioma que não dominava, George 
Nicholas Papanicolaou (1883-1962) desenvolveu profícua carreira de professor e chefe do 
Departamento de Anatomia da Universidade de Cornell, em Nova York. 

Dedicado inicialmente a estudar a herança genética dos cromossomas X e Y, Papanico-
laou começou a observar alterações citológicas significativas e publicou, em colaboração com 
o bioquímico C. K. Stockard em 1917, um estudo sobre alterações citológicas em esfregaços 
vaginais de porquinhas-da-índia no cio.

Após coletar o esfregaço da mucosa do trato vaginal e o dispor sobre uma lâmina para 
observação ao microscópio, Papanicolaou surpreendeu uma plateia de médicos norte-america-
nos em 1923 com um método não invasivo e de técnica citológica assertiva para o diagnóstico 
do câncer de colo uterino. Com a experiência de técnico de laboratório adquirida no Depar-
tamento de Patologia e Bacteriologia do Hospital de Nova York e a ajuda de um microscópio, 
Papanicolaou estudava o fluido vaginal de mulheres, inclusive de sua esposa, com particular 
atenção às transformações celulares no ciclo menstrual, e procurava comparar os resultados 
obtidos aos de seu estudo de 1917 com cobaias animais, quando se deparou com uma paciente 
com câncer de útero. O exame sobre o esfregaço vaginal da paciente revelou a Papanicolaou a 
evidência da anormalidade das células à luz da microscopia óptica em casos de câncer uterino.

Em uma conferência médica na cidade de Battle Creek, no estado norte-americano 
de Michigan, em 1928, Papanicolaou apresentou seu método de detecção precoce de células 
malignas, que se caracterizava por baixo custo, facilidade de manuseio, rapidez e capacidade 
de identificar pré-malignidade. Entretanto, maior foi o ceticismo do que a demonstração da 
importância científica do trabalho de Papanicolaou. Com uma clara preferência pelas bióp-
sias, pesquisadores da época resistiram a validar o método daquele médico que não escondia 
o orgulho de sua descoberta.

Um importante crítico surgiu à cena ao questionar a validade do método para diferen-
ciar carcinomas endometriais de cervicais: James Stephen Ewing (1866-1943), consagrado pela 
descrição do sarcoma ósseo que leva seu nome. Primeiro professor de Patologia da Universi-
dade de Cornell e fundador de importantes associações de estudo e controle do câncer nos 
Estados Unidos, Ewing era voz ativa na comunidade médica, considerado o maior oncologista 
experimental da época, e não escondia sua preferência pelo método invasivo da biópsia.

Treze anos se passaram e o obstinado Papanicolaou publicou, em 1941, em colabora-
ção com outro ginecologista, Herbert Traut, um livro sobre o valor diagnóstico de esfregaços 
vaginais no câncer de útero. Pouco tempo depois, a experiência relatada já compreendia três 
mil casos, e o uso contínuo do método permitia a detecção precoce de muitos casos assinto-
máticos de câncer cervicouterino imperceptíveis ao olho humano e a exames ginecológicos 
de rotina. Mais de uma década se passou e Papanicolaou publicou mais um trabalho históri-
co, o Atlas de citologia exfoliativa, em 1954, marco definitivo para a criação da especialidade 
médica citopatologia. A técnica citológica de Papanicolaou, ou seu método diagnóstico de 
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citologia oncótica ou “exame colpocitológico”, configurou o que conhecemos hoje como 
exame de Papanicolaou, popularmente conhecido em nosso meio como “preventivo” do 
câncer ginecológico e utilizado em todo o planeta para a prevenção ou detecção precoce do 
câncer da vagina, do colo do útero e do endométrio (Figura 2).

Figura 2. George Papanicolaou em seu laboratório. Cornell University Medical College Archives.

Insatisfeitos com o que lhes proporcionava a microscopia óptica, ainda que esta já 
lhes permitisse riqueza de detalhes desde 1920, os patologistas desejavam enxergar mais 
e muito mais. A solução não veio utilizando-se lentes de cristal e a luz, como nos micros-
cópios ópticos, mas sim com feixes de elétrons e bobinas, também denominadas lentes 
eletromagnéticas. Na virada dos anos 1920 para os anos 1930, o engenheiro elétrico ale-
mão Max Knoll (1897-1969), chefe do grupo de pesquisas sobre elétrons da Universidade 
de Munique, desenvolveu o microscópio eletrônico com a colaboração do físico alemão 
Ernst Ruska (1906-1988). O invento tomava como base os experimentos de outros físicos, 
como o do francês ilustre e vencedor do Prêmio Nobel de 1929 Louis de Broglie (1892-
1987), que demonstrara, em 1924, a possibilidade de que um feixe de elétrons poderia 
descrever um movimento ondulatório semelhante ao da luz, mas com as propriedades 
de comprimento de onda menor e ampliação muito maior; e aquele de Hans Bush, que, 
em 1926, mostrou a possibilidade de focalizar o mesmo feixe de elétrons com uma lente 
circular eletromagnética. O microscópio com formato de canhão (de elétrons) idealizado 
por Knoll e Ruska em 1931 proporcionaria uma magnificação significativa, com a pecu-
liaridade de não utilizar material vivo, sendo este bem desidratado e submetido a cortes 
ultrafinos. O equipamento desenvolvido pelos alemães possuía qualidades de especial im-
portância à observação microscópica, que, ao passar das décadas, alcançou o número dos 
milhares de vezes em aumento, com os subtipos de transmissão (cortes ultrafinos), varre-
dura (superfícies) e tunelamento (visualização atômica). Ao final da década de 1930, fruto 
do investimento da Siemens, a primeira companhia a investir no potencial do microscópio 
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eletrônico, o primeiro modelo comercial foi produzido em 1939 e daí progrediu para inú-
meras aplicações de estudo em biologia e ciências em geral.

O marco inicial da enzimologia clínica foi 1930, quando Kay Herbert Havenport 
identificou a fosfatase alcalina no sangue através do uso do glicerofosfato como substrato, re-
velando assim o primeiro método clinicolaboratorial de rotina para enzimas. Produzida por 
vários órgãos ou tecidos, a dosagem de fosfatase alcalina logo integrou rotinas de avaliação 
de diversas doenças hepáticas e ósseas e, tempos depois, seria utilizada na pesquisa em labo-
ratórios de biologia molecular e na indústria como marcadora de pasteurização.

Ao longo dessa década, Cherry e Crandall demonstraram, com óleo de oliva e pacientes 
com pancreatite, a atividade da lipase sérica em 1932, e, em 1938, Alexander e Ethel Gutman 
identificaram a fosfatase então ácida em pacientes com câncer de próstata, especialmente naque-
les com metástases ósseas. O húngaro Michael Somogyi (1883-1971), professor de Bioquímica 
da Universidade de Washington, desenvolveu métodos de identificação da atividade da amilase 
no sangue e na urina. Somogyi já havia marcado seu nome na história da medicina em 1922, ao 
sugerir o primeiro tratamento de insulina dado a uma criança diabética.

Em 1934, a história dos métodos imunodiagnósticos foi demarcada pelo lançamento 
do livro Antigens and antibodies, de autoria de um professor de Patologia e Química da Uni-
versidade de Londres que, ao produzir reagentes contra tifo e cólera, destacou a importância 
da imunopositividade no diagnóstico de doenças. A contribuição do inglês John Richardson 
Marrack (1886-1986) lhe rendeu honrosa distinção no Primeiro Congresso Internacional 
de Imunologia, realizado em Washington em 1971, quando suas ideias foram consideradas 
revolucionárias para o seu tempo e pioneiras na interpretação físico-química das reações 
antígeno-anticorpo. Marrack dividiu as homenagens naquele importante evento com íco-
nes como Frank MacFarlane Burnet (1899-1985), virologista australiano laureado com o 
Nobel por sua contribuição sobre tolerância imunológica e a teoria de seleção clonal, além 
do bioquímico russo Pierre Grabar (1898-1986) e do químico da antiga Tchecoslováquia, 
Felix Haurowitz (1896-1987), por seus valiosos estudos sobre procedimentos analíticos em 
imunologia e sobre a natureza, diversidade e especificidade de anticorpos.

Ainda em 1930, a refratometria foi utilizada pela primeira vez no diagnóstico cli-
nicolaboratorial na dosagem de proteína em uma amostra de urina, e o medidor de pH 
foi inventado em 1935. O cientista holandês Frits Zernike (1888-1966) apresentou, em 
um congresso médico na cidade de Wageningen, em 1933, a técnica de microscopia de 
contraste de fase, que utiliza alterações no índice refrativo e é capaz de produzir imagens 
com alto contraste de espécimes ou partículas transparentes, como células vivas em cultura, 
microrganismos, cortes finos de tecido e organelas celulares como o núcleo, possibilitando 
a visualização de estruturas não reveladas no campo claro e o detalhamento sem a necessi-
dade de coloração. O primeiro microscópio de contraste de fase foi construído durante a 
Segunda Guerra Mundial, e Zernike foi laureado, em 1953, com o Prêmio Nobel de Física. 

O médico húngaro Bernard Fantus (1874-1940) fundou, em 1937, o primeiro banco 
de sangue apropriadamente instalado em um hospital na cidade de Chicago. As portas do 
laboratório de análises clínicas se abriram para a imuno-hematologia desde a importante 
descoberta de que as hemácias humanas pertenciam a diferentes grupos sanguíneos, realizada  
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pelo médico e biólogo austríaco Karl Landsteiner (1868-1943) no início do século, que 
identificou o sistema ABO. Em 1940, Landsteiner e o médico norte-americano Alexander 
Solomon Wiener (1907-1976) identificaram o fator Rh, considerando que os antígenos re-
ceberam esse nome porque foram observados pela primeira vez em um macaco Rhesus. A 
imuno-hematologia seguiu modernizando-se com o objetivo de realizar testes de compatibi-
lidade sanguínea e transfusional, para o monitoramento da triagem e a pesquisa de anticorpos 
irregulares, assegurando que as transfusões de sangue e os hemocomponentes pudessem ser 
adequadamente utilizados para fins terapêuticos.

Albert Hewett Coons (1912-1978), médico patologista e imunologista de Nova York, 
ao observar que anticorpos “brilhavam” por fluorescência em microscópio equipado com fon-
te de luz ultravioleta, introduziu, em 1941, a técnica de imunofluorescência, que se mostrou 
aplicável para a identificação de diversos antígenos e integrou o desenvolvimento da imuno-
logia, da imunocitologia e da bacteriologia. Os métodos imunodiagnósticos conquistaram 
importância crescente desde os trabalhos de Marrack na década anterior; a experiência de 
Coons em identificar antígenos de pneumococos em tecidos infectados com técnica fluores-
cente sobre anticorpos constituiu-se o marco inicial da história da imuno-histoquímica, que 
adquiriu extraordinária importância nas décadas seguintes.

Nos anos 1940, os colorímetros visuais foram paulatinamente substituídos pelos 
colorímetros fotoelétricos nos laboratórios clínicos, e os práticos tubos coletores a vácuo 
(Vacutainer) foram introduzidos na fase pré-analítica do diagnóstico laboratorial. Ami-
noácidos, peptídeos e proteínas em geral foram separados por cromatografia graças aos 
trabalhos dos bioquímicos britânicos Archer John Porter Martin (1910-2002) e Richard 
Laurence Millington Synge (1914-1994), em 1941, e de Arne Tiselius em 1946, respec-
tivamente, promovendo a modernização da técnica originalmente criada em 1900 pelo 
botânico russo Mikhail Semenovich Tsvet (1872-1919). Esta baseava-se, inicialmente, na 
identificação de componentes pela cor, objetivando em seus primeiros estudos a separação 
de pigmentos das plantas como clorofila e caroteno. Martin e Synge dividiram o Prêmio 
Nobel de Química em 1952.

Em 1945, S. Borgstrom desenvolveu o teste do tempo de coagulação do sangue e Ro-
bin Coombs (1921-2006), imunologista britânico, em colaboração com os médicos Arthur 
Mourant e Rob Race na Universidade de Cambridge, desenvolveu o teste de Coombs, que 
embasou grande avanço no setor de imuno-hematologia do laboratório clínico; o teste utili-
zava compostos de antianticorpos humanos produzidos pela injeção de globulinas humanas 
em animais (coelhos e cabras) e que formam anticorpos contra as frações FC (cristalizáveis) 
das globulinas humanas. Os laboratórios e bancos de sangue cada vez mais especializados, 
após o teste de Coombs, progressivamente ofereceram: determinação sanguínea ABO, deter-
minação do fator Rh, provas de compatibilidade pré-transfusionais ou cruzadas, teste direto 
da antiglobulina ou Coombs direto (anticorpos ligados à superfície das hemácias) e teste 
indireto da antiglobulina ou Coombs indireto (anticorpos livres no plasma).

Em 1952, um pesquisador da antiga Tchecoslováquia que emigrou para o Canadá, 
Miroslav Dave Poulik, estudioso das proteínas, desenvolveu a técnica de imunoeletrofo-
rese que, ao combinar técnicas de eletroforese e imunodifusão, promoveu a separação de 
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componentes (antígenos) de uma amostra, precipitando-os após reação com anticorpos 
específicos. A moderna versão da técnica de espectrometria de absorção atômica foi intro-
duzida pelo físico britânico Alan Wash (1916-1998) na cidade australiana de Melbourne 
em 1954, permitindo a análise quantitativa e qualitativa de metais “preciosos” ao equilíbrio 
dinâmico corporal, como cálcio, sódio, potássio, magnésio, ferro, zinco e selênio. 

Grande avanço na medicina laboratorial com a bioquímica clínica ocorreu na metade 
do século XX, fruto do trabalho da segunda mulher a ganhar o Prêmio Nobel. Nova-ior-
quina de Manhattan e formada no Hunter College (City University of New York), Rosalyn 
Sussman Yalow (1921-2011) lutou contra o preconceito em relação às mulheres no meio 
científico, desenvolvendo notória carreira universitária. Na Universidade de Illinois, era a 
única mulher em um universo de quatrocentos homens distribuídos por seus departamentos. 
Doutorou-se em 1945 e foi auxiliar o serviço de radioisótopos do Bronx Veterans Adminis-
tration Hospital em Nova York. No hospital formou, nos anos 1950, uma parceria históri-
ca com outro médico e cientista norte-americano, Solomon Berson (1918-1972), quando 
desenvolveram a técnica de radioimunoensaio (1957), criada inicialmente para detecção 
de níveis de insulina, cujos resultados foram publicados em 1960. A extraordinária técni-
ca desenvolvida por Yalow e Berson, com marcadores radioativos em ensaio imunológico, 
permitiu a análise quantitativa, rápida e precisa de substâncias biológicas presentes em pe-
quenas ou ínfimas quantidades no sangue humano, a partir de reações antígeno-anticorpo 
específicas. O método que tem como princípio geral a reação de competição por um recep-
tor comum, entre uma substância a ser determinada e a mesma substância marcada com 
radioisótopos (iodo, cobalto ou trício), confere sensibilidade e especificidade mesmo em 
preparações pouco purificadas ou outros líquidos. Yalow foi laureada em 1977 com o Prêmio 
Nobel de Fisiologia e Medicina, e seu método, desde os anos 1960, se tornou de extrema 
valia na detecção laboratorial de hormônios, vitaminas, enzimas, medicamentos, alérgenos, 
anticorpos e antígenos em doenças parasitárias, dentre outros usos, traduzindo-se em um 
importante método diagnóstico para várias especialidades médicas.

Pesquisadores liderados por S. A. Kuby desenvolveram o método clinicolaboratorial 
para dosagem da creatinafosfoquinase em 1954, enzima presente em células musculares e 
tecido cerebral que integra os marcadores de diagnóstico do infarto agudo do miocárdio e 
desordens de músculo esquelético não neurogênicas. No ano seguinte, Wroblewski e La Due 
demonstraram a lactatodesidrogenase sérica, e Arthur Karmen identificou no soro humano a 
aspartatoaminotransferase (TGO), de especial importância para hepatopatias, constituindo 
um método até hoje utilizado, com algumas poucas variações. Durante os experimentos, 
Karmen também identificou outras enzimas, como lactato e malatodesidrogenases, utiliza-
das posteriormente no diagnóstico de doenças. Em 1956, Wroblewski e La Due comple-
mentaram o estudo de Karmen, demonstrando no soro a alaninaaminotransferase (TGP) e 
reconhecendo uma maior especificidade dessa enzima para doenças do fígado em relação à 
aspartatoaminotransferase, também denominadas transaminases.

Em 1957, Emile van Handel e Don Zilversmit apresentaram, na Universidade do 
Tennessee, um método químico para a determinação direta dos triglicerídeos séricos. Des-
taca-se que, com uma amostra de apenas doze pacientes, o valor de referência médio das 
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concentrações se manteve o mesmo, após milhares de dosagens e durante mais de vinte 
anos. Ao final dos anos 1950, foi apresentado o primeiro autoanalisador químico para 
laboratórios clínicos pela companhia norte-americana Technicon Corp, fruto do gênio in-
ventivo do bioquímico norte-americano Leonard Skeggs (1918-2002), estudioso de “rins 
artificiais” e dos componentes do sangue; em 1951, Skeggs desenvolveu o primeiro pro-
tótipo do equipamento e lutou para que sua criação fosse adotada e produzida. De fato, 
inicialmente poucas empresas ficaram interessadas, com a venda de apenas cinquenta uni-
dades no período de 1957-1959; entretanto, com a frutificação dos resultados na década 
seguinte, difundiram-se as aplicações do equipamento, e, apenas em 1969, dezoito mil 
unidades foram comercializadas.

Na década em que o homem galgou horizontes interplanetários, chegando à Lua, e 
em que o raio laser foi descoberto, novos equipamentos e técnicas chegaram ao laboratório 
clínico. Em 1960, Thomas Vernon Feichtmeir (1917-1963) inventou o pipetador mecâ-
nico. Uma das mais promissoras invenções no campo da análise celular foi o separador de 
células eletrostático desenvolvido por Mack Fulwyler em 1965, precursor dos citômetros de 
fluxo. A companhia norte-americana Du Pont Instrument Products apresentou, em 1968, 
o primeiro analisador de acesso randômico de particular interesse para análises especiais em 
bioquímica clínica, e, um ano depois, destacou-se a cromatografia líquida de alta perfor-
mance, amplamente aplicada em química analítica. Ainda nos anos 1960, destacou-se mais 
uma inovação na história dos microscópios, com a introdução do microscópio eletrônico 
de varredura em 1965, fruto do trabalho de um professor de Engenharia Elétrica da Uni-
versidade de Cambridge, Charles William Oatley (1904-1996). Este também o preparou 
para uso comercial e para gerar imagens em alta resolução, com a tridimensionalidade ca-
racterística da superfície das amostras. Novos métodos de investigação clinicolaboratorial 
de enzimas foram desenvolvidos, como o da gamaglutamiltransferase, o das isoenzimas e 
o da creatinafosfoquinase, além do método de Siegelman para a desidrogenase glutâmica.

Ao final da década de 1960, destaca-se a contribuição de Paul K. Nakane para a histó-
ria da imuno-histoquímica. Membro do Departamento de Anatomia da Escola de Medicina 
da Universidade de Nagasaki, Nakane abriu as portas para uma nova era dos diagnósticos 
laboratoriais quando demonstrou que a conjugação de um anticorpo a enzimas (peroxidase) 
pode catalisar reações e identificar antígenos específicos. A invenção do método da imunope-
roxidase em 1967, associada à possibilidade de observar o resultado por meio de microscopia 
óptica (microscópios de fluorescência), em cortes de tecido fixados em formalina e inclusão 
em parafina a partir dos anos 1970, progressivamente alçou a imuno-histoquímica à catego-
ria de procedimento de rotina, essencial para laboratórios de anatomopatologia ou patologia 
cirúrgica. A partir dos anos 1970, extraordinário progresso foi sendo observado quanto aos 
métodos de detecção, conjugação de proteínas, fixação de tecidos, microscopia e a descoberta 
de novos marcadores moleculares.

Nos anos 1970, introduziu-se a dosagem do antígeno carcinoembrionário. O sepa-
rador de células com tecnologia laser foi apresentado em 1975, e o primeiro equipamento 
de radioimunoensaio foi automatizado em 1976. Na década seguinte, os biossensores 
foram desenvolvidos (1983), o teste do antígeno prostático específico (PSA) passou a ser  
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comercializado (1983), e a técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) foi criada 
pelo bioquímico norte-americano Kary Banks Mullins, primeira do ramo tecnológico da 
amplificação genética; essa técnica proporcionou grande desenvolvimento nas áreas de 
sequenciamento de genes, doenças hereditárias e infecciosas, testes de paternidade, medi-
cina forense, dentre muitas outras aplicações.

Outros grandes avanços foram observados com aplicações clínicas de técnicas imuno-
-histoquímicas e de biologia molecular para o diagnóstico anatomopatológico. O patologista 
é capaz de programar a aplicação de anticorpos específicos antiantígeno, em associação com 
sua própria experiência, visando à definição histogenética de casos de neoplasias malignas, 
de várias condições infecciosas (incluindo vírus, bactérias e fungos) e na caracterização de 
imunofenotipagem de tumores, além de várias outras situações. Com o uso de importantes 
gamas de marcadores imuno-histoquímicos, pode-se determinar o sítio primário de carci-
nomas metastáticos, do diagnóstico diferencial entre mesoteliomas versus adenocarcinomas, 
dos tumores de pequenas células redondas e azuis, na subtipagem do tumor de células ger-
minativas, no estudo de linfomas e leucemias, no exame dos sarcomas, no diagnóstico de 
lesões pigmentadas, nos casos de tumores da tiroide, na marcação dos tumores estromais 
gastrointestinais e vários outros diagnósticos. Quanto às neoplasias malignas da mama, rea- 
liza-se o estudo dos marcadores prognósticos e preditivos, os chamados fatores biológicos, 
como a expressão dos receptores hormonais (estrogênio e progesterona); a superexpressão 
da proteína do oncogene HER-2 e o índice de proliferação celular definido pela análise da 
expressão do antígeno Ki-67. Em alguns casos de neoplasia maligna da mama, nos quais o 
escore do HER-2 não permite definição terapêutica (isto é, quando situa-se com escore 2+), 
passa-se a indicar a aplicação pelo método da hibridização in situ fluorescente (FISH), capaz 
de fornecer dados para definitiva conduta terapêutica no câncer de mama. O FISH é uma 
técnica molecular que emprega sondas fluorescentes dirigidas contra sequências específicas 
do DNA, possibilitando o diagnóstico de neoplasias que apresentam alterações genéticas e 
cromossômicas específicas, além da avaliação de genes que têm importância prognóstica e/
ou preditiva de resposta terapêutica.

Experiência também notável ocorre quando de dúvidas morfológicas nos casos de 
proliferação acinar atípica da próstata. A aplicação da ceratina de alto peso molecular fornece 
subsídios para a definição de pertinente situação biológica. A técnica de imunofluorescência 
é outro procedimento de particular interesse, principalmente em casos de lesões cutâneas 
e em biópsias renais. É possível a discussão de diversos padrões de imunofluorescência nas 
dermatoses (principalmente entre as lesões bolhosas) e vários tipos de glomerulopatias, com 
a pesquisa de depósitos de imunoglobulinas e de frações do complemento na definição diag-
nóstica. Há, ainda, outras aplicações, como o teste molecular para detecção de mutações de 
genes, como pode ser aplicado aos tumores estromais gastrointestinais ou a pesquisa de fator 
de crescimento epidérmico em câncer de pulmão.

A todo momento, novas aplicações da imuno-histoquímica e da biologia molecular 
acrescentam avançadas conquistas ao campo da investigação patológica, o que faz incorporar 
investimentos que trazem importantes informações para o diagnóstico e a terapêutica de 
grande contingente de pacientes.
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A história da endoscopia

Joffre Marcondes de Rezende

O desejo de ver o interior do corpo humano vem desde a Grécia antiga, com Hipócrates. 
Em um de seus escritos sobre anatomia, descreveu minuciosamente o exame do reto reali-
zado com um espéculo. Embora haja referência a tentativas anteriores, o marco inicial da 
endoscopia teve início em 1806 com Philipp Bozzini. Foi nessa época que o jovem médico 
desenvolveu o que se pode considerar o primeiro aparelho de endoscopia (Figura 1). Tratava-
-se de um dispositivo constituído de uma caixa metálica recoberta de couro e papel, de 35 
centímetros de altura, com quatro faces, um pé e uma pequena chaminé na parte superior.

Na parte superior do instrumento há uma abertura circular dividida ao meio longitu-
dinalmente, sendo que em uma metade fica a fonte luminosa, a qual é provinda de uma vela. 
Atrás da vela tem um espelho que lança a luz para dentro da cavidade que será examinada. Pela 
outra metade da circunferência, o observador vê a imagem através de uma lente. O exame é 
feito por meio de um espéculo e tubos de alumínio acoplados ao aparelho. Os tubos são de 
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diversos tamanhos e formas, conforme a cavidade a ser examinada: condutos nasais, auditivos, 
vagina, colo uterino, uretra e reto. A imagem é de tamanho reduzido, porém pode ser amplia-
da através de uma lente. Bozzini deu ao aparelho o nome em alemão de lichleiter (condutor de 
luz). Originalmente, o lichleiter era destinado, sobretudo, à obstetrícia e ginecologia. O dispo-
sitivo não foi bem-aceito nessa área e recebeu críticas do médico do Kaiser, Andréas von Stiff, 
porque para o diagnóstico de doenças era utilizada somente a palpação cega. Naquela época, 
acreditava-se que o olho do obstetra estava apenas na sensibilidade de seus dedos. No entanto, 
Bozzini considerava a palpação uma técnica falha e presumia que um dia ela seria substituída 
por seu aparelho. Em uma maternidade privada, ainda no ano de 1806, sua criação foi testada 
e obteve sucesso, apresentando diagnósticos corretos de lesões do colo do útero.

Figura 1. Lichleiter de Bozzini (1806).1

Figura 2. Moderno endoscópio eletrônico.

Philipp Bozzini era um idealista, um visionário que anteviu o desenvolvimento da en-
doscopia prevendo, inclusive, a cirurgia endoscópica. Natural de Mainz, Alemanha, nasceu 
em 1773 e, aos 24 anos de idade, obteve o título de doutor em medicina na cidade de Jena. 
Bozzini tinha um talento extraordinário. À maneira de Da Vinci, preocupava-se com outras 
áreas do conhecimento, como filosofia, matemática, química e aeronáutica, além de ter sido 
um excelente desenhista. A partir de 1803/1804, dedicou-se inteiramente à construção e 
aprimoramento de seu lichleiter. Divulgou sua invenção em duas publicações e em comu-
nicações entre os seus colegas. Alguns receberam o invento de forma entusiasta, enquanto 
outros foram céticos e ridicularizaram a novidade.

Durante a guerra da França com a Alemanha-Áustria, Bozzini serviu ao exército im-
perial dirigindo um hospital de campanha em Mainz. Sua brilhante atuação na guerra foi 
reconhecida pelo Arquiduque Karl da Áustria, que desejou que seu instrumento fosse ado-
tado pelos hospitais militares austríacos. Assim, o lichleiter foi enviado a Viena, onde foi 
experimentado em cadáveres. As autoridades sanitárias do local sugeriram pequenas modi-
ficações no aparelho e deram um parecer favorável, exceto para uso na cavidade peritonial. 
A Faculdade de Medicina, entretanto, pronunciou-se contrária à adoção do endoscópio.

1 Disponível em: <http://www.olympuslatinoamerica.com/portuguese/ola_aboutolympus_endo_port.asp>.
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O uso do lichleiter teve muitos adeptos, especialmente nas áreas de ginecologia, obste-
trícia e urologia. Assim, Bozzini é considerado o fundador da endoscopia. Sua vida foi breve, 
pois em 1809, aos 36 anos, faleceu de febre tifoide.

Após a morte de Bozzini seguiu-se um período de pouco interesse pela endoscopia, que 
ressurgiu alguns anos mais tarde. Em 1826, Pierre Ségala (1792-1875), notável urologista 
francês, construiu um aparelho semelhante ao de Bozzini, mas com alguns aperfeiçoamentos, 
para ser utilizado em urologia. No modelo por ele criado, há duas velas, em vez de uma, e um 
sistema de espelhos e de lentes que proporcionam uma imagem mais nítida e ampliada. Além 
disso, o interior dos tubos é pintado de preto para evitar a dispersão da luz. Ségala publicou 
seu trabalho na revista inglesa The Lancet e, a partir desse momento, a urologia, na França, 
teve grande progresso. A introdução dos procedimentos endoscópicos com seu aparelho per-
mitiu diagnósticos precisos e também o uso terapêutico, como a cauterização da bexiga.

A segunda metade do século XIX foi uma época de grandes descobertas científicas e 
de um renovado interesse pela pesquisa e o desenvolvimento de novas invenções. A cirurgia 
já contava com a anestesia geral (1846), a antissepsia (1865) e poderia expandir seu campo 
de ação. Assim, já não seria ficção pensar em cirurgia endoscópica.

Em 1853, o urologista francês Antonin Jean Desormeaux (1815-1882) apresentou à 
Academia de Paris um novo aparelho mais aperfeiçoado que os precedentes, o qual chamou 
de “endoscópio”. O termo foi criado por ele, assim como a palavra “endoscopia”. 

Além de aperfeiçoar o sistema de espelhos e de lentes, utilizou como fonte de luz, 
em lugar de vela, uma lamparina de gasogênio, que é uma mistura de quatro partes de ál-
cool a 96% e uma parte de terebintina. Esta mistura produz uma chama mais brilhante e 
transparente do que a vela, emitindo um feixe de luz condensado que ilumina com nitidez 
o campo de visão.

Esse endoscópio destinava-se principalmente à urologia e permitia o exame da uretra 
masculina e a realização de procedimentos terapêuticos simples como a cauterização da be-
xiga e o tratamento da blenorragia, da estenose uretral e do papiloma. Por isso Desormeaux 
é considerado pioneiro da cirurgia endoscópica.

Como todo pioneiro, ele também recebeu muitas críticas. Dizia-se que seu aparelho 
era eficiente apenas em 60% a 70% dos casos; que era de difícil manejo, muito grande, 48 
centímetros de altura, e pesado, 1 quilo, e que o gasogênio produzia fuligem. Além disso, 
afirmavam que a posição de exame, com o aparelho entre as pernas do paciente, poderia 
produzir queimaduras nas coxas deste ou no rosto do médico etc.

Em 1865, Desormeaux publicou sua experiência com o endoscópio no livro De 
l’endoscope et ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l’urethre et de 
la vessie (Da endoscopia e suas aplicações no diagnóstico e no tratamento das afecções da 
uretra e da bexiga) e, em 1867, em um artigo no Chicago Medical Journal. Com estas duas 
publicações chamou a atenção da comunidade médica para o potencial da endoscopia no 
progresso da cirurgia.

Em 1865, Francis Richard Cruise, na Irlanda, aperfeiçoou o endoscópio de Desormeaux 
e apresentou seu aparelho à Medical Society of the King and Queen’s College of Physicians. 
Dentre os melhoramentos, criou um sistema binocular e usou como fonte de luz uma mistura 
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de petróleo e cânfora, que produz iluminação superior à do gasogênio, reproduzindo as 
cores de forma mais viva. A chama é regulada externamente por um dispositivo semelhante 
a um torniquete.

Com este endoscópio realizou numerosos exames, inclusive a primeira toracoscopia de 
que se tem notícia, para exploração da cavidade pleural através de uma fístula consequente 
a um empiema parapneumônico. Nos anos seguintes, o progresso da endoscopia ocorreu 
predominantemente na área da urologia, com a construção de novos cistoscópios. Em 1869, 
foi realizada por Comander Pantaleoni, na Irlanda, a primeira histeroscopia e cauterização 
de um pólipo uterino com um cistoscópio. 

Tem início, então, a chamada era de Nitze, na qual se utilizou a eletricidade como 
fonte de iluminação na endoscopia. Inicialmente fora usado um fio de platina incandescente 
e, posteriormente, com a invenção da lâmpada elétrica, em 1879, por Thomas Edison, o fio 
incandescente foi substituído por uma pequena lâmpada.

Maximilian Carl-Friedrich Nitze (1848-1906) nasceu em Berlim, estudou medicina 
em Heidelberg, Würzburg e Leipzig e obteve o grau de doutor em 1874. Pouco se conhece 
sobre sua vida privada. Na década de 1880, foi professor de urologia na Universidade de 
Berlim e fundou um hospital particular de urologia em Berlim.

Auxiliado por Joseph Leiter, um fabricante de instrumentos de Viena, construiu, em 
1887, um novo modelo de cistoscópio, com iluminação distal por meio de uma pequena 
lâmpada. Ademais, adaptou ao aparelho o sistema óptico do microscópio, inaugurando as-
sim a uroscopia diagnóstica e terapêutica tal como é praticada atualmente. A iluminação 
distal com uma microlâmpada já vinha sendo usada desde 1883 por David Newman, de 
Glasgow, na Escócia. Com essa adaptação, tornou-se possível localizar e remover cálculos e 
tumores da bexiga. Nitze foi o primeiro a obter fotografias endoscópicas e, além disso, desen-
volveu várias inovações e técnicas na urologia operatória. Com o seu cistoscópio, o médico 
alemão Georg Kelling realizou a primeira laparoscopia em um cão.

Como todo gênio que está à frente de sua geração, Nitze também recebeu muitas crí-
ticas. Foi acusado de apropriar-se de inventos de outros e apresentá-los como seus e diziam 
que o sistema de lentes produzia uma distorção da imagem no interior da bexiga. Desse 
modo, seu aparelho foi oficialmente considerado como interessante, mas aparentemente sem 
futuro. A Sociedade Alemã de Urologia instituiu atualmente a medalha Maximilian Nitze 
em reconhecimento às suas importantes contribuições no campo da urologia.

Outro avanço da cistoscopia consistiu na utilização de um cistoscópio com duplo 
canal que permitia a lavagem da bexiga. Durante o exame, a introdução de ar para dis-
tender a bexiga permite uma melhor visibilidade da mucosa. O método de introdução 
de ar foi, inicialmente, empregado por Karel Pawlik, de Praga, e divulgado em 1894. Foi 
difundido nos Estados Unidos por Howard Kelly, professor de Ginecologia e Obstetrícia 
da Universidade Johns Hopkins. 

A próxima contribuição ao progresso da endoscopia diz respeito à endofotografia. Foi 
pioneiro nesse campo Sigmund Stein, de Frankfurt, que desenvolveu uma câmara automá-
tica ou fotoendoscópio, o qual poderia ser usado em diferentes modalidades de endoscopia. 
Seu invento foi testado por Nitze e Grunfeld, sem que houvesse muito sucesso. A ideia  
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da gastrocâmara surgiu em 1890 e um ano depois Robert Kutner já obtinha endofotografias 
do estômago.

A laparoscopia teve um progresso notável após o uso da iluminação distal com luz fria. 
Entre os autores que contribuíram para esse fim, merece destaque o médico Georg Kelling, 
gastroenterologista em Dresden, Alemanha. Combinando a tecnologia já existente com a 
insuflação de ar na cavidade abdominal, fez da laparoscopia um método diagnóstico capaz 
de substituir, em muitos casos, a laparotomia exploradora. Utilizava, tal como hoje, uma 
perfuração para insuflação de ar e outra para a introdução do laparoscópio. Chamava a aten-
ção para o fato de que a distensão gasosa evitava lesionar qualquer víscera. Numa época em 
que a tuberculose peritonial era comum, utilizava o pnemoperitônio para seu tratamento, à 
maneira do pnemotórax na tuberculose pulmonar. Acreditava ainda que a insuflação de ar 
na cavidade peritonial seria capaz de deter, em alguns casos, a hemorragia interna. Em 1923, 
Kelling publicou sua experiência com a laparoscopia durante 22 anos. 

Kelling sucumbiu, juntamente com sua esposa, em um bombardeio na Segunda Guer-
ra Mundial, que destruiu literalmente a cidade de Dresden, matando milhares de pessoas.

Outro destacado pioneiro da laparoscopia foi Hans-Christian Jacobaeus (1879-1937), 
médico sueco e professor no Instituto Karolinska de Estocolmo. Foi membro do Comitê do 
Prêmio Nobel de 1925 a 1937. Realizava sempre a laparoscopia diagnóstica em doentes com 
ascite e a ele se credita a criação do termo “toracolaparoscopia”.

A ginecologia também muito se beneficiou com a endoscopia. Foi pioneiro nesta área 
Dimitri Ott, professor de Ginecologia em São Petersburgo, na Rússia. Foi o primeiro a usar a 
via vaginal para ter acesso à cavidade pélvica, através do fundo de saco de Douglas. Divulgou 
sua técnica em um Congresso de Ginecologia e Obstetrícia e publicou um artigo sob o título 
“Illumination of the Abdomen” (Ventroscopia).  

A endoscopia do tubo digestivo desenvolveu-se mais lenta e tardiamente. Tubos e son-
das gástricas de longa data eram usados para esvaziar o estômago e alimentar os pacientes. A 
primeira tentativa de visualizar o interior do esôfago e do estômago se deve a Adolf Kussmaul 
(1822-1902). 

Kussmaul era um médico alemão que foi sucessivamente professor nas Universidades 
de Heidelbeg, Erlangen, Freiburg e Strasburg. Era um scholar e tinha uma mente inquisitiva 
e inovadora. São muitas as suas contribuições à medicina, como a descrição, pela primeira 
vez, da periarterite nodosa, do tipo de respiração na acidose diabética, da embolia da artéria 
mesentérica, além de realizar estudos sobre a osteomielite, intoxicação mercurial, paralisia 
bulbar progressiva, entre outros.

Para realizar a sua tentativa, em 1869, escolheu um voluntário engolidor de espada de 
espetáculos de circo e nele introduziu um tubo metálico através do esôfago até o estômago. 
Não conseguiu ver o interior do estômago por falta de iluminação adequada, porém demons-
trou a exequibilidade da gastroscopia.

A tentativa de visualizar o interior do esôfago e do estômago foi retomada, em 1881, 
por Johann von Mikulicz-Radecki (1850-1905). Natural de Czernowitz (hoje território da 
Ucrânia), iniciou sua carreira em Viena como cirurgião assistente de Billroth. Posterior-
mente foi professor nas Universidades de Kaliningrad, Kraków e Wroclaw, as últimas duas 
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na Polônia. Um futuro brilhante o aguardava graças ao seu talento e inteligência. Era um 
entusiasta da antissepsia de Lister e foi o primeiro a utilizar, durante o ato cirúrgico, máscara 
e luvas de pano, as quais, depois, foram substituídas pelas luvas de borracha por Halsted. 
Descreveu uma nova doença conhecida por seu epônimo e deixou seu nome ligado a várias 
técnicas e instrumentos cirúrgicos. Era uma pessoa culta que falava fluentemente alemão, 
inglês, polonês e russo.

Com o auxílio de Joseph Leiter, o mesmo fabricante de instrumentos de Viena, que 
havia se associado com Nitze, idealizou um esofagoscópio que se mostrou funcional e prá-
tico. Consistia, simplesmente, em um tubo metálico, tendo como fonte de luz, no início, 
um fio de platina incandescente que depois foi substituído pelo paneletroscópio inventado 
por Leiter, o qual era alimentado por uma bateria. Ambos construíram também um gastros-
cópio, mais alongado que o esofagoscópio, do qual se diferençava por ter o seu terço distal 
formando um ângulo de 30 graus. Este gastroscópio mostrou-se inadequado e não chegou a 
ser utilizado na prática. 

Com a utilização da luz fria por uma microlâmpada, estava resolvido um dos princi-
pais problemas da endoscopia, a iluminação do campo visual. Isso abriu campo para novas 
invenções e descobertas.

No início do século XX, até 1930, surgiram vários modelos de gastroscópios, de 
diferentes inventores, alguns com angulação do tubo metálico e outros, a maioria, com 
o tubo reto. Um dos mais usados foi o gastroscópio reto construído em 1911 por Elsner, 
de Berlim, considerado na época o mais eficiente e sem risco. Diferia dos demais por ter 
um segmento de borracha na extremidade distal e pelo sistema óptico e de iluminação que 
gerava imagens muito nítidas. Em 1921, foram relatados quinhentos exames, sem com-
plicações, com este gastroscópio. Todavia, a experiência global com todos os gastroscópios 
retos em uso, em número de seis, totalizando 3.627 exames, registrava nove acidentes com 
perfuração do esôfago.

Rudolf Schindler, que desde 1922 usava um modelo próprio de gastroscópio reto, che-
gou à conclusão de que seria necessário criar um modelo semiflexível para facilitar a  execução 
do exame, bem como para dar mais segurança e conforto ao paciente. Schindler nasceu em 
Berlim (1888-1968), diplomou-se em 1912 e nos dois primeiros anos de sua carreira foi as-
sistente de anatomia patológica em Munich. Foi  médico militar da Primeira Guerra Mundial 
de 1914 a 1918. Trabalhou como médico assistente do Serviço de Clínica Médica do Hospi-
tal de Munich, de 1918 a 1924. Nesse interregno praticava a endoscopia e promovia cursos. 
Em 1923 publicou um livro em alemão, Lehrbuch und Atlas der Gastroskopie (Manual e atlas 
de gastroscopia), com o desenho das imagens encontradas em diferentes casos patológicos. 
Em 1928, associou-se a Gerard Wolff, fabricante de instrumentos em Berlim, na tentativa 
de elaborar um gastroscópio flexível. Ambos trabalharam juntos durante quatro anos, perse-
guindo a tecnologia capaz de solucionar o problema. 

Finalmente, em 1932, conseguiram fabricar um gastroscópio semiflexível, que foi 
considerado um marco na evolução da endoscopia. O aparelho tem a metade proximal reta e 
a metade distal flexível. A transmissão da imagem no interior da parte flexível é feita por um 
conjunto de lentes, colocadas a curta distância uma da outra. A ponta do aparelho termina 
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por uma pequena esfera de borracha que impede lesar a mucosa gástrica. O sucesso do novo 
gastroscópio propagou-se rapidamente e ele passou a ser usado em centros médicos de vários 
países. Seu único defeito eram os chamados pontos cegos, isto é, não se conseguia ver o fór-
nix, a parte alta do estômago e a parte da pequena curvatura do antro.

Filho de pai judeu, diante da perseguição aos judeus pelo regime nazista, Schindler 
decidiu, em 1934, sair da Alemanha. Com a ajuda de seus amigos de Chicago, Marie 
Ortmayer e W. L. Palmer, conseguiu visto para entrar nos Estados Unidos como professor 
visitante contratado pela Universidade de Chicago. Sua presença transformou aquela cida-
de na meca da gastroscopia.

Em 1940, Bruce Kenamore agregou ao gastroscópio de Schindler uma pinça de biópsia 
externa ao aparelho e, em 1948, Edward Benedict, de Boston, incorporou a pinça de biópsia 
ao interior do gastroscópio. Com a realização de biópsias da mucosa gástrica os diagnósticos 
passaram a ser mais precisos e confiáveis.

Em 1943, Schindler transferiu-se para Los Angeles, Universidade de Loma Linda, 
onde foi professor até sua aposentadoria, em 1957. Nos Estados Unidos, além do magistério, 
desenvolveu muitas outras atividades. Em 1941, fundou The American Gastroscopic Club, 
a atual American Society for Gastrointestinal Endoscopy.

O médico mineiro Milton Mourão, em 1946, obteve uma bolsa de estudos para o 
Serviço do professor Schindler, em Los Angeles. Terminado o curso, em 1947, Schindler o 
convidou para trabalhar com ele em seu consultório particular. Tornaram-se amigos e, após 
o regresso de Milton Mourão a Belo Horizonte, eles mantiveram correspondência.  Em uma 
de suas cartas, Schindler manifestou o desejo de vir para o Brasil após sua aposentadoria.

Graças ao empenho do doutor Milton Mourão junto aos professores da Faculdade 
de Medicina de Minas Gerais, o professor Schindler foi contratado por dois anos como 
professor visitante e foi a Belo Horizonte em julho de 1958. Permaneceu no país até maio 
de 1960, quando regressou aos Estados Unidos. Trouxe consigo um esofagoscópio e um 
gastroscópio construídos por ele e alguns retoscópios. Instalado o Serviço de Endoscopia 
no Hospital das Clínicas da Faculdade, executava exames e demonstrações. Além disso, 
ministrava aulas sobre endoscopia na disciplina de Semiologia. Tinha como auxiliares dois 
jovens médicos bolsistas, doutor Celso Affonso de Oliveira e Noel Moreira. Durante um 
curso formal de Gastroscopia, Esofagoscopia e Retoscopia com a duração de quatorze me-
ses, Schindler, em um relatório ao diretor da Faculdade de Medicina, declarou que “os dois 
bolsistas estão perfeitamente aptos a fazer exames gastroscópicos por si mesmos”. Ambos 
vieram a ser grandes especialistas e foram os sucessores de Schindler em Minas Gerais na 
formação de novos endoscopistas.

Schindler era casado com Gabriele Schindler, que cuidava dos prontuários e o acom-
panhava em todos os exames, segurando e posicionando a cabeça do paciente, conforme a 
progressão do exame. Gabriele instruiu o pessoal da enfermagem sobre esse requisito, bem 
como sobre o preparo do paciente e os cuidados com o gastroscópio.

Em 1964, sua esposa faleceu, nos Estados Unidos, vítima de um infarto agudo do 
miocárdio. Em 1965 Schindler voltou para Munich, reingressando na Orquestra Sinfônica 
da qual fora maestro no passado. Após dois infartos seguidos, morreu aos 80 anos de idade.
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Segundo Celso Affonso, que com ele conviveu, Schindler era uma pessoa de extre-
ma simplicidade, amável, culto, uma mente brilhante, amante da música clássica. Após 
seis meses no Brasil já falava fluentemente o português. O período entre 1932 e 1957, 
ano em que surgiu o fibroendoscópio inteiramente flexível, ficou conhecido como “a era 
de Schindler”.

O ano de 1957 marcou uma verdadeira revolução na endoscopia. O físico indiano 
Narinder Singh Kapany verificara que um fio fino de vidro era capaz de transmitir a luz de 
uma extremidade a outra. Percebeu também que um feixe de fios comportava-se da mesma 
maneira, iluminando o campo visual e produzindo imagens bastante nítidas. Criou a expres-
são “fibra óptica” para a sua descoberta.

Basil Hirschowitz, um médico sul-africano que fez pós-graduação em Londres e 
mudou-se para os Estados Unidos, teve a ideia de utilizar a fibra óptica em aparelhos de 
endoscopia. Em 1954 viajou a Londres para discutir o assunto com Kapani e Hopkins, 
que trabalhavam com fibra óptica para outros fins, e ficou convencido de sua exequibili-
dade. Durante três anos trabalhou em Ann Arbor, na Universidade de Michigan, com o 
físico C. Wilbur Peter e o seu pós-graduando Larry Curtis. A maior dificuldade por eles 
encontrada era a dispersão da luz no feixe de fibras colocadas no interior do tubo, que 
ocasionava deformidade e baixa resolução da imagem. Em 1956, Curtis resolveu este pro-
blema fabricando fibras ópticas revestidas por uma tênue camada de vidro de densidade 
diferente, que impedia a dispersão da luz. Com essa modificação, obtiveram a transmissão 
da imagem com boa qualidade e sem deformação. Em 1957, pronto o protótipo do apa-
relho, Hirschowitz testou o endoscópio em si mesmo. Para diferençar dos endoscópios 
comuns, então em uso, Hirschowitz o denominou “fibroscópio”.

Em 1957, Hirschowitz apresentou o seu invento em uma reunião da American 
Gastroscopy Society. Apesar de seu grande potencial para o progresso da endoscopia, o en-
doscópio com fibras de vidro não foi recebido com o entusiasmo de que era merecedor. Ao 
contrário, recebeu algumas críticas e despertou ceticismo quanto ao seu futuro. Dizia-se 
que era muito flexível e que poderia dobrar-se dentro do estômago; que era difícil transpor 
o piloro; que a imagem não era muito nítida etc. A única indústria que se interessou em 
fabricar o novo instrumento foi a ACMI (American Cystoscopic Makers Incorporated), 
nos Estados Unidos. Porém, o lançou no mercado somente em 1960.

Em 1958, Hirschowitz divulgou o seu invento em um artigo intitulado “Demonstra-
tion of a new gastroscopy, the fibroscopy” e, após a comercialização do aparelho, escreveu 
outro artigo sob o título “Endoscopic examination of the stomach and duodenal cap”, no 
qual se referiu ao gastroscópio de Schindler como obsoleto.

O protótipo fabricado pela ACMI logo passou a ser fabricado pelas empresas japone-
sas Olympus®, Machida®, Pentax®, Fujinon®. Estas introduziram sucessivas inovações visando 
ao aprimoramento do aparelho e dominaram o mercado em relação às fábricas norte-ameri-
canas e alemãs. Em 1970, a Olympus lançou um modelo longo para exame do duodeno com 
dois comandos para movimentar a extremidade flexível, o que possibilitou pela primeira vez 
a realização de biópsias dirigidas. Esse modelo, denominado EF tipo B, foi um marco no 
desenvolvimento da moderna endoscopia.
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Logo após a introdução do fibroscópio, preocupados com o câncer gástrico, cuja inci-
dência no Japão era muito alta, os japoneses desenvolveram uma câmara fotográfica miniatu-
rizada acoplada na ponta do fibroscópio. O invento foi realizado inicialmente no fibroscópio 
sem angulação móvel e a seguir no fibroscópio com angulação, a que denominaram “gastrocâ-
mara”, abreviadamente GTF e GT-Va, respectivamente. Com as gastrocâmaras obtinham-se 
fotografias seriadas coloridas de grande nitidez. Essa tecnologia foi superada com a utilização 
de fotografia externa com máquina fotográfica ajustada na ocular do aparelho.

Quando parecia que todos os aperfeiçoamentos possíveis haviam sido alcançados, eis 
que surge a endoscopia eletrônica. As bases científicas para esta façanha já existiam desde 
1969 e foram aplicadas pelos engenheiros da Welch Allyn para a construção do novo en-
doscópio, lançado em 1986, no Congresso Asiático Pacífico de Endoscopia. Sua aceitação 
não foi unânime de pronto porque era muito calibroso e de difícil manejo. Pouco depois, 
a Olympus desenvolveu um modelo mais fino e de fácil manuseio e, a partir de então, 
os endoscópios eletrônicos substituíram definitivamente os fibroscópios. Dentre as muitas 
vantagens do novo equipamento podemos citar imagens ampliadas de perfeita nitidez, faci-
lidade de documentação em fotos e vídeos, projeção das imagens no monitor de televisão, 
permitindo o acompanhamento do exame por terceiros e ensino em grupo.

Com a nova tecnologia tornou-se possível uma abordagem endoscópica mais extensa 
do cólon. O exame do reto era feito com espéculos e luz natural. Em 1903, James Tuttle, em 
parceria com a New Surgical Instrument Company, desenvolveram um retossigmoidoscópio 
com iluminação elétrica. As tentativas de explorar a sigmoide com este aparelho foram infru-
tíferas, por se tratar de um tubo reto, dadas a angulação aguda da junção retossigmoidiana e 
as curvaturas da alça sigmoide, o que aumentava o risco de perfuração.

Em 1960, as Corporações Machida e Olympus construíram protótipos de fibroscópios 
para exame do cólon, os quais foram testados nos Estados Unidos e Japão, representando um 
significativo avanço no desenvolvimento da colonoscopia.

Em 1963, Robert Turell publicou sua experiência com um fibrocolonoscópio que pou-
co diferia do gastroscópio ACMI de Hirschowitz adaptado para o cólon. O próprio Turell 
manifestou suas reservas quanto à eficiência do aparelho.

Em 1965, Luciano Provenzale e Antônio Revignas, na Itália, imaginaram uma técnica 
original para examinar todo o cólon até o ceco. Consistia em dar ao paciente um fino e longo 
tubo de polivinil para deglutir. Passados alguns dias, a extremidade do tubo se exteriorizava 
pelo ânus e era amarrada na ponta de um gastroscópio. Tracionando delicadamente a extre-
midade proximal do tubo, que saía pela narina, o fibroscópio se deslocava de forma lenta em 
sentido retrógrado do reto até o ceco, permitindo examinar o cólon em toda a sua extensão. 
Este processo foi considerado inaceitável para uso rotineiro e foi abandonado.  

Em 1967, Bergein Overholt, em associação com a Eder Instrument Co. desenvolveram 
um fibrossigmoidoscópio mais aperfeiçoado, que teve boa aceitação. Porém, foi superado dois 
anos depois pela Olympus com o modelo CF-LB, mais longo, bastante flexível, com um 
comando proximal que permitia a angulação da extremidade distal em quatro direções. Na 
década de 1970, novas tecnologias foram incorporadas aos colonoscópios, permitindo alcan-
çar o ceco em 95% dos exames.
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A colonoscopia terapêutica foi iniciada simultaneamente nos Estados Unidos e na 
Alemanha com a realização da polipectomia, com a qual se reduziu a incidência do câncer 
do cólon. A partir de 1986, com a endoscopia eletrônica, a colonoscopia passou a ser usada 
como método eletivo no diagnóstico da patologia do cólon. 

Com os novos endoscópios eletrônicos, a laparoscopia ou peritonioscopia teve um 
grande desenvolvimento, ampliou seu campo de ação e pôde ser usada tanto para o diag-
nóstico de afecções viscerais como para realização de biópsias e para fins terapêuticos. Abriu 
caminho, assim para a cirurgia videolaparoscópica.

No final dos anos 1970 e início da década de 1980, a laparoscopia operatória já es-
tava sendo usada em ginecologia e na patologia pélvica.  O procedimento é utilizado, por 
exemplo, na prenhez ectópica, cistos ovarianos, salpingectomia, ooforectomia, pequenos 
miomas etc. 

Em 1985, Erich Muhe, em Erlangen, Alemanha, ousadamente realizou a primeira 
colecistectomia por via laparoscópica e, no ano seguinte, apresentou sua proeza em um 
congresso de cirurgiões. Sua comunicação foi recebida com frieza e derrisão e a Sociedade 
Alemã de Cirurgia o censurou por sua “conduta cirúrgica imprópria”. Sete anos depois, em 
1993, em outro congressso, sua técnica foi reconhecida como uma grande contribuição ao 
progresso da cirurgia.

A primeira videocolecistectomia foi feita por Philippe Mouret, em Lyon, França, em 
1987 e, a partir de 1988, sua prática se generalizou por toda a Europa e os Estados Unidos. A 
partir de 1990, a cirurgia videolaparoscópica ampliou as suas indicações consideravelmente, 
estendendo-se a outros órgãos e aparelhos.    

Descreveram-se técnicas para apendicectomia, reparo de hérnia inguinal, histerecto-
mia, endometriose, nefrectomia, ressecção da bexiga, linfadenectomia, cardiotomia, her-
niorrafia hiatal, gastrectomia parcial e vagotomia troncular (antes em uso no tratamento da 
úlcera péptica), colectomia, esplenectomia, adrenalectomia. 

A cirurgia videolaparoscópica apresenta uma série de vantagens em relação à cirurgia 
aberta: menor tempo de hospitalização, pós-operatório praticamente sem dor, deambulação 
precoce, retorno às atividades normais em curto espaço de tempo, cicatriz residual mínima.

As últimas aquisições na tecnologia da moderna endoscopia são a magnificação da 
imagem, a ultrassonografia concomitante com o exame endoscópico e o uso de robôs na 
execução do ato operatório.

Acompanhando a evolução da endoscopia no mundo, a medicina brasileira sempre se 
manteve atualizada em cada fase de sua história. Na década de 1970, após a invenção dos 
endoscópios flexíveis, o interesse dos médicos brasileiros na endoscopia diagnóstica e tera-
pêutica colocou o Brasil no mesmo nível dos demais países quanto à utilização dos diversos 
modelos de aparelhos, cada vez mais aperfeiçoados, que foram e continuam sendo lançados 
pelos fabricantes.

A história da endoscopia nos mostra que a ciência progride acumulando conhecimen-
tos que vão sendo adquiridos pelos diversos pesquisadores. É fundamental a cooperação de 
diferentes áreas do saber para atingir o fim colimado, haja vista que sempre há resistência 
às inovações.
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Avanços em cirurgia, ao longo da história da medicina, podem ser considerados aque-
les acontecimentos que resultaram em novas técnicas ou descobertas capazes de melhorar 
significativamente a execução de antigos procedimentos. Essas inovações aumentaram a 
abrangência e eficácia dos métodos. Além disso, também diminuiram a sua agressividade e 
propiciaram a execução de novos processos.

Neste texto, para abordar os grandes avanços da cirurgia, foram enfatizados, ini-
cialmente, os fatores universais responsáveis por sua evolução ao longo do tempo, de uma 
maneira geral. Assim fica mais fácil compreender como, porque e quando a cirurgia pôde 
avançar mais ou menos, observando a maior ou a menor incidência dos fatores que podem 
ser considerados as molas propulsoras de sua evolução. São eles: necessidade, aspectos so-
cioculturais, conhecimento da anatomia e sucesso.

Grandes avanços da cirurgia: 
neurocirurgia, cirurgia cardiovascular, 

cirurgia plástica, próteses e órteses

Lybio Martire Junior



Seara de Asclépio252

A necessidade sempre existiu, já que desde os primórdios houve o trauma, a lesão 
corporal e, naturalmente, a necessidade de uma intervenção. Contudo, houve momentos 
em que ela se intensificou, como na vigência das guerras. Estas trouxeram o aprimoramento 
de armas capazes de agredir de maneira intensa o corpo, como as armas de fogo, a partir do 
século XIV, e as fabulosas máquinas de guerra do século XX.

Os aspectos socioculturais são bastante amplos e variáveis (religiosos, sociais ou políti-
cos) e permitiram, ou não, a realização de intervenções cirúrgicas, facilitando ou dificultando o 
seu desenvolvimento. Estes fatores também possibilitaram ou impediram o estudo anatômico, 
impedindo, indiretamente, no desenvolvimento da cirurgia.

O conhecimento anatômico foi condição vital para o avanço da cirurgia, pois, co-
nhecendo o corpo humano adequadamente, o médico teve possibilidade de atuar nele 
com menor probabilidade de erro. Os estudos anatômicos estiveram presentes em algumas 
culturas, como na Índia do segundo milênio a.C. e também em Alexandria. Contudo, é 
a partir do Renascimento, no século XVI, que esses estudos tomaram impulso definitivo, 
marcando o início da anatomia moderna, especialmente com a publicação do De Humani 
Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius, em 1543.

O sucesso foi a condição que fez com que a intervenção cirúrgica deixasse de ser o últi-
mo recurso, temida pelos pacientes, e passasse a ser vista como mais um e, por vezes, o único 
meio de tratamento. Foi o sucesso que possibilitou a visão mais natural do procedimento, 
principalmente por parte do paciente e da sociedade. Ele estará presente, de forma mais de-
finitiva, a partir dos estudos de Pasteur em meados do século XIX. Esses estudos mostraram 
que os micro-organismos eram os causadores das infecções e que a forma de combatê-los era 
a antissepsia, proposta por Lister, em 1867. Antes desse período, o insucesso, infecções e até 
óbito do paciente eram frequentes. Enquadra-se no sucesso, também, a maior possibilidade 
de realização de intervenções cirúrgicas, que surgiu com o advento da anestesia em 1846, 
fazendo com que o ato cirúrgico pudesse ser realizado sem sofrimento. 

Sem dor e com menor risco, a cirurgia irá avançar intensamente a partir da metade do 
século XIX, conhecido como o “século dos cirurgiões”.

Vale lembrar que alguns procedimentos pertencentes a determinadas especialidades ci-
rúrgicas, como é o caso da cirurgia plástica, foram privilegiados. Atuar em superfície, em órgãos 
com boa irrigação e, consequentemente, com boa defesa, o risco de insucesso era menor.

Cabe ainda dizer que a tendência à especialização em medicina apareceu somente 
no século XVIII, ainda que no antigo Egito e mesmo na antiga China existissem médicos 
especialistas. Assim, procedimentos cirúrgicos, hoje delimitados às especialidades, eram 
realizados pelo cirurgião geral e, por essa razão, algumas grandes figuras da medicina e da 
cirurgia deram contribuições a várias especialidades. Seus nomes são comuns aos avanços 
em mais de uma delas, como é o caso de Ambroise Paré, por exemplo. 

aVanços na neurocirurGia

Há evidências de trepanações em eras primordiais que sugerem a presença de uma 
intervenção craniana. Provavelmente, nesse período, a intenção foi mística, liberar um 
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suposto espírito maligno que poderia estar atormentando a  vítima, que padecia, na verda-
de, de cefaleias terríveis ou convulsões. É possível que tenha ocorrido como consequência 
desse procedimento uma descompressão craniana ou a drenagem empírica e involuntária 
de um eventual hematoma, o que não deixaria de ser uma operação neurológica. Entretan-
to, tudo isso está no campo hipotético, uma vez que inexistem descrições de tais condutas 
arcaicas e de seus objetivos, havendo apenas achados arqueológicos que estimulam a nossa 
imaginação. Hipócrates, em um de seus livros, faz menção a essa conduta, salientando ser 
um procedimento ancestral.

Na América, os povos pré-colombianos, especialmente os Incas do Peru, realizavam 
procedimentos desse tipo, mas, ao que sugerem os achados arqueológicos, eles eram feitos 
com a finalidade de tratar ferimentos provocados em combates. Afinal, a maioria dos crânios 
encontrados era de pessoas do sexo masculino e apresentava sequela de trauma na região 
frontal. O fato é que os achados mostram, pela presença de desenvolvimento ósseo nas bordas 
da trepanação, que alguns pacientes sobreviveram a essa conduta.

Durante milênios, o insucesso na tentativa de procedimentos cirúrgicos cranianos foi 
uma constante. No século XIX, com o advento da anestesia e da antissepsia, os cirurgiões 
foram encorajados a praticarem intervenções cerebrais.

Na segunda metade do século XIX, alguns cirurgiões realizaram e descreveram pro-
cedimentos cirúrgicos com sucesso relativo. No entanto, a maioria que tentava realizar 
neurocirurgias desistia de praticá-las em outros pacientes. Portanto, os neurologistas, de 
uma forma geral, não acreditavam na cirurgia neurológica.

Estudos importantes que serviram de base ao avanço da neurocirurgia e da neurologia 
foram realizados por Pierre Paul Broca (1824-1880). Outras contribuições ao estudo da anato-
mia e das funções cerebrais vieram com Charcot (1825-1893), Gowers (1845-1915), Jackson 
(1835-1911), Fritsch (1838-1891), Hitzig (1838-1907) e Ferrier (1843-1928), entre outros.

O grande avanço da neurocirurgia, entretanto, virá no alvorecer do século XX com 
o cirurgião americano Harvey Cushing (1869-1939). Graduado em medicina em Harvard, 
fez o internato no Massachusetts General Hospital e residência em cirurgia em Baltimore, 
no Johns Hopkins Hospital, sob a orientação do famoso cirurgião William Stewart Halsted. 
Cushing desenvolveu uma técnica aprimorada na qual a hemostasia primorosa, a assepsia 
rigorosa e a profilaxia de hérnias foram as chaves para o sucesso das intervenções cranianas.

Em 1908, Cushing conseguiu realizar a retirada de um tumor de meninge em um pa-
ciente que permaneceu consciente e conversando com o cirurgião durante a cirurgia. Nessa 
época os recursos diagnósticos por imagem eram praticamente inexistentes, pois os raios X, 
descobertos em 1895, ainda eram pouco usados.

Por volta de 1910, ele desenvolveu técnicas adequadas para intervenções na hipófise, 
conseguindo acesso cirúrgico a uma parte da cavidade craniana até então inalcançável. Em 
1913, ele já era conhecido como o pai das cirurgias neurológicas bem sucedidas e alcançou 
percentuais estatísticos de sucesso até então inusitados.

Cushing, vale lembrar, deu também sua contribuição à endocrinologia descrevendo a 
síndrome que leva seu nome. Além disso, em 1920, propôs uma classificação dos tumores 
cranianos que ainda permanece em uso.
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Métodos de diagnóstico como a ventriculografia e a pneumoencefalografia criados em 
1918 por Walter Dandy (1886-1946), hoje caídos em desuso, muito favoreceram o desen-
volvimento da neurocirurgia. 

Na década de 1930 surgiu a psicocirurgia, ou seja, o ato cirúrgico objetivando tratar 
não apenas os problemas de ordem física, anatômica, mas também os de ordem psíquica. 

A lobotomia, de Egaz Moniz, o médico português que recebeu o Prêmio Nobel de 
Medicina e Fisiologia em 1949, esteve em voga até a década de 1950. Neste caso, o que 
parecia ser um avanço da neurocirurgia caiu em desuso a partir de 1960. Egas Moniz tam-
bém foi o criador da arteriografia cerebral, método de radiodiagnóstico utilizado até hoje, 
principalmente para o estudo das lesões vasculares. As complicações causadas pela punção 
das carótidas foram afastadas com a técnica desenvolvida pelo radiologista sueco Sven-Ivar 
Seldinger (1921-1988), que usa cateteres introduzidos pela artéria femoral. 

A técnica de Seldinger não só propicia a precisa localização de lesões vasculares in-
tracranianas como também o seu tratamento por embolização, um procedimento minima-
mente invasivo.

A tomografia computadorizada, método de radiodiagnóstico criado pelo engenhei-
ro inglês Godfrey Hounsfield (1919-2004), em 1971, que lhe valeu o Prêmio Nobel em 
1979, permitiu a melhor visualização das estruturas intracranianas e o reconhecimento de 
suas lesões. Isso possibilitou a criação de novas técnicas cirúrgicas e o desenvolvimento de 
outros procedimentos que careciam de melhor definição espacial, como a neurocirurgia 
estereotáxica.

Esta técnica, criada pelo neurocirurgião inglês Victor Horsley e desenvolvida por 
Spiegel e Wycis nos Estados Unidos, é um procedimento pouco invasivo. Ele permite, 
através de um orifício de craniotomia, a realização de biópsias, de radiocirurgias, de psi-
cocirurgias e o tratamento de tumores e do parkinsonismo, utilizando um sistema de 
localização baseado em planos cartesianos. 

Um grande avanço da neurocirurgia veio com o auxílio da tecnologia. No final do 
século XX e no alvorecer do século XXI, foi inventado o implante de microchips, os quais são 
capazes de monitorar células cerebrais e realizar prodígios antes inimagináveis.

aVanços na cirurGia cardioVascular

Durante muito tempo, o coração esteve além da possibilidade da cirurgia. Mesmo 
com o advento da anestesia e da antissepsia, esse órgão parecia inatingível. Stephen Paget 
(1856-1926), em seu livro The surgery of the chest, retrata bem o pensamento de sua época, 
dizendo que as barreiras para esse órgão eram intransponíveis. Assim, os avanços na cirurgia 
cardiovascular só virão no século XX.

No século XIX, a fisiologia do coração e sua anatomia eram bem conhecidas. As cor-
relações de exames clínicos com estudos anatomopatológicos evidenciavam os problemas 
que podiam acometer o coração. As sequelas cardíacas da febre reumática também eram 
conhecidas, especialmente a estenose mitral.
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Os médicos ingleses D. W.  Samways, em 1898, e Thomas Lauder Brunton, em 1902, 
sugeriram que uma cirurgia poderia corrigir uma válvula estenosada, promovendo sua dila-
tação. No entanto, esta ideia foi contestada severamente por seus pares.

Somente em 1923, em Boston, Estados Unidos, e em 1925, em Londres, foram rea-
lizadas as primeiras dilatações digitais da válvula mitral, abrindo uma nova possibilidade. As 
cirurgias foram realizadas respectivamente por Elliot Cutler e Henry Souttar. Embora tenha 
havido sucesso, com a sobrevida dos pacientes, a seguir vieram muitos fracassos, o que esti-
mulava a opinião contrária à cirurgia. Entretanto, na década de 1930, algumas crianças com 
deformidades congênitas valvares foram operadas com sucesso.

Na cirurgia vascular, um grande avanço ocorreu em 1910 com a descrição, por Alexis 
Carrel (1873-1944), de uma forma de sutura que melhorava o resultado da síntese dos vasos. 
Em consequência, houve o sucesso da cirurgia vascular, o que o fez merecedor do Prêmio 
Nobel de 1912 em Medicina e Fisiologia.

O progresso na cirurgia da válvula mitral ocorreu a partir da Segunda Guerra Mundial. 
Durante o conflito, o cirurgião americano Dwight Harken (1910-1995) atuou na Inglaterra, 
em um hospital militar em Cirencester, onde realizou muitas extrações de balas e estilhaços 
do coração de feridos, sem nenhum óbito decorrente da intervenção. Se foi possível realizar 
cirurgia em corações pulsantes na vigência de um trauma, com sucesso, por que não fazê-lo 
nas doenças degenerativas? 

Assim, em 1948, Harken, Russell Brock e Charles Bailey deram início à era moderna 
da cirurgia da válvula mitral, idealizando inclusive instrumentos para sua dilatação, antes 
feita apenas com manobras digitais. Foi realizada a primeira comissurotomia mitral inicial-
mente por Bailey e, dias depois, por Harken e Brock.

Pouco antes, em 1944, Alfred Blalock realizou a anastomose subclávia-pulmonar para 
o tratamento da tetralogia de Fallot, o que pode ser considerado um grande avanço no tra-
tamento cirúrgico das cardiopatias congênitas. Até 1949, mais de mil cirurgias desse tipo 
haviam sido realizadas no Johns Hopkins Hospital.

A hipotermia foi o primeiro procedimento utilizado para manter o organismo vivo 
com a parada do coração, mas o grande avanço para atingir este objetivo foi a invenção 
de uma máquina de circulação extracorpórea. A pioneira surgiu das pesquisas de Clarence 
Dennis, da Universidade de Minnesota, utilizada em 1951, mas o paciente morreu na 
cirurgia. Só em 1953 John Gibbon conseguiu usar uma máquina de circulação extracor-
pórea com sucesso, isto é, com a sobrevivência do paciente. A partir de 1955, a técnica se 
incorporou à cirurgia cardíaca.

Também na década de 1950 surge outro avanço da cirurgia cardiovascular, a prótese 
valvar. A primeira prótese (uma bola de plástico em uma gaiola de metal) foi implantada 
por Charles Hufnagel (1916-1989), cirurgião norte-americano, em uma paciente de trinta 
anos com insuficiência aórtica de natureza reumática. A prótese foi implantada na aorta 
descendente, sem circulação extracorpórea.

Uma evolução da válvula de Hufnagel foi criada por Miles Edwards e Albert Starr 
(válvula de Starr-Edwards) e implantada a partir de 1960. O invento substituiu as valvas 
cardíacas existentes, já com o uso da circulação extracorpórea.
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O cateterismo cardíaco permitiu o estudo hemodinâmico através de medidas de 
pressão e da aquisição de imagens. Propiciou a precisão dos diagnósticos e planejamento 
cirúrgico adequado para o tratamento das diversas afecções do coração.

Em 1929, Werner Forssmann, na Alemanha, realizou em si próprio a introdução 
de um cateter em uma veia do antebraço. A seguir, realizou uma radiografia, visualizando 
o cateter no átrio de seu coração. Na época, foi criticado por seus superiores, mas recebeu 
o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1956. Forssmann, em parceria com o norte-
-americano Dickinson Richards Junior (1895-1973) e com o francês radicado nos Estados 
Unidos André Frédéric Cournand (1895-1988), desenvolveram a técnica de cateterização 
das cavidades cardíacas. Em 1962, Sones e Shirey publicam o trabalho “Cine-coronary arte-
riography” sobre a técnica. A prática é realizada com injeção direta de contraste na coronária 
através de cateter introduzido pelo antebraço, propiciando o correto diagnóstico das lesões 
anatômicas das coronárias.

Em 1967 foi concretizado o primeiro transplante cardíaco entre humanos, realizado 
por Christian Barnard, na África do Sul. No mesmo ano, em Cleveland, Estados Unidos, 
o cirurgião argentino René Favaloro (1923-2000) fez a primeira cirurgia de revasculariza-
ção miocárdica utilizando um by-pass com segmento de veia safena – ponte de safena. Até 
então, tentava-se o tratamento cirúrgico da doença coronariana com a técnica de Vineberg 
(implante mamário-miocárdico), idealizada pelo canadense Arthur Vineberg (1903-1988), 
com resultados precários.

Em 1977 surge a angioplastia, dilatação da coronária feita por meio de um cateter com 
um balão, realizada na Suíça por Andreas Gruentzig (1939-1985). Em 1986, foi elaborado o 
stent, que possibilita uma dilatação arterial pouco invasiva e de maior durabilidade. Em 1995 
surge o stent contendo fármacos.

No século XXI, a cirurgia robótica aparece como um novo avanço na cirurgia cardio-
vascular, permitindo uma intervenção menos invasiva e agressiva, o que torna a recuperação 
do paciente mais rápida. 

A primeira cirurgia desse tipo foi realizada no Brasil em 2011. 

aVanços na cirurGia Plástica

O termo “cirurgia plástica” foi cunhado em 1838 por Edward Zeis no livro Handbuch 
der plastischer Chirurgie. A palavra deriva do grego plastikos que significa moldar, dar forma.

Há citações nos papiros de Ebers e de Edwin Smith desde, aproximadamente, 2200 
a.C., de procedimentos relativos a cirurgias plásticas. Todavia, é na Índia que surgiu a primei-
ra descrição completa de um procedimento cirúrgico que pode ser considerado o primeiro 
grande avanço da cirurgia plástica. Isso porque o transplante de pele para reconstrução do 
nariz, conhecido como retalho indiano, é feito até os dias atuais da mesma maneira e com 
poucas modificações. Esta técnica encontra-se descrita no livro de Sushruta (século VI a.C.) 
que traz compilações de procedimentos que remetem ao segundo milênio antes da era cristã. 
Esta cirurgia é tida como a mais antiga referência escrita da especialidade.
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Na Grécia, Hipócrates deixou escritos relativos à cirurgia plástica como enfaixamen-
tos, cuidados com a estética e curativos. Ele se preocupou até mesmo com a calvície.

Em Roma, Celsus (século I d.C.) deixou em seu livro De Re Medica, inúmeras refe-
rências a intervenções plásticas como suturas e reconstruções nasais, auriculares e labiais. 
Descreveu também os retalhos (transplantes pediculados) adjacentes de rotação, avança-
mento e transposição, conhecidos como transplantes de Celsus. Estes são a base da cirurgia 
plástica e, portanto, podem ser considerados também um grande avanço. Antylus e Galeno, 
ambos do século II d.C., também fizeram referências a intervenções reconstrutoras.

Durante o período medieval, após a queda do Império Romano em 476 d.C., o 
conhecimento científico ocidental ficou estagnado, sendo guardado pelos monges nos con-
ventos. No entanto, dada a presença dos árabes na Europa por 700 anos, supõe-se que esses 
monges estabeleceram uma ponte cultural que trouxe conhecimentos orientais hindus ao 
Ocidente. Assim, no final da Idade Média, havia famílias que realizavam reconstruções 
nasais e que ficaram conhecidas como secretistas. Estas passavam os conhecimentos de pai 
para filho sem divulgá-los, o que constituía uma boa fonte de renda. A família mais famosa 
foi a dos Bianca, na Sicília, mas pode-se citar também, na Calábria, os Vianeo, que depois 
transferiram-se para Nápoles.

No Renascimento, surgiu um novo avanço na cirurgia plástica de reconstrução 
que ficou conhecido como retalho italiano. A técnica foi descrita por Gaspare Tagliacozzi 
(1545-1599), professor em Bolonha, no livro De Curtorum Chirurgia per Insitionem em 
1597. O procedimento proposto retirava um segmento do braço para reconstruir o nariz, 
o lábio ou a orelha.

A partir do século XVI, surgiram descrições de cirurgias para reparação de lábio lepo-
rino e muitos trabalhos sobre reparações de traumas de face. 

Ambroise Paré melhorou a cicatrização, fisiológica e esteticamente, abolindo o óleo 
fervente utilizado no tratamento de feridas por arma de fogo. O procedimento foi um 
significativo avanço na época, pois acreditava-se que os ferimentos fossem envenenados 
pela pólvora.

Durante os séculos XVII e XVIII não houve avanços significativos na cirurgia plástica. 
Entretanto, muitos trabalhos e livros do período mostram a aplicação de métodos de recons-
trução já descritos e a contribuição de cirurgiões como James Young, Richard Wiseman, 
Guilhemeau, Hofmann, James Cooke, La Faye e outros. 

Curiosamente, o Ocidente só tomou conhecimento, de forma descritiva, do retalho 
indiano, em outubro de 1794, quando foi descrito por um militar inglês. Este havia obser-
vado sua realização em um membro de seu contingente, na revista Gentleman’s Magazine.

No início do século XIX, a aplicação do retalho tornou-se comum e muitos cirurgiões 
o realizaram e descreveram, como Carpue (1814), Von Graefe (1816), Mathieu (1824), 
Lisfranc (1826), Diefenbach (1829), Warren (1837) etc.

Em 1861 houve avanço na cirurgia da fissura palatina com a técnica e os princípios de 
Von Langenbeck, possibilitando melhores resultados com menos complicações. 

No século XIX sucedeu, ainda, outro avanço importante da cirurgia plástica – o 
transplante livre de pele, denominado enxerto, descrito inicialmente por Reverdin, em 
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1869, utilizando apenas a epiderme. A seguir vieram outros enxertos utilizando a derme 
e a epiderme, Ollier (1872), Thiersch (1874), Wolfe (1875), Krause (1893). Além disso, 
as reparações labiais ganharam alento com o retalho arteriolado do lábio oposto de Estander 
(1872) e Abbe (1898).

No final do século XIX, já com a anestesia presente desde 1846 e com a segurança pos-
sibilitada pela antissepsia de Lister, desde 1867 a cirurgia plástica puramente estética avançou 
significativamente. A partir deste momento, as pessoas podiam pensar em submeter-se a uma 
cirurgia para moldar o corpo sem grandes riscos e sem sofrer dores atrozes.

A rinoplastia estética teve seu avanço com Roe (1891), Weir (1892), Czerny (1895), 
Israel (1896), Monks (1898). Contudo, foi Jaques Joseph (1898) que a sistematizou e criou 
instrumentos apropriados para sua realização, promovendo seu maior avanço.

Em 1901, Le Fort descreveu as fraturas de face que levam seu nome e que foram a base 
para o desenvolvimento da cirurgia craniomaxilofacial, a qual é um ramo da cirurgia plástica.

Morestin, em 1903, estabeleceu métodos de sutura em múltiplos “z”, que foram um 
avanço na correção de bridas cicatriciais.

Em 1910, Luckett criou as bases da cirurgia para correção de orelha em abano, cons-
tituindo um avanço nesse campo. 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) deixou um saldo gigantesco de feridos que 
exigiu uma atuação mais contundente da medicina. A partir daí, sentiu-se a necessidade da 
formação de especialistas no campo da reparação corporal e a cirurgia plástica nasceu como 
uma especialidade independente.

Nesse período, Vladimir Filatov e Harold Gillies criaram o retalho em tubo. Trata-se 
de um retalho longo que levou o nome de ambos e que, por suas características, possibilitava 
reparações de grandes áreas lesadas, até então de difícil reparação com os retalhos adjacentes.

Na primeira metade do século XX, a cirurgia de rejuvenescimento também se desen-
volveu, bem como a mastoplastia e a abdominoplastia.

As intervenções plásticas para redução das mamas tiveram maior avanço a partir da 
década de 1950, com os trabalhos de brasileiros como Ariê (1957) e Pitanguy (1959), pos-
sibilitando maiores reduções com melhores resultados e menos complicações. Outro grande 
avanço foi a invenção da prótese de silicone mamária pelos americanos Cronin e Gerow, do 
Texas, permitindo o aumento das mamas, utilizada pela primeira vez em 1962. 

Também a abdominoplastia avançou e se desenvolveu a partir de 1957, com os prin-
cípios estabelecidos pelo brasileiro Callia. 

Na década de 1970, estudos anatômicos demonstraram que áreas da pele são irriga-
das por artérias que têm origem em músculos abaixo delas. A descoberta possibilitou outro 
grande avanço na cirurgia plástica de reparação, que foi a descrição dos retalhos miocutâneos 
(axiais) e dos microcirúrgicos, ampliando a possibilidade de reconstrução corporal. 

Em 1977 surgiu a lipoaspiração, criada pelo francês Illouz. Este procedimento pode 
ser considerado o maior avanço na cirurgia estética do final do século XX, pois possibilitou 
resultados até então inusitados na cirurgia do contorno corporal. Os avanços na cirurgia 
plástica fizeram com que ela passasse a ser vista com extrema naturalidade pela sociedade 
contemporânea.
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Avanços tecnológicos também incrementaram o arsenal da cirurgia plástica no final do 
século XX e início do XXI, como novos tipos de laser, o bisturi de radiofrequência e o uso 
de instrumentos com fibra óptica. Todavia, esta é a parte da cirurgia menos favorecida pela 
evolução tecnológica, pois, por atuar na remodelação e reconstrução da superfície corporal, 
continuam sendo mais importantes a criatividade e a habilidade do cirurgião. 

Próteses e órteses

Prótese é uma palavra que vem do grego próthesis e serve para denominar algo que é co-
locado no corpo com o objetivo de substituir uma parte dele. O objeto permanece em contato 
com o meio externo e tem finalidade funcional ou estética. Em medicina, os materiais incluídos 
dentro do corpo, ficando sem contato com o meio externo, são denominados inclusões como, 
por exemplo, a inclusão de silicone mamário, de silicone peniano, de válvula cardíaca etc. 

Estes materiais são diferentes do corpo e são denominados aloplásticos (do grego, allos 
significa outro, diferente e plastikós, também do grego, moldar, dar forma), ou seja, materiais 
diferentes do corpo, por ele tolerados e que lhe dão forma. Vale lembrar que, popularmente, 
não é feita essa diferenciação e o termo prótese é usado para denominar também os materiais 
incluídos (na imprensa leiga fala-se em prótese de silicone mamário, prótese valvular etc.). 
Contudo, próteses são mais comumente utilizadas na cabeça e nos membros. 

O termo órtese também deriva do grego orthosis e diz respeito a materiais ou aparelhos 
que tenham por objetivo sustentar, endireitar, enfim, corrigir basicamente alterações corporais 
musculoesqueléticas. Há órteses simples como a palmilha, por exemplo, e complexas, como 
os aparelhos utilizados em paralisias.

Desde a Antiguidade mais remota, foram utilizadas próteses e órteses, pois achados 
arqueológicos documentam esta afirmação. No Egito foram encontradas múmias com dedo 
de madeira e também olhos, nariz e orelhas artificiais, mostrando criatividade e pioneirismo 
na utilização de próteses.

Em 1862, Gaillardot descobriu na cidade de Saída, Líbano, parte da antiga Fenícia, 
dois dentes caninos e quatro incisivos ligados por um fio de ouro, constituindo uma prótese 
dentária muito habilidosa feita pelos fenícios. Em 1902, Charles Torrey, da Universidade de 
Yale, descobriu na mesma região uma mandíbula com uma prótese, também de seis dentes 
ligados por fio de ouro.

Os etruscos, povo pré-romano que habitava a Península Itálica, foram hábeis em 
próteses dentárias. Peças encontradas em seus sepulcros mostram anéis de ouro soldados 
abraçando dentes para unir grupos dentários.

Heródoto, o historiador grego, conta a história de Hegesistratus, um grego que, para esca-
par à prisão dos espartanos, amputou seu pé e depois o substituiu por uma prótese de madeira.  

Os romanos naturalmente utilizavam próteses, muitas tinham finalidade estética. No 
entanto, Plínio, o Velho, relatou que um general romano teve um braço amputado em batalha 
e recebeu um ferro protético para segurar seu escudo, o que possibilitou sua volta ao combate. 
Galeno fez uso de próteses de madeira e de ferro para membros.
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Escavações em sítios maias da América pré-colombiana mostraram que este povo uti-
lizava materiais aloplásticos. Isso porque foi encontrado um fragmento de mandíbula de 
origem maia contendo conchas no lugar dos incisivos inferiores.

Ambroise Paré, no século XVI, descreveu, em seu livro, várias próteses nasais, den-
tárias, mãos metálicas, braços articulados, entre outras. Apresentou também órteses, como 
um colete para correção de escoliose e uma bota para o pé torto congênito. Ele também 
desenvolveu olhos artificiais em forma de concha de vidro, em 1579.

Modificações na forma da prótese ocular, possibilitando melhor adaptação, devem-se 
a Girolamo Fabrizio d’Acquapendente, pois ele aprimorou o estudo e o conhecimento sobre 
os ossos cranianos.

Ainda em relação às próteses oculares, a França, a Bohemia e Veneza dominaram por 
muito tempo a fabricação de olhos de vidro, mas Ludwig Muller Uri, na Alemanha, em 
1835, conseguiu grande evolução na confecção desse artefato. Ele, na verdade, fabricava 
olhos de cristal para bonecas e, tendo sido solicitado a fazê-lo para um paciente, criou um 
com tal perfeição que o resultado estético foi surpreendente. Desde então, a Alemanha pas-
sou a liderar a manufatura de próteses oculares.

Willy Trester fundou o Instituto de Prótese Ocular de Colônia, em 1923, com o nome 
de Ateliê dos Olhos Artificiais. A partir da Segunda Guerra Mundial, a resina acrílica passou 
a substituir o cristal na confecção das próteses. Atualmente, na Alemanha, existe curso de 
formação profissional para protético ocular com duração de sete anos.

Nicolas Andry (1658-1742), que cunhou o termo “ortopedia”, publicou em 1741 o 
livro Orthopédie, criando o neologismo, no qual salienta a importância da correção de pro-
blemas posturais e estruturais na infância. O frontispício do livro, uma árvore torta amarrada 
a uma haste reta, a “árvore de Andry”, é uma apologia ao uso de órteses e à importância da 
correção de deformidades na infância, tornando-se o símbolo da Ortopedia.

Jean-André Venel (1740-1791), que criou em 1780 o primeiro Instituto de Ortopedia 
do mundo, salientava a importância da luz solar e criou várias órteses.

O grande avanço em relação a próteses e órteses veio com a evolução dos materiais 
utilizados em sua confecção e com o desenvolvimento da tecnologia. A madeira e o ferro 
cederam lugar a novos e mais adequados materiais.

O silicone, descoberto em 1900, mas só utilizado a partir da década de 1940, por suas 
características de estabilidade, inalterabilidade e maleabilidade, bem como seu polímero, 
o polidimetilsiloxano, são importantes aliados, especialmente nas próteses com finalidade 
estética. Recentemente, a fibra de carbono, por suas características, é o material que tem 
possibilitado maior progresso nas próteses funcionais.

Pode-se considerar também uma grande contribuição em relação ao tema a criação, 
como especialidade médica, da Fisiatria, em 1947, nos Estados Unidos. Nessa época, foi re-
conhecida a necessidade de profissionais de medicina ligados especificamente à reabilitação 
e reintegração social dos mutilados que voltaram, em grande número, da Segunda Guerra 
Mundial. No Brasil, a especialidade foi reconhecida em 1954, com a criação da Sociedade 
Brasileira de Medicina Física e Reabilitação.
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A partir de 1980, surgiram avanços nas próteses de membros inferiores, especialmen-
te no que tange ao encaixe dos materiais e à adequação à necessidade do paciente. A partir 
de 1990, aparecem os microprocessadores em próteses de joelho. As denominadas próteses 
inteligentes surgiram em 1993 e foram aprimoradas em 1995. Em 1998, foram melhor 
adaptadas. Em 1999 surgiram próteses deste tipo, com sensores, como a C-Leg, que tomam 
medidas em até cinquenta vezes por segundo. Além disso, possuem cilindro hidráulico e 
válvulas para o controle do fluxo hidráulico.

Próteses que se adaptam ao andar do usuário já são realidade, como o tornozelo inte-
ligente de Hugh Herr, o alpinista que perdeu os membros inferiores em 1982. Ele voltou a 
escalar montanhas com suas pernas artificiais e membros biônicos que podem ser controla-
dos pelo pensamento através de eletrodos que captam sinais nervosos.

No século XXI, a tecnologia impulsiona progressos nesse campo com a criação de 
próteses que se aproximam cada vez mais da parte original do corpo que estão substituindo. 
Esta área da medicina é uma das mais privilegiadas pelos desenvolvimentos tecnológicos.

O genial neurocientista brasileiro Miguel Nicollelis, chefe da equipe da Duke University, 
na Carolina do Norte, Estados Unidos, publicou recentemente o resultado de suas pesquisas 
em macacos com um exoesqueleto robótico (espécie de órtese biônica). Esta se configura em 
uma “veste” capaz de estabelecer conexão do cérebro com o meio externo, podendo fazer qua-
driplégicos voltarem a movimentar seus membros, controlando-os com o cérebro. 

Sua afirmação de que, na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, faria um tetraplégico 
dar o pontapé inicial, aproxima-se da realidade.
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introdução 

Os transplantes de órgãos representam uma das mais notáveis formas de tratamento desen-
volvidas pela medicina. Sua história é recente, mas as aspirações dos seus pioneiros remontam 
a lendas religiosas, como a substituição de uma perna pelos santos católicos Cosme e Damião. 

A história dos transplantes se confunde com a história do século XX. Seus protagonis-
tas se revezam em realizações que extrapolam os objetivos iniciais e se prestam a solucionar 
problemas em outras áreas. Curiosamente, alguns dos pioneiros são autores recorrentes de 
avanços que contemplam vários tipos de transplantes. 

A observação dos eventos aqui apresentados leva à impressão de uma grande rede de 
colaboradores – que intencional ou casualmente – souberam perseverar, aprender com os 
próprios erros e compartilhar com outros os seus acertos. 

A história dos transplantes de órgãos

Claudemiro Quireze Junior



Seara de Asclépio264

Impossível falar nos transplantes sem mencionar os desafios éticos interpostos no seu 
desenvolvimento. As sociedades contribuíram com o que há de mais importante no campo 
dos transplantes, ou seja, a doação de órgãos e tecidos a pacientes necessitados e frequente-
mente desconhecidos. De igual importância houve o desenvolvimento da imunologia e das 
terapias imunossupressoras, que foram verdadeiros gargalos transpostos às custas de muito 
trabalho e pesquisas. Avanços na anestesiologia, clínica médica e um robusto desenvolvimen-
to tecnológico também fazem presença na história dos transplantes de órgãos. 

transPlante renal 

As primeiras tentativas de se transplantar o rim envolveram o uso de diferentes es-
pécies animais como doadores de órgãos. Mathieu Jaboulay, cirurgião francês, utilizou rins 
de suínos e caprinos em dois transplantes realizados no ano de 1906. Os enxertos foram 
posicionados junto aos pedículos vasculares do cotovelo e da fossa cubital dos pacientes 
receptores. As complicações vasculares e a ocorrência de trombose foram responsáveis pelo 
insucesso destas tentativas iniciais. 

Alguns anos mais tarde, seguiram-se relatos (Unger em 1909 e Schonstadt em 1913) 
de transplantes renais que utilizaram enxertos de primatas. Apesar de observar a ocorrência 
da produção incipiente de urina, os pacientes transplantados faleceram rapidamente após 
as operações. 

A Primeira Guerra Mundial retardou o progresso das iniciativas pioneiras do trans-
plante renal. Aproximadamente vinte anos foram necessários à retomada do transplante 
clínico. Voronoy, em 1936, na Rússia, realizou um transplante renal com o rim de um 
paciente de 60 anos, falecido em decorrência de traumatismo craniano. O rim foi implan-
tado nos vasos femorais direitos, com a paciente receptora operada sob anestesia local. 
Apesar da produção de algumas “gotas de urina”, a diurese logo cessou e a paciente faleceu 
alguns dias após a operação. 

A Segunda Grande Guerra resultou em novo atraso no desenvolvimento dos transplan-
tes renais. O interesse científico da época foi concentrado no desenvolvimento de enxertos 
de pele apropriados ao tratamento de queimaduras, estimulado, em particular, pelo British 
Medical Research Council. Nesta área, destaca-se o progresso feito pelo professor de zoologia 
Peter Medawar, em colaboração com o cirurgião plástico Thomas Gibson. Os trabalhos pio-
neiros de Medawar serviram de base para o conhecimento da imunologia dos transplantes de 
órgãos e tecidos, fazendo dele ganhador do Nobel. 

O final da década de 1940 marcou uma retomada nos trabalhos, desta vez com tentati-
vas de realização de alotransplantes, ou seja, transplantes entre seres da mesma espécie. David 
Hume (1947), no Peter Bent Brigham Hospital, em Boston, indicou o transplante renal para 
uma paciente que havia sofrido coma e anúria após complicações infecciosas de um aborto. 
A operação aconteceu em sala pequena e mal iluminada, uma vez que o hospital se recusou a 
autorizar o uso do centro cirúrgico para um tratamento experimental. O rim de um cadáver foi 
rapidamente retirado após o óbito e transplantado para a fossa cubital da paciente receptora. 
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O rim produziu urina nos dois dias seguintes. Felizmente, a paciente evoluiu satisfatoriamente, 
recuperando-se do coma e apresentando melhora da função renal. Desta forma, o rim trans-
plantado, que na ocasião funcionou como “auxiliar”, foi retirado da fossa cubital. 

Ainda nos Estados Unidos, Lawler (1950), no Presbyterian Hospital, em Chicago, 
transplantou o rim de um doador cadáver para uma paciente portadora de complicações 
da doença policística do rim. O rim foi implantado em situação ortotópica, isto é, no sítio 
do rim nativo, previamente retirado. As inovações técnicas à época eram representadas pela 
perfusão do rim do doador com solução heparinizada, além de tentativas de novos sítios de 
implante do enxerto. 

Neste contexto, aconteceu em Paris o início dos implantes renais na fossa ilíaca, com 
anastomoses vasculares nos vasos ilíacos dos pacientes receptores. Charles Dubost e Nicolaos 
Oeconomos (1951) transplantaram o rim de um prisioneiro condenado à morte, enquanto 
Marceau Servelle foi responsável pelo transplante do segundo rim deste mesmo doador. Os 
dois pacientes receptores tiveram os enxertos previamente perfundidos com plasma e im-
plantados nas fossas ilíacas. Apesar das inovações técnicas, o insucesso permanecia a regra, 
com o óbito dos pacientes ocorrendo dias após os transplantes.

Ainda em Paris, Rene Kuss (1951), utiliza o rim saudável de uma paciente, retirado 
por razões terapêuticas, e realiza o primeiro transplante renal com doador vivo. Àquela épo-
ca, a nefrectomia era realizada como parte da operação de Matson. A técnica era indicada ao 
tratamento da hidrocefalia e valia-se do ureter como via de drenagem liquórica. Desta forma, 
rins saudáveis retirados como parte de tratamentos médicos serviram de enxertos para mais 
três transplantes naquele mesmo ano. Entretanto, apesar das melhorias técnicas (perfusão do 
enxerto, centro cirúrgico melhor equipado), a falência do enxerto era a regra no pós-operatório. 

A experiência norte-americana com a utilização de rins de doadores vivos (retirados 
durante a operação de Matson) veio do Peter Bent Brigham Hospital. Nesta instituição, 
David Hume e John Merill realizaram nove transplantes inter vivos no início da década 
de 1950. Apesar do insucesso em oito pacientes, o nono caso resultou em cinco meses de 
sobrevida do paciente, com o rim funcionante. Este resultado foi um marco histórico e 
considerou-se, após a necrópsia do paciente, que o rim apresentava apenas sinais leves de 
rejeição. Isso poderia significar uma situação de compatibilidade biológica.

A relevância da compatibilidade biológica levou à convicção de que o transplante re-
nal teria chances reais de sucesso se fosse realizado em gêmeos idênticos. Joseph Murray 
(que substituiu David Hume no Peter Bent Brigham Hospital, em Boston) chefiou a equipe 
responsável pelo transplante entre irmãos gêmeos de 23 anos, sendo o receptor portador de 
complicações de glomerulonefrite. O rim transplantado, utilizando a técnica preconizada 
em Paris (enxerto implantado na fossa ilíaca, com ureter anastomosado à bexiga), apresentou 
bom funcionamento pós-operatório, normalizando os níveis séricos de escórias nitrogena-
das. O primeiro transplante entre gêmeos monozigóticos foi, então, um grande sucesso. O 
paciente teve vida normal após o tratamento, o que estimulou a realização de outros seis 
transplantes pela equipe de Murray naquela época. 

A equipe de Murray também foi responsável pela utilização de estratégias de imunos-
supressão como tentativa de vencer a barreira da compatibilidade biológica e aumentar as 
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indicações do transplante renal. A primeira estratégia imunossupressora reportada por aquele 
grupo consistiu de irradiação do paciente receptor, associada à transfusão de células da me-
dula óssea de onze diferentes doadores. O rim transplantado (obtido após uma cirurgia de 
Matson) funcionou satisfatoriamente ao final de duas semanas do transplante. Entretanto, 
a paciente faleceu em decorrência de complicações hematológicas, sugerindo que a dose de 
irradiação utilizada (600 rads) deveria ser reduzida. 

O advento da imunossupressão permitiu que a abrangência dos transplantes alcanças-
se os gêmeos dizigóticos. Irradiações em doses menores foram utilizadas isoladamente e em 
associação a corticoides, tanto para promover imunossupressão quanto para tratar episódios 
de rejeição. A experiência bem sucedida de Murray no Peter Bent Brigham Hospital foi 
corroborada pela equipe de Jean Hamburger, no Necker Hospital de Paris. No ano de 1959, 
ambos tiveram êxito em transplantes de gêmeos não idênticos, conseguindo vencer as barrei-
ras da compatibilidade imunológica. 

O transplante renal entre irmãos não gêmeos foi realizado com sucesso em 1960, 
pela equipe de Rene Kuss, no Foch Hospital (Sirenes, França). O paciente transplanta-
do era portador de carcinoma renal sem invasão loco-regional ou metástases à distância. 
Apesar do bom funcionamento do rim transplantado, o paciente faleceu meses após o 
transplante, com doença metastática no fígado. A importante lição, a propósito das difi-
culdades do transplante de órgãos e da imunossupressão em pacientes com neoplasias, não 
interrompeu o progresso desta nova modalidade terapêutica. Estava preparado o terreno 
para o transplante renal entre pacientes não aparentados. 

No final do ano seguinte, a equipe de Kuss já havia realizado dois transplantes entre 
pacientes não aparentados. Ao entusiasmo do aumento na abrangência dos transplantes 
renais, somava-se a introdução do uso de novas drogas imunossupressoras. A 6-mercap-
topurina, precursora da azatioprina, foi desenvolvida por Roy Calne e colaboradores, na 
Inglaterra. Seus potentes efeitos imunossupressores, observados em estudos experimentais, 
fizeram com que a droga fosse incluída nos protocolos de imunossupressão do transplante 
renal. Entretanto, os efeitos tóxicos da droga e o advento da azatioprina fizeram com que 
seu uso fosse rapidamente interrompido. 

A equipe do Peter Bent Brigham Hospital, sob a liderança de Murray, realizou o pri-
meiro transplante com rim de doador falecido em abril de 1962. A imunossupressão baseada 
em drogas como azatioprina e actinomicina C resultava em bom funcionamento renal, com 
sobrevida do enxerto por mais de um ano – um recorde àquela época. 

O final da década de 1960 e os anos de 1970 foram caracterizados por avanços na 
utilização de órgãos de doadores falecidos. O desenvolvimento e a aceitação do conceito de 
morte encefálica, bem como a regulamentação legal das captações em pacientes falecidos, na 
Europa e nos Estados Unidos, contribuíram para o avanço no número de pacientes trans-
plantados. Guy Alexander (1963) e Jean Hamburger (1968) foram pioneiros na captação de 
rins de doadores em morte encefálica. 

A introdução de novas drogas imunossupressoras (gama-globulina anti-linfocitária, 
soro anti-linfocitário) na prática clínica, na década de 1970, permitiram que os episódios de 
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rejeição fossem melhor controlados. Soluções de preservação desenvolvidas por Folkert Belzer 
(Solução da Universidade de Wisconsin) e Geoffrey Collins garantiam órgãos de melhor qua-
lidade e transformaram os transplantes em operações semieletivas. O conhecimento do sistema 
HLA e dos mecanismos de compatibilidade consolidaram o transplante renal como alternativa 
terapêutica de opção na falência renal terminal. 

transPlante de órGãos do aParelho diGestiVo

Os relatos científicos de transplantes de órgãos do aparelho digestivo tiveram início, 
em caráter experimental, em meados do século XX. Welch, em 1955, realizou o transplante 
hepático auxiliar, ou seja, o implante do fígado novo sem a retirada do fígado nativo, em 
cães. A estratégia tinha por objetivo evitar as complicações de uma hepatectomia e poupar 
tempo. Entretanto, o órgão implantado era vulnerável à torção das veias e artérias, o que 
rapidamente inviabilizava o enxerto. Logo foi possível perceber que o fígado, ao contrário do 
rim, era mais suscetível à lesão de isquemia e reperfusão. Constataram também que a com-
plexidade de sua dupla irrigação sanguínea (portal e arterial) representava uma dificuldade 
técnica que àquela época ainda não estava superada. 

O interesse científico no metabolismo hepático e o entusiasmo provocado pelos trans-
plantes renais serviram de estímulo para que o grupo do Peter Bent Brigham Hospital, em 
Boston, e um grupo liderado pelo doutor Thomas Starzl, em Chicago, prosseguissem nas 
pesquisas com o transplante de fígado. Ambos propuseram técnicas de interrupção e desvio 
do sangue portal durante os transplantes e de by-pass ou comunicações temporárias entre as 
circulações esplâncnica e sistêmica. 

As primeiras operações experimentais realizadas por Starzl apontavam para resultados 
semelhantes aos obtidos no transplante renal. Os cães operados permaneciam vivos e drogas 
como azatioprina eram igualmente eficazes no controle da rejeição do fígado. Curiosamente, 
observou-se que, após um período inicial de tratamento, alguns animais sobreviviam sem o 
uso de imunossupressores. 

A experiência com o transplante ortotópico de fígado em seres humanos teve início na 
Universidade do Colorado, em Denver, no ano de 1963, sob o comando de Thomas Starzl. 
A operação mostrou-se um desafio extraordinário, considerando a grande dificuldade de 
contornar os distúrbios de coagulação, principalmente durante a remoção do fígado nativo. 
O primeiro paciente receptor foi uma criança de 3 anos de idade, portadora de atresia de vias 
biliares. Complicações decorrentes de hemorragia intraoperatória resultaram no óbito da 
paciente. Os quatro pacientes seguintes, operados entre maio e outubro daquele ano, eram 
adultos e faleceram em decorrência de tromboembolismo pulmonar (três casos) e complica-
ções decorrentes de peritonite biliar (um caso). 

O insucesso da experiência inicial, com a morte dos pacientes transplantados, levou 
à interrupção dos procedimentos em humanos nos Estados Unidos, numa moratória que 
durou mais de três anos. Tentativas de transplantes hepáticos auxiliares aconteceram, àquela 
época, no Reino Unido e Austrália, porém, com resultados igualmente desapontadores.
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As particularidades imunológicas do fígado corroboraram para o interesse no trans-
plante do órgão. Em meados da década de 1960, o cirurgião Sir Roy Calne em colaboração 
com o imunologista Richard Binns iniciaram pesquisas em tolerância e imunossupressão em 
Cambridge, Inglaterra. Os estudos experimentais, conduzidos em cães e suínos, contribuí-
ram igualmente para o refinamento e a padronização da técnica operatória. Paralelamente, 
Starzl fazia progressos similares e vislumbrava o reinício dos transplantes clínicos. 

Assim sendo, em julho de 1967, o grupo de Starzl realizou, em Denver, um transplan-
te ortotópico de fígado em uma paciente de 19 anos, portadora de carcinoma hepatocelular. 
A imunossupressão consistiu de azatioprina, prednisona e globulina antilinfocitária. Apesar 
do sucesso da operação, a evolução pós-operatória foi marcada por episódios de rejeição e 
recorrência tumoral. A paciente sobreviveu por um ano, aproximadamente, e faleceu por 
disseminação da doença neoplásica. Outros seis pacientes operados a partir de então sobrevi-
veram por períodos iguais ou superiores a seis meses. Isso reforçava a observação do progresso 
nas técnicas de preservação do órgão e de imunossupressão. 

Sir Roy Calne, no primeiro transplante realizado na Inglaterra, em maio de 1968, 
contou com a oportuna participação do doutor Francis Moore, em visita a Cambridge. A 
reconhecida experiência de Moore no desenvolvimento técnico do transplante de fígado o 
credenciava, ao lado de Starzl, como importante pioneiro naquele procedimento. A opi-
nião de Moore foi decisiva tanto para vencer o pessimismo inicial quanto para a realização 
do transplante hepático em Cambridge. A operação foi, então, realizada por Calne, tendo 
Moore como seu primeiro auxiliar. Na ocasião, houve preservação da veia cava inferior da 
paciente receptora, numa técnica que seria posteriormente denominada piggy-back operation, 
a qual é utilizada rotineiramente nos dias atuais. A primeira paciente transplantada de fígado 
na Europa sobreviveu por dois meses e meio, vindo a falecer de pneumonia e complicações 
decorrentes da imunossupressão. 

Uma parceria firmada entre o Serviço de Calne no Addenbrooke’s Hospital (Univer-
sidade de Cambridge) e o King’s College Hospital de Londres, sob o comando do doutor 
Roger Williams, foi decisiva para a consolidação dos transplantes de fígado na Inglaterra e, 
por conseguinte, na Europa. 

Os Serviços de transplante hepático prosperaram e na década de 1970 existiam equipes 
organizadas em Denver, Cambridge/Londres, Hanover e Paris. O número de pacientes trans-
plantados, entretanto, ainda era pequeno e os resultados permaneciam aquém do satisfatório. 

O elemento que alavancou o transplante hepático no mundo surgiu nos laboratórios 
de Calne, na Inglaterra. A ciclosporina, potente agente imunossupressor, foi utilizada pela pri-
meira vez em 1978, por aquele grupo. Rapidamente observou-se um incremento na sobrevida 
de pacientes transplantados com a utilização da nova droga. Quando associada a esteroides, a 
ciclosporina possibilitou índices de sobrevida de pacientes (adultos e pediátricos) próximos de 
70% ao final do primeiro ano após o transplante hepático. O advento da solução de preserva-
ção da Universidade de Wisconsin e o desenvolvimento de bombas de circulação venovenosas 
foram igualmente decisivos para o sucesso das operações. 

O transplante de fígado passava, então, de um perigoso tratamento experimental para 
uma alternativa concreta ao tratamento da insuficiência terminal do órgão. Não demorou 
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para que as indicações fossem revistas e ampliadas, bem como para que pacientes passassem 
a aguardar por um doador de órgãos. 

Nesse contexto, a técnica evoluiu para a utilização de segmentos do fígado e para a uti-
lização de doadores vivos. O doutor Silvano Raia, em São Paulo (1988), realizou o primeiro 
transplante hepático intervivos, seguido pelo doutor Russel Strong em Brisbaine, Austrália. 
A utilização de doadores vivos ainda é de grande utilidade no contexto do transplante de fí-
gado, tendo em vista a insuficiência de órgãos de doadores falecidos para atender ao número 
de pessoas aguardando em lista. 

Além do fígado, outros órgãos digestivos se beneficiaram com a experiência adquiri-
da no transplante renal, aliada aos avanços na técnica operatória, na imunossupressão e na 
preservação de órgãos. Procedimentos experimentais de transplantes pancreáticos em cães, 
por exemplo, datam da década de 1920, época em que a insulina começou a ser utilizada no 
tratamento da falência endócrina da glândula. Entretanto, foi na segunda metade do século 
XX, em conjunto com o desenvolvimento dos demais transplantes, que houve de fato um 
avanço nesta modalidade terapêutica. 

A insuficiência pancreática, entretanto, difere da falência hepática pela disponibilidade 
de uma terapia substitutiva eficaz. Mesmo assim, a disponibilidade da insulina não impediu 
que o tratamento do diabetes pelo transplante pancreático fosse desenvolvido. 

O primeiro transplante pancreático foi realizado em dezembro de 1966, na Univer-
sidade de Minnesota, pelos doutores William D. Kelly e Richard C. Lillehei. O paciente 
receptor, portador de diabetes e uremia, ficou livre do tratamento com insulina rapidamente 
após o transplante. A operação consistiu em um transplante renal associado ao transplante 
de um segmento de pâncreas. Naquele caso, o ducto pancreático foi ligado e o enxerto posi-
cionado junto aos vasos ilíacos do receptor. 

O transplante pancreático é indicado, na maioria das vezes, em associação ao trans-
plante renal em pacientes com nefropatia diabética avançada. Esta associação resulta em me-
lhor sobrevida dos enxertos, tendo em vista uma maior tendência à rejeição nos transplantes 
pancreáticos isolados. Outra característica desta modalidade terapêutica é a possibilidade de 
transplantar toda a glândula (com ou sem o duodeno) ou parte dela (transplante segmentar). 
Há também a possibilidade de que a drenagem da secreção exócrina do pâncreas transplanta-
do se dê na bexiga urinária ou no tubo digestivo. 

As diferentes técnicas operatórias foram desenvolvidas nos anos seguintes à experiência 
pioneira de Kelly e Lillehei. Gliedman propôs a drenagem exócrina dos transplantes segmen-
tares de pâncreas na via urinária, mediante a realização de ductoureterostomia. A técnica 
proposta na década de 1970, no Hospital Montefiore, em Nova York, foi aprimorada uma dé-
cada depois por Sollinger, na Universidade de Winsconsin. Este desenvolveu uma técnica que 
utiliza a bexiga urinária como via excretora da secreção exócrina do pâncreas transplantado. 

Atualmente, mais de trinta anos após as primeiras operações com a técnica proposta 
por Gliedman, observa-se que a discussão ainda persiste. Para os transplantes de pâncreas 
isolados, a drenagem exócrina na via urinária permanece como a alternativa mais frequente-
mente utilizada. Entretanto, a drenagem entérica do pâncreas exócrino tem sido usada nos 
transplantes simultâneos de pâncreas e rim.
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O desenvolvimento de drogas imunossupressoras e sua implicação nos transplantes 
do aparelho digestivo fogem ao escopo deste texto. Todavia, este progresso não pode deixar 
de ser mencionado como parte do avanço histórico no transplante pancreático. O advento 
de drogas como o tacrolimus e o micofenolato mofetil, na década de 1990, propiciou o au-
mento na sobrevida dos enxertos pancreáticos para níveis superiores aos obtidos mediante 
o uso da ciclosporina. 

Além do melhor controle nos episódios de rejeição para fígado e pâncreas, as novas 
drogas tornaram possíveis os transplantes de órgãos com maior complexidade imunoló-
gica, a exemplo do intestino delgado e dos transplantes multiviscerais. O próprio Lillehei 
publicou, no final da década de 1960, estudos experimentais sobre o transplante do intes-
tino delgado em cães. Observou-se, na época, que os animais operados evoluíam com um 
bom estado nutricional. 

Lillehei e Starzl, ainda na década de 1960, realizaram transplantes multiviscerais em cães, 
envolvendo fígado, pâncreas e intestino delgado. Nessa ocasião, já se observava que a rejeição 
ao transplante do intestino e demais órgãos digestivos era atenuada quando se transplantava, 
simultaneamente, o fígado do doador. A dificuldade na estratégia imunossupressora fez com 
que o progresso nos transplantes multiviscerais fosse lento. 

O número de transplantes de intestino cresceu, de fato, nos últimos quinze anos. 
Entre 1985 e 2001, foram realizados 696 transplantes de intestino, em 55 centros especiali-
zados. Destes, 28% dos casos foram realizados na Universidade de Pittsburgh. Atualmente, 
o melhor conhecimento das interações imunológicas (década de 1990) e a discussão sobre o 
financiamento desta dispendiosa modalidade terapêutica têm contribuído para o aumento 
no número de centros especializados nos transplantes de intestino e multiviscerais. 

transPlantes de órGãos torácicos 

O transplante de órgãos torácicos, em caráter experimental, aconteceu no início do 
século XX. Alexis Carrel e Charles Gunthrie (1905), na Universidade de Chicago, realiza-
ram um transplante heterotópico em cães. O coração do animal doador foi implantado no 
pescoço do animal receptor. As anastomoses vasculares realizadas mantiveram-se patentes e 
o órgão funcionou por aproximadamente duas horas. Carrel prosseguiu no desenvolvimento 
das anastomoses vasculares e, em 1906, realizou o primeiro transplante cardiopulmonar, 
também em situação heterotópica, num modelo experimental em felinos. 

Os estudos experimentais prosseguiram nos Estados Unidos com Mann, Marcus 
e Downie entre as décadas de 1930 e 1950. Estas pesquisas avançaram nas anastomoses 
junto ao sistema carotídeo e jugular, permitindo o aumento na viabilidade e na sobrevida 
dos corações transplantados. 

Vladimir Petrovich Demikhov, na Rússia (1956), aprimorou a técnica dos trans-
plantes cardíacos e cardiopulmonares heterotópicos, implantando os enxertos na cavidade 
torácica, fazendo-os funcionar no pós-operatório. Coube também a Demikhov, na mesma 
época, o desenvolvimento preliminar da técnica do transplante ortotópico de coração. 
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Goldberg (1958), na Universidade de Maryland, aprimorou a técnica anastomótica, 
utilizando segmento do átrio esquerdo. No ano seguinte, Lower e Shumway, em modelo 
experimental, realizaram o primeiro transplante ortotópico de coração bem sucedido. O su-
cesso no desenvolvimento da técnica operatória possibilitou que, a partir de 1965, os estudos 
experimentais passassem também a contemplar pesquisas de imunologia e rejeição. 

James D. Hardy (1963), na Universidade do Mississippi, realizou o primeiro trans-
plante pulmonar em humanos. O receptor, de 58 anos, sofria de complicações decorrentes de 
abscesso e atelectasia pulmonares, não recebeu imunossupressão pós-operatória e sobreviveu 
por dezoito dias. O segundo transplante pulmonar foi realizado por Magovern e Yates na Uni-
versidade de Pittsburgh. Apesar do paciente conseguir permanecer sem suporte ventilatório 
mecânico por períodos curtos, ele faleceu no oitavo dia após o transplante. 

No ano de 1964, o mesmo Hardy, na Universidade do Mississippi, inaugurou a época 
dos transplantes clínicos de coração ao transplantar o coração de um chimpanzé para um ser 
humano. Este xenotransplante, apesar de bem sucedido tecnicamente, não foi suficiente para 
manter a circulação sistêmica do receptor. 

Três anos mais tarde, na Cidade do Cabo, África do Sul, Christian N. Barnard realizou, 
no Groot Schuur Hospital, o primeiro transplante ortotópico de coração bem sucedido em 
humanos. O esquema imunossupressor consistiu de altas doses de prednisona, hidrocortiso-
na, azatioprina, actinomicina C e irradiação local. O paciente sobreviveu por dezoito dias, 
falecendo por complicações infecciosas. 

Três dias após a operação, na Cidade do Cabo, Adrian Kantowitz efetuou em Nova 
York o segundo transplante cardíaco em seres humanos, utilizando o coração de um doador 
anencefálico. O receptor, com dezoito dias de vida, sobreviveu pouco mais de seis horas 
após a operação. 

Houve um grande entusiasmo com as primeiras operações e, ao final dos anos de 
1960, uma centena de pacientes, em diversos países, havia sido submetida à nova alternativa 
de tratamento. Entretanto, considerando os resultados ruins e a sobrevida pós-operatória 
média inferior a um mês, a maioria das instituições abandonou o transplante de coração. 

As pesquisas experimentais continuaram, especialmente na Universidade de Stanford, 
Estados Unidos, com ênfase nos critérios de indicação, imunossupressão e complicações 
infecciosas do procedimento. Nesta instituição, na década de 1980, utilizou-se pela primeira 
vez a ciclosporina como imunossupressor em um transplante cardíaco. 

A melhora na sobrevida dos receptores de coração e pulmão, com o uso de novos es-
quemas imunossupressores resgatou o prestígio dos tratamentos e conquistou a confiança da 
comunidade científica. Isso favoreceu o crescimento dos programas de transplante cardíaco 
e pulmonar até os dias atuais. 

o transPlante de órGãos no Brasil

Os primeiros transplantes de órgãos no Brasil aconteceram na década de 1960. Na época, 
a imunossupressão baseada em corticoides e azatioprina, utilizada inicialmente para o transplante 
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renal, mostrava-se insuficiente para a maioria dos demais órgãos sólidos. As dificuldades abran-
giam desde a disponibilidade de órgãos para transplante ao controle da rejeição pós-operatória. 

Foi neste cenário de dificuldades, que o primeiro transplante renal no país foi realizado 
no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro, em abril de 1964. Participaram da equipe cirúr-
gica os médicos Alberto Gentile, Pedro Abdalla, Carlos Rudge, Oscar Régua, Antônio Carlos 
Cavalcante e Ivonildo Torquato. Na equipe clínica trabalharam Francisco Santino Filho, Yussef 
Brendan, Luis Leal e o professor Jaime Landman. O rim transplantado foi o de uma criança 
de 9 meses, submetida à nefrectomia para tratamento de hidrocefalia. O receptor, de 18 anos 
de idade, era portador de pielonefrite crônica. Utilizaram 6-mercaptopurina e hidrocortisona 
no pós-operatório. Entretanto, apesar do aparente sucesso inicial, sobreveio um episódio de re-
jeição aguda e o paciente faleceu no oitavo dia pós-operatório, em decorrência de pneumonia. 

O primeiro programa especializado de transplante renal no Brasil e na América Latina 
teve início em janeiro de 1965, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São 
Paulo. Foi o primeiro transplante renal bem sucedido, realizado pela equipe coordenada pelos 
professores José Geraldo de Campos Freire e Emil Sabbaga. O paciente recebeu o rim doado 
pelo irmão e sobreviveu por oito anos, falecendo por complicações de neoplasia hepática e 
com o rim funcionante. 

O primeiro transplante renal com rim de doador falecido aconteceu em fevereiro de 
1968, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pela equipe dos 
professores Áureo José Ciconelli e Antônio Carlos Martins. 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo foi também o ambiente 
onde se desenvolveram outras importantes modalidades de transplantes de órgãos. Os estudos 
experimentais em transplantes cardíacos datam de 1963, sendo que o primeiro transplante de 
coração em humanos foi realizado em maio de 1968, pela equipe coordenada pelo professor 
Euríclides de Jesus Zerbini. O receptor, que ficou conhecido no país como João Boiadeiro, era 
portador de miocardiopatia dilatada e recebeu o coração de um doador falecido em um acidente 
de trânsito. O paciente faleceu 28 dias após a operação, em decorrência de rejeição aguda. Outros 
dois transplantes foram realizados até o ano de 1969 e o programa interrompido no ano seguinte. 

Aproximadamente quinze anos depois, coincidindo com os avanços na imunossupres-
são, houve a retomada e a disseminação dos transplantes cardíacos no país. Até 1989, haviam 
sido realizados 142 transplantes de coração em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Paraná, Ceará e Rio de Janeiro. 

Ainda no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, foram desen-
volvidos, de forma pioneira, os transplantes de órgãos do aparelho digestivo. À semelhança 
dos experimentos com o coração, aquela Instituição já realizava transplantes experimentais 
de fígado no início dos anos de 1960. O primeiro transplante ortotópico de fígado aconteceu 
em agosto de 1968, tendo a equipe médica sido coordenada pelo professor Marcel Cerqueira 
César Machado. Utilizando o fígado de um doador falecido, realizou o transplante em um 
receptor de 52 anos, portador de carcinoma hepatocelular. O paciente faleceu com necrose 
do enxerto e óbito no oitavo dia pós-operatório. Quatro outros pacientes foram transplanta-
dos até 1972, porém todos com resultados insatisfatórios, levando à interrupção do programa, 
como aconteceu com a equipe de coração. 
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O retorno das atividades de transplante de fígado, de forma análoga ao transplante cardía- 
co, foi revestido de maior sucesso. Retomados os transplantes hepáticos em setembro de 1985, 
coordenados pelo professor Silvano Raia, a equipe efetuou o primeiro transplante bem-sucedi-
do na América Latina. Além disso, ao final de 1988, a casuística do grupo contabilizava quinze 
adultos e quatro crianças transplantadas. Ainda no ano de 1988, a mesma equipe realizou o 
primeiro transplante hepático com doador vivo do mundo. Na ocasião, uma paciente de 4 anos 
de idade recebeu os segmentos 2 e 3 do fígado de sua mãe. A doadora teve um pós-operatório 
livre de complicações, enquanto a criança, infelizmente, faleceu no sexto dia pós-operatório. 

O final da década de 1960 também foi cenário do pioneirismo de outra equipe 
médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. O professor 
Masayuki Okumura coordenou a equipe responsável pela realização de dois transplantes 
de intestinos nos anos de 1968 e 1969. A mortalidade dos receptores motivou a interrup-
ção do programa no início dos anos de 1970. Entre 2000 e 2004, foram realizados dois 
transplantes intestinais na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e em São José do Rio 
Preto. Atualmente, os transplantes multiviscerais  e intestinal aguardam por regulamenta-
ção definitiva para inclusão no sistema público de saúde. 

O primeiro transplante pancreático também foi realizado no ano de 1968. O professor 
Edson Teixeira, no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, realizou o transplante de pâncreas 
isolado. Tratou-se de um transplante segmentar, com ligadura do ducto pancreático em um 
paciente diabético tipo 1, com alterações vasculares incipientes. Apesar de ter se tornado 
normoglicêmico no pós-operatório, o paciente voltou gradualmente a necessitar de insulina. 

Ao contrário dos demais órgãos, o primeiro transplante pulmonar no Brasil acon-
teceu no final dos anos de 1980. Precisamente em 1989, o professor José Camargo, na 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, executou o primeiro transplante de pulmão 
da América Latina. O receptor de 27 anos, portador de bronquiolite obliterante e fibrose 
pulmonar, recebeu um pulmão esquerdo e foi tratado com ciclosporina, azatioprina e cor-
ticoides. A evolução foi favorável, porém ao final dos anos de 1990, o paciente apresentava 
quadro compatível com rejeição crônica. 

Atualmente o Brasil, similarmente ao que aconteceu no resto do mundo, superou a fase 
de pioneirismo e descrédito. Equipes de transplantes de órgãos e tecidos estão presentes na 
quase totalidade dos Estados da Federação, contando com o privilégio de ter os procedimentos 
financiados pelo Sistema Único de Saúde. 
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PriMórdios

O câncer é uma doença conhecida há milênios. Como é uma moléstia originada de células 
que, por alguma razão, sofreram mutação, provavelmente sempre existiu. Isso se comprova 
por relatos de alterações em fósseis compatíveis com lesões cancerosas.

Hipócrates (460-370 a.C.) usou a palavra karkínos, caranguejo, para designar tumores 
que tinham, ao corte, o aspecto desse animal, isto é, suas ramificações simulando as patas do 
crustáceo. Câncer é a tradução latina do vocábulo grego e foi usada por Celsus.

No Antigo Egito e em Nínive, na Assíria, bem como em monumentos funerários 
etruscos e múmias peruanas, há indícios claros, desde 3000 anos a.C., de câncer.

A história da luta contra o câncer

Carlos Inácio de Paula



Seara de Asclépio276

O papiro de Edwin Smith é o documento antigo mais conhecido sobre o câncer e foi 
encontrado em Luxor, Egito, em 1862. Nele há a descrição clara de oito casos de câncer de 
mama que eram tratados com cauterização, não deviam ser drenados e já eram reconhecidos 
como uma doença não infecciosa. O câncer foi comprovado na múmia de Hatshepsut, a 
primeira mulher faraó que viveu no século XV a.C., governando o Egito por 22 anos. Era 
obesa e tinha um câncer ósseo, provavelmente, metastático. Seus restos mortais se encontram 
no Museu Nacional de Alexandria.

Segundo a teoria humoral da medicina hipocrática, há no corpo quatro humores 
cujo equilíbrio depende do estado de saúde ou da doença: o sangue, a fleuma, a bile ama-
rela e a bile negra. O câncer seria produzido por excesso de bile negra. Afirmava-se que 
era melhor deixar o câncer intocável, pois quando tratado os pacientes viviam menos. 
Até hoje ainda existem pessoas que pensam desta maneira, o que não tem nenhum fun-
damento, apesar de ser verdade que o tratamento mal conduzido de um câncer avançado 
precipita a morte.

Uma figura importante na Roma Antiga foi Galeno (129-200 d.C.), que estabeleceu 
o câncer como uma doença incurável nas formas avançadas e que sua principal causa era a 
melancolia e o excesso de bile negra. Contudo, acreditava que os casos precoces poderiam ser 
operados cortando ao redor da área afetada ou tratados pela cauterização. Também em Roma 
viveu Aulus Cornelius Celsus (25 a.C. - 50 d.C.), que gozou de fama e prestígio como enci-
clopedista e relatou casos de câncer em diversas fases. Acreditava ele que o câncer acometia, 
preferencialmente, as partes superiores do corpo.

Mais tarde, em torno de 657 d.C., Paulo de Egina, médico bizantino, escreveu sete 
volumes sobre medicina denominados Epítomes de medicina. No sexto volume, opina que o 
câncer de mama e útero eram os mais comuns e recomendava a cirurgia seguida de cauteri-
zação da área afetada para extirpá-los.

idade Média

Um grande médico deixou sua marca na Pérsia: Avicena (980-1037 d.C.), chamado 
de Príncipe dos Médicos. Sua saga, romanceada, pode ser lida no livro O físico, de Noah 
Gordon. Estudioso, observador, deixou documentado que o câncer era uma doença que 
invadia os tecidos de órgãos vizinhos destruindo sua estrutura e função, levando à morte.

Abulcasis (1013-1106 d.C.) recomendava que se a cirurgia fosse possível deveria ser exe-
cutada, seguida de cauterização e purgativos. Encontramos relatos de Avenzoar (1071-1162), 
que viveu em Córdoba, na Espanha, sobre a ocorrência e tratamento do câncer de esôfago.

Outro grande médico de Córdoba foi Moses Maimonides (1135-1204), que escreveu 
dez tratados sobre a arte médica, em 1190, com algumas observações sobre o câncer. Defen-
dia que o tumor deveria ser extirpado por inteiro e circundado por tecidos sadios – margem 
de segurança – exceto se houvesse grandes vasos, o que tornava a cirurgia inviável.

Em Montpellier, na França, o Professor de Medicina Henri de Mondeville (1260-1320) 
escreveu que nenhum câncer se curava se não pudesse ser extirpado em sua totalidade.
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renasciMento

Grandes gênios das artes como Leonardo da Vinci e Durer fizeram ricas descobertas a 
partir da dissecção de cadáveres, embora com riscos e feito às escondidas, conseguiu descri-
ções anatômicas importantes para entender a fisiologia do organismo humano.

Ambroise Paré (1510-1590) recomendava a cirurgia para os tumores que pudessem ser 
extirpados completamente.

séculos xVi, xVii e xViii 

Grandes descobertas sobre o câncer começaram a aparecer entre os séculos XVI e 
XVIII. William Harvey (1578-1657) descreve a circulação do sangue e derruba o modelo 
circulatório de Galeno, ainda vigente e venerado. Gasparo Aselli (1581-1626) visualizou 
e descreveu os vasos linfáticos como estrutura independente, e Anton van Leeuwenhoek 
(1632- 1723) aprimorou o microscópio idealizado por Janssen e conseguiu visualizar cé-
lulas sanguíneas e bactérias.

É importante ressaltar a relevância da observação clínica com mente científica. Amazzi-
niem, em 1713, notou que não existia câncer de cérvix uterina entre as freiras, mas que havia 
uma alta incidência de câncer de mama nesta mesma comunidade. Essas constatações o levou 
à suspeita epidemiológica da influencia das relações sexuais na gênese do câncer cervical e a não 
amamentação na incidência do câncer de mama. Portanto, descobriu-se que a influência do 
estilo de vida é um fator preponderante na formação do câncer, tão decantada nos dias atuais.

Em 1750, John Hunter, Stahl e Hoffman desenvolveram uma teoria sobre a dissemi-
nação do câncer pela linfa para outros tecidos. John Hill, em 1761, publicou um artigo sobre 
os malefícios do tabaco sob a forma de rapé, inclusive na formação de câncer. Em 1775, o 
cirurgião inglês Percival Pott relatou a existência de um tipo de câncer na pele do escroto em 
limpadores de chaminés, uma profissão comum naqueles tempos, relacionando-o com o al-
catrão impregnado nas “rugas” do escroto nestas pessoas, que não possuíam uma boa higiene 
corporal por causa da fria Inglaterra daqueles tempos. 

É o primeiro relato de um câncer relacionado ao risco ocupacional, hoje bem reconhe-
cido pelos trabalhadores da indústria do petróleo, borracha, asbestos, tintas etc.

século xix

O nascimento da oncologia científica começou no século XIX. Foram fundamentais 
às pesquisas e aos ensinamentos de Rudolf Virchow (1821-1902), o qual criou as bases da 
patologia celular. Interessado no processo tumoral, escreveu vários artigos sobre o assunto e 
um trabalho de fôlego sobre a natureza do câncer, Die Krankhaften Geschwülste, teorizando 
sobre suas causas e afirmando o seu poder de disseminação pelo organismo.

Em 1845, John Bennett, médico escocês, descreveu um caso de aumento do baço 
em um paciente de 28 anos. Tinha como sintomas febre, sangramento, dor abdominal e o  
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aparecimento de linfonodos aumentados no pescoço e axilas, levando-o à morte rapida-
mente. Bennett percebeu que havia uma grande quantidade de leucócitos no sangue e na 
necrópsia não encontrou nenhum sinal de abscesso ou infecções em outros locais do orga-
nismo. Concluiu com o diagnóstico que houve “supuração do sangue”.

Poucos meses depois, Virchow publicou um caso similar. Ele conhecia o relato de 
Bennett, mas não concordou com a conclusão do colega escocês. Imaginou que tal caso era 
uma anormalidade do próprio sangue, chamando-a de “sangue branco” e, em 1847, mudou 
o nome para “leucemia” usando o radical grego leukós (branco).

Virchow era um jovem professor da Universidade de Würzburg e descrevia as doen-
ças em termos celulares, tornando-se revolucionário com a sua teoria celular. Afirmava que 
todos os seres vivos são formados por células e que toda célula se origina de outra célula 
(omnis cellula e cellula). Esta pode, ainda, crescer em tamanho (hipertrofia) ou em número 
(hiperplasia), chamando de “neoplasia” aos novos crescimentos anormais e inexplicáveis das 
células e de câncer a forma extrema de neoplasia. Assim, Virchow morreu em 1902 deixando 
as bases para uma nova teoria sobre o câncer.

Até esta época, o único tratamento viável para o câncer era a cirurgia, que, entretanto, 
tinha as suas limitações por causa da dor e da infecção. Assim, foi importantíssimo o desen-
volvimento do controle da dor com o advento de drogas e técnicas anestésicas novas. Esses 
inventos permitiram ao cirurgião operar com tranquilidade e eficiência, ao mesmo tempo 
que o tratamento se tornava suportável pelo paciente. 

Nos Estados Unidos surgiu uma prática anestésica importante. Horace Wells, den-
tista, observou que o óxido nitroso inalado conferia, além de uma euforia que justificava 
o nome de gás hilariante, uma total ausência da dor aos estímulos mecânicos, permitindo 
extrações dentárias sem dor. 

As experiências de Horace Wells e William Thomas Morton, também dentista, bem 
como as do médico Crawford Long, independentemente, substituíram o óxido nitroso pela 
inalação de éter sulfúrico, que produzia total anestesia.

Em 16 de outubro de 1846, o cirurgião J. C. Warren realizou no Massachusetts 
General Hospital, em Boston, a primeira intervenção cirúrgica sob anestesia geral pelo 
éter, administrado por Morton. Nesse momento, iniciava-se a ciência da anestesiologia, 
possibilitando intervenções cada vez mais amplas e complexas para diversas enfermidades, 
entre elas o câncer. Outros anestésicos de menor risco e mais eficientes foram desenvolvi-
dos posteriormente, contribuindo para o avanço da cirurgia. 

Outro fator importantíssimo nesta época foi o entendimento sobre a infecção e seu 
controle. Louis Pasteur, em Paris, desenvolveu a teoria dos germes, mostrando que uma 
doença podia ser infecciosa, transmitida e disseminada, levando o organismo à morte. 
Assim, não bastava que a anestesia possibilitasse a extirpação de um câncer, pois os do-
entes morriam de infecção e não mais de câncer. Era imprescindível que se controlasse 
a infecção, pelo menos impedindo a contaminação, mantendo a limpeza das feridas e 
das instalações hospitalares. Esta foi a grande luta de Joseph Lister, médico escocês, que, 
em 1867, mostrava aos grandes cirurgiões de aventais e mãos sujas que a antissepsia 
salvava vidas. Lister conhecia os experimentos de Louis Pasteur, que em Paris provava a  
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existência de micro-organismos (as bactérias) que eram responsáveis pelas infecções e pela 
morte dos doentes. A simples lavagem das mãos e sua passagem em uma solução de ácido 
carbólico (ácido fênico), entre um e outro atendimento, diminuía o número de infecções 
nas enfermarias.

Lister, em 1869, operou o câncer de mama em sua irmã, Isabella Pim, com os cuidados 
de antissepsia com ácido carbólico e ela evoluiu bem, sem nenhuma infecção no pós-opera-
tório. No entanto, morreu de metástases hepáticas três anos depois. Os cirurgiões da época, 
que tinham a mentalidade mais aberta, começaram a aceitar as evidências das estatísticas e os 
sucessos de Lister.

O primeiro cientista a usar o termo “metástase” no câncer foi Joseph Claude Anthelm 
Recamier, em 1829. Ele lançou mão de uma palavra grega que significa “removido de um 
local para outro”.

Em 1838, Johannes Müller, um patologista alemão, publicou um trabalho sobre a 
natureza do câncer. Sua pesquisa demonstrou evidências histopatológicas de que o câncer é 
constituído por células.

Em 1889, um genial cientista, Stephen Paget, analisando os achados de mil autóp-
sias em mulheres com câncer de mama, definiu que as metástases não eram aleatórias, mas 
obedeciam a um padrão para órgãos com os quais tinham afinidades. Era a “Teoria da 
semente e do solo” em que determinadas sementes (células cancerosas) tinham afinidade 
por determinados órgãos (solo) para se desenvolverem. No caso, a mama, o fígado, os 
pulmões e os ossos.

William Stewart Halsted nasceu em 1852, filho de próspera família de comerciantes 
de Nova York, frequentou o Yale College e, ao contrário da profissão paterna, resolveu es-
tudar medicina na Universidade de Columbia. Entre suas paixões destacava-se o estudo da 
anatomia humana, cães e cavalos de raça, camisas finas, sapatos franceses de couro e o esmero 
com a feitura das suturas cirúrgicas.

Halsted vivia em um momento de transição da atividade cirúrgica. Sangria e pur-
gativos eram procedimentos usuais para amenizar a febre e as convulsões pós-operatórias. 
Além disso, a antissepsia era menosprezada, pois cirurgiões carregavam os bisturis em seus 
bolsos para serem usados nos pacientes. Em 1877, Halsted viajou à Europa e visitou clíni-
cas em Londres, Paris, Berlim, Viena e Leipzig, chegando em uma época de efervescência 
da cirurgia de câncer. Ali assistiu demonstrações oferecidas por Billroth e Volkmann no 
tratamento cirúrgico do câncer de mama, conheceu Hans Chiari e Anton Wolfler, profis-
sionais famosos que se interessavam pela cirurgia do fígado e da tiroide. Voltou para Nova 
York energizado por novas ideias, as quais começou a colocar em prática no Roosevelt 
Hospital, na Universidade de Columbia e no Chambers Hospital. Em 1884 apresentou 
um trabalho sobre o uso de cocaína como anestésico, que ele já tinha visto ser usado na 
Europa. Experimentou ele próprio a droga, tornando-se dependente. Contudo, isso não o 
impediu de desenvolver uma brilhante carreira como cirurgião.

A recidiva local dos casos de câncer de mama operados levou-o a estudar as mar-
gens da ressecção. Dessa forma, entendeu que grande parte das recidivas se devia a células 
neoplásicas residuais. Em 1889 passou a trabalhar no recém-inaugurado Johns Hopkins 
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Hospital a convite de William Welch, onde desenvolveu importantes trabalhos para a cura 
do câncer de mama. Ampliando as margens da ressecção com a retirada dos músculos 
peitorais maior e menor, bem como dissecando a axila com a retirada dos linfonodos em 
monobloco com toda a mama, criou a mastectomia radical no sentido de retirar todas 
as “raízes” do câncer. Sabia das consequências da mutilação causada, do edema de braço 
resultante em vários casos. Por outro lado, se realizava com a sobrevida conseguida e com-
provada por sua casuística bem documentada e com resultados superiores aos conseguidos 
por outros médicos, inclusive Volkmam e Billroth. Deixou muitos seguidores, tanto na área 
da mastologia quanto em outros setores.

Assim, a ciência continuava a avançar.

a radioteraPia

Em 1895 ocorreu a descoberta dos raios X, o que possibilitou, ao longo dos anos, 
diagnósticos mais corretos e precoces, bem como o tratamento para uma grande variedade 
de tumores.

Os raios X foram descobertos por Wilhelm Conrad Röntgen, que observou um 
fenômeno numa ampola de Crookes. Nela estudava raios catódicos submetidos a uma 
grande diferença de potencial, os quais eram capazes de revelar filmes fotográficos que es-
tavam em cima da mesa de seu laboratório. Concluiu, então, que era um tipo de radiação 
diferente, que denominou de raios X. Descobriu a seguir, usando a mão da própria esposa 
como teste, que tal radiação era capaz de atravessar os tecidos do organismo e produzir 
uma imagem em um filme fotográfico colocado posteriormente. Isto permitia o estudo de 
estruturas orgânicas, possibilitando estudar suas formas e alterações causadas por diversas 
doenças, entre elas as neoplasias malignas. Constatou também que tais radiações eram 
capazes de destruir tecidos orgânicos.

Poucos meses após a descoberta de Röntgen, na Alemanha, um químico francês 
chamado Henri Becquerel percebeu que certos materiais naturais, como o urânio, emi-
tiam uma radiação por si próprios, semelhantes à descrita por Röntgen. O casal Pier-
re e Marie Curie (Maria Sklodowska, imigrante polonesa), fisicoquímicos trabalhando 
na Sorbonne, continuaram estas pesquisas, procurando entendê-las e quantificá-las. Ao 
mesmo tempo, procuravam outros elementos capazes de produzir o que se chamava de 
radioatividade. Purificaram um minério, a pechblenda, e depois de usar várias toneladas 
do elemento, conseguiram algumas gramas de um potente componente mais radioativo 
que o urânio, que chamaram de rádio (radius, do latim, raio de luz), em 1902. Este me-
tal emitia uma radiação intensa, acompanhada de uma luz azul e consumia a si próprio. 
Perceberam que esta radiação era capaz de destruir tecidos, mesmo profundos. A pele das 
mãos de Marie Curie se tornou ulcerada, ela desenvolveu uma anemia por hipoplasia da 
medula óssea e morreu, anos mais tarde, acometida por leucemia. Uma pequenina quan-
tidade em um frasco, carregado por Pierre Curie em seu bolso, causou uma ulceração na 
parede torácica subjacente. Percebeu, portanto, que a radiação emitida por esta substância 
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poderia ser usada para destruir as células danosas que formavam um tumor, levando o 
organismo à morte.

Entretanto, o seu controle e o manuseio era muito difícil e perigoso para as pessoas 
sadias, principalmente para os médicos e técnicos envolvidos, além de outros circunstan-
tes. Tornava-se necessário armazenar tais radioisótopos em estruturas herméticas, opacas à 
radiação emitida e que, ao mesmo tempo, permitisse a saída da radiação em quantidade e 
tempo determinados para o seu uso adequado. Era preciso dirigi-la por colimação a ponto 
de se conseguir um feixe de radiação passível de ser controlado e que não afetasse as pessoas 
sadias – fossem técnicos, médicos ou leigos. Assim foram criadas as bombas de radiação, 
inicialmente, usando o rádio e depois os isótopos do cobalto e do césio preferencialmente. 
Tais aparelhos (bombas), na verdade, eram simples estruturas de chumbo maciço e espesso, 
contendo em seu bojo uma determinada quantidade de substância radioativa. Eram dotadas 
de um mecanismo capaz de abrir uma fenda que permitisse a saída da radiação em um feixe 
controlado por colimadores, os quais faziam com que esta energia fosse focalizada sobre a 
zona tumoral a ser destruída. Estes dispositivos, acionados a distância, eram colocados em 
salas especiais (casamatas) construídas para não deixar que a radiação atingisse outras pessoas 
que não o paciente. Tal método é comumente chamado de teleterapia.

Outra maneira de utilizar a radiação de substâncias radioativas no tratamento do 
câncer foi desenvolvida a partir do implante dessas substâncias, temporária ou definitiva-
mente, no tumor por meio de sondas ou sementes fabricadas com diversos isótopos. É a 
chamada braquiterapia.

As bombas de cobalto e as de césio foram largamente utilizadas no mundo todo. 
Conseguiram tratar com eficácia inúmeros tumores, em caráter curativo ou paliativo, como 
tratamento exclusivo, associadas à cirurgia no pré ou pós-operatório ou combinadas com o 
tratamento quimioterápico.

A braquiterapia usa, nos dias atuais, diferentes isótopos radioativos e tem papel impor-
tante no tratamento dos tumores do colo do útero com o uso de implantes na cérvix uterina 
de irídio de alta dose de radiação, por tempo controlado. Vários outros implantes de isótopos 
radioativos são usados em forma de sementes ou agulhas colocadas em determinados órgãos 
como próstata, mama e outros, com a tecnologia de manuseio a distância (afterloading).

Em razão dos custos, dificuldade de trabalhar com os dejetos radioativos e a possibili-
dade real de acidentes catastróficos, as bombas de radiação foram abandonadas. Entretanto, 
a propriedade da radiação, destruir tecidos que se dividem rapidamente, levou um jovem 
estudante de medicina de Chicago, Emil Grubbe, em 1896, a imaginar uma maneira de 
tratar o câncer com raios X e sem o uso de substâncias radioativas. Ele trabalhava numa 
fábrica de tubos de raios X e construiu um tubo para sua própria experiência. Ele conhecia 
o dano causado pelos raios X nos trabalhadores da fábrica, os quais tinham a pele das mãos 
e unhas danificadas.

Em 29 de março de 1896, Grubbe começou a tratar uma paciente chamada Rose 
Lee, que tinha um tumor ulcerado na mama, bombardeando-a com a radiação de seu tubo 
de raios X improvisado. Contudo, ele protegeu o restante do corpo com uma fina folha de 
metal retirado de uma embalagem de chá chinês. Fez a erradiação por dezoito dias seguidos. 
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O tratamento foi doloroso, mas obteve sucesso, pois conseguiu deter o crescimento e atingir 
a regressão do tumor, embora a paciente tenha morrido logo depois de metástases ósseas e 
hepáticas. Grubbe documentou o caso e passou a usar raios X para tumores não dissemi-
nados em outros pacientes. O método passou a ser usado nos Estados Unidos e na Europa 
por vários centros, percebendo-se que tal método podia curar alguns tipos de câncer. 

Henry Kaplan, na Califórnia, na metade do século passado, se empenhou em cons-
truir equipamentos cada vez mais aperfeiçoados, conseguindo curar a doença de Hodgkin 
localizada. Os trabalhos com radiação de Vera Peters em Toronto, no Canadá, também 
foram de grande importância no tratamento dos linfomas.

Atualmente, a radioterapia tem um importante papel no arsenal terapêutico das 
neoplasias. Desenvolveram-se máquinas extremamente sofisticadas e precisas: os acelera-
dores lineares de partículas. Nestas máquinas, elétrons são acelerados em direção ao alvo 
e, ao se chocarem, liberam a produção de raios X de alta energia. Este, através de um sis-
tema fantástico de colimadores, podem ser dirigidos com eficácia e segurança para atingir 
a área tumoral específica a ser tratada. Os avanços tecnológicos produziram softwares que, 
aliados a hardwares modernos, são capazes de aumentar o índice de curas e diminuir os 
danos e os riscos.

a QuiMioteraPia

Em 1910, Francis Peyton Rous lançava a teoria viral do câncer, mostrando em experi-
mentos que galinhas injetadas com células obtidas de sarcoma desenvolviam novos sarcomas. 
Este vírus foi denominado “vírus do sarcoma de Rous”. Foi a primeira demonstração de um 
vírus oncogênico, o que levou à descoberta do primeiro oncogene, o src. Hoje se sabe que exis-
tem outros vírus com poder oncogênico como o HPV na gênese do câncer da cérvix uterina 
em mulheres e do câncer do pênis em homens.

Em 1914, Theodor Boveri propõe a teoria da mutação somática do câncer, afirmando 
que cromossomas anormais causavam câncer.

Em 1915, pela primeira vez, cientistas da Universidade de Tóquio conseguiram induzir 
o câncer em animais. Eles produziram carcinoma em coelhos pela aplicação, seguidamente, 
de alcatrão na pele, o que levou à investigação de outras vias para o aparecimento do câncer.

Charles Brendon Huggins, em 1939, verificou que hormônios eram necessários para 
o crescimento de certos cânceres, como os andrógenos no câncer da próstata. A descoberta 
abriu caminho para a terapia hormonal na oncologia.

A ideia do uso de drogas, de maneira científica, no tratamento do câncer teve início 
em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra, o uso do gás mostar-
da, um derivado nitrogenado, levava à morte a população exposta, por diarreia, infecção, 
hemorragias, bem como pela destruição dos leucócitos, plaquetas e das células do trato 
gastrointestinal. Percebeu-se que estes alquilantes nitrogenados eram capazes de destruir as 
células dos linfomas e de alguns tumores de alto índice proliferativo. Assim, passaram a ser 
usados na terapia diária de pacientes com tumores avançados, com redução tumoral nítida 
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e algum sucesso. Um trabalho de Louis Goodman foi publicado relatando o tratamento de 
linfoma de Hodgkin, linfossarcoma e leucemias com mostarda nitrogenada. A partir de en-
tão, várias drogas, às vezes de maneira empírica, foram pesquisadas para uso antineoplásico.

Sydney Farber nasceu em Buffalo, Estados Unidos, em 1903. Formado em Patologia 
na década de 1920, trabalhava no Children’s Hospital of Boston. Dedicou-se intensamen-
te ao estudo da leucemia, entendendo que ela poderia ser mensurada a partir da conta-
gem leucocitária em amostras de sangue. Avaliava que novas células se formavam e outras 
morriam e isso poderia ser usado para avaliar o sucesso ou o fracasso de drogas usadas 
experimentalmente. Em 1928 Lucy Wills, uma jovem médica inglesa recém-formada, que 
estudava pacientes com anemia, na Índia, descobriu que o ácido fólico, extraído de frutas 
e vegetais, poderia melhorar, e até curar, esta doença. Farber tentou usar o ácido fólico 
em pacientes com leucemia e, para seu espanto, a doença progredia mais rapidamente. 
Percebeu então que deveria tentar o inverso, ou seja, um antifólico, passando a perseguir 
a criação deste produto, acabando por obtê-lo através de outros pesquisadores dos Labo-
ratórios Lederle. Descobriu-se, então, a “aminopterina”, que Faber começou a usar, com 
grande sucesso, para obter a regressão da contagem leucocitária por destruição das células 
anormais da leucemia.

Em 1953, Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA em dupla hélice de pen-
tose e fosfato, unida por bases púricas e pirimídicas, e ainda o ciclo de reprodução celular 
compreendendo fases distintas de crescimento e síntese (G1, S, G2 e mitose). As pesquisas 
começaram a se dirigir para a obtenção de drogas que interferissem em algum momento 
nestas fases ou mudasse a estrutura da hélice do DNA de tal forma que o resultado fosse o 
impedimento da proliferação celular. Entretanto, a grande dificuldade é, até hoje, encontrar 
substâncias que tenham ação somente sobre as células neoplásicas, não afetando as células 
normais. Assim, o paciente não terá suas funções essenciais prejudicadas ou destruídas, o que 
é incompatível com a vida.

Sobrevieram as drogas alquilantes, como a ciclofosfamida, e drogas antimetabólicas 
que interferiam na síntese do DNA, como os antipirimídicos e os antifólicos.

As substâncias da flora, como os alcaloides derivados da vinca, entraram no arsenal 
terapêutico dos oncologistas. Os antibióticos também se mostraram eficazes para impedir o 
crescimento tumoral, entre eles a adriblastina e a daunoblastina. Em seguida ocorreu a des-
coberta das nitrosureias, os derivados da platina e os taxanes.

A evolução foi tão rápida que se tornou necessário que alguns profissionais se dedicas-
sem unicamente ao manuseio destas drogas, surgindo uma nova especialidade – a oncologia 
clínica. Essa área possibilitou a formação de médicos que pudessem manusear com segurança 
as doses limítrofes entre a cura e o dano irreversível, com o uso de combinações de drogas 
em doses adequadas e o conhecimento do intervalo ótimo entre as doses, sua interação com 
outros medicamentos, as nuances da proliferação de cada tipo de câncer, a melhor via de 
acesso e outras particularidades.

Sob a influência de Halsted, os cirurgiões acreditavam que a cirurgia seria a solução para 
o tratamento do câncer não disseminado e novas técnicas. Operações cada vez mais alargadas e 
mutilantes foram desenvolvidas e praticadas no mundo todo por cirurgiões habilidosos e com 
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treinamento aprimorado. Entretanto, percebia-se que vários casos de câncer de aparência não 
disseminada, submetidos a intervenções ditas radicais, acabavam por evidenciar metástases em 
órgãos distantes. Essas ocorrências comprovaram a disseminação sistêmica desde o início, ne-
cessitando algo mais que a cirurgia para a sua cura. Entendia-se que para complementar a cura 
era necessário um tratamento sistêmico. Protocolos de quimioterapia adjuvante começaram a 
ser desenvolvidos em ensaios randomizados e prospectivos a partir de 1962, com Paul Carbone, 
utilizando quimioterápicos mesmo nos casos aparentemente iniciais de câncer.

Os cirurgiões resistiam, os conselhos de ética eram dificilmente convencidos, em vista 
do pequeno número de casos pouco expressivos.

Moya Cole, em 1973, desenvolveu um estudo com tamoxifeno para uso em casos de 
câncer de mama avançado com receptores de estrógeno positivo. Um fato memorável foi 
o trabalho conjunto de Umberto Veronesi (cirurgião) e Gianni Bonnadona (clínico) em 
Milão, Itália. Eles mostraram os ótimos resultados de operações menos agressivas associa-
das à quimioterapia adjuvante com CMF, com e sem radioterapia. Obtiveram casos bem 
documentados e estatísticas de resultados equivalentes ou melhores que aqueles das opera-
ções radicais do tipo Halsted, convencendo a comunidade científica mundial. Nos Estados 
Unidos, os protocolos desenvolvidos por Fisher a partir de 1977 corroboravam tais estudos. 
As operações conservadoras da mama começaram a ganhar cada vez mais e mais lugar no 
tratamento do câncer de mama.

Assistimos, atualmente, a um momento espetacular da ciência nesse campo, com a 
tecnologia auxiliando o pesquisador a encontrar o melhor caminho para a luta contra o 
câncer, com o advento da oncogenética e a biologia molecular. Na segunda metade do sé-
culo XX, Varmus e Bishop descobriram os primeiros oncogenes e Friend e Cols isolaram os 
primeiros genes supressores (Rb). Folkman lançou a teoria da angiogênese como um fator 
importante na evolução de um câncer, possibilitando a descoberta de drogas que impediam 
a neoformação de vasos, levando à morte tumoral. No final do século, o surgimento da tec-
nologia de microarray possibilitou um importante desenvolvimento de inúmeras pesquisas.

Em 2003, o genoma humano foi completamente decifrado, identificando de 20 a 25 
mil genes no DNA humano, com uma sequência de três bilhões de pares de bases químicas. 
A descoberta está revolucionando toda a medicina e levantando a possibilidade de tratar e 
prevenir várias anormalidades, entre elas o câncer.

Hoje, o tratamento antineoplásico clínico visa ao uso de drogas inteligentes, alvo-
-dirigidas, para a correção do defeito molecular que leva a célula à proliferação desordenada, 
que é o câncer.

a PreVenção do câncer

Alguns tipos de câncer podem ser prevenidos. Já em 1773, Percival Pott mostrou a as-
sociação do alcatrão com o câncer da bolsa escrotal dos limpadores de chaminés na Inglaterra. 
John Hill, na mesma época, relatou a relação inequívoca entre o hábito de cheirar tabaco em 
forma de rapé, com o câncer da orofaringe, boca e vias respiratórias.
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Em 1947, estatísticas oficiais britânicas, com os trabalhos de Austin Hill e Richard 
Doll, bem como os de Evarts Graham denunciavam o tabagismo como causa importante na 
gênese do câncer de pulmão. Uma verdadeira guerra entre os interesses da indústria e dos 
governos interessados nos impostos derivados do tabaco e os defensores da saúde que promo-
viam o combate ao câncer foi deflagrada e continua até hoje.

O câncer da cérvix uterina ainda é um grande problema nos países menos desenvolvi-
dos e nas populações mais pobres. No entanto, é um tipo de câncer que pode ser prevenido.

George Papanicolaou, de nacionalidade grega, chegou em Nova York, em 1913, e foi 
trabalhar na Cornell University na área de citologia. Incansável, lutando contra inúmeras di-
ficuldades, percebeu que existiam lesões precursoras do câncer que podiam ser identificadas 
analisando a citologia da secreção vaginal das mulheres. Depois de estudar, por uma década, 
os esfregaços normais, começou a coletar amostras de mulheres acometidas por várias doen-
ças ginecológicas e desenvolveu um teste para detectar células cancerígenas em 1928. O teste 
– que leva hoje o seu nome – detecta células precursoras do câncer, oferecendo uma chance 
de tratamento preventivo, salvando inúmeras vidas em todo o mundo.

Em 1960, Baruch Blumberg relacionou o vírus da hepatite (HBV) com o câncer do 
fígado. Com a vacina contra a hepatite B, grande parte dos hapatocarcinomas pode ser evitado.

A prevenção secundária do câncer de mama (detecção precoce) pode ser alcançada 
com a mamografia, possibilitando grandes índices de cura e menores mutilações.

a oncoloGia no Brasil

No Brasil, duas grandes instituições se tornaram muito importantes logo após o térmi-
no da Segunda Guerra Mundial: o Instituto Nacional do Câncer, mantido pelo governo no 
Rio de Janeiro, e o Hospital A. C. Camargo, de caráter filantrópico, em São Paulo.

No Rio de Janeiro destacaram-se Mario Kroeff, Alberto Coutinho, Jayme de Marsilac, 
Adayr Eiras, Osolando Machado, João Carlos de Campos Soares, Ary Frauzino. Em São 
Paulo sobressaem-se Antônio Prudente de Meireles de Morais, Antônio Candido Camargo, 
Fernando Campello Gentil, Georges Arié, Dino Bandiera, Jorge Barbosa Fairbanks, José 
Batista da Silva Neto, Josias Andrade Sobrinho, Matias Roxo Nobre, Alfredo Abrão, Bindo 
Guida Filho, Humberto Torloni, Antonio Luisi, Alois Bianchi e muitos outros.

Estes pioneiros da oncologia brasileira esmeraram sua formação em grandes hospitais 
na Europa e nos Estados Unidos, trazendo novos conhecimentos e novas tecnologias. 

Antônio Prudente M. M., de tradicional família paulista, neto do ex-presidente do 
Brasil Prudente de Morais, depois de estudos na França e na Alemanha, voltou a São Paulo 
imbuído do desafio de construir uma grande instituição para tratamento e pesquisa do cân-
cer. Professor da USP, publicou inúmeros trabalhos e livros sobre o câncer, entre eles uma 
técnica para tratamento do câncer de mama avançado – amputação mamo-escápulo-torácica. 
Prudente conseguiu reunir um grupo de médicos idealistas, muitos também com vivência na 
prática médica do primeiro mundo, para fundar a Associação Paulista de Combate ao Câncer. 
Conseguiu também erguer um imponente hospital no bairro da Liberdade, em São Paulo, 
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hoje denominado Hospital A.C. Camargo, ou simplesmente Hospital do Câncer. Neste, há 
mais de 50 anos, funciona uma escola para formação de cancerologistas que estão distribuídos 
por todo o Brasil e outros países da América do Sul.
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A medicina legal tem por objetivo a aplicação da medicina na execução do direito. Desde 
a Antiguidade, a medicina tem estreita relação com o direito e a justiça. O código penal 
mais antigo de que se tem notícia, promulgado no século XVIII a.C., é o Código de Ham-
murabi, da Babilônia, com dispositivos que tratavam inclusive da relação jurídica entre o 
médico e o paciente. Um dos artigos preceituava: “Se o médico tratou um ferimento grave 
de um escravo de um homem pobre com uma lanceta de bronze, e causou a morte do 
escravo, deve pagar escravo por escravo”. Entretanto, dependendo da condição social do 
paciente, o insucesso no tratamento era reparado com penas que iam desde multas à am-
putação das mãos do médico. Além disso, os honorários também eram estabelecidos pela 
mesma escala de valores. O Código de Hammurabi referia-se até à anulação de contratos 
de compra e venda de escravos doentes.

A medicina legal e sua história

Renato Posterli
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Quase todas as legislações antigas têm fundamento na Lei do Talião. Com o Código 
de Hammurabi, em que o seu direito penal é todo sancionado na base do talião, outras legis-
lações penais tiveram essas características. A frase “olho por olho, dente por dente” consagra 
a vingança como preceito jurídico. Esta frase está inscrita em um dos 282 artigos do código 
criado por Hammurabi (1792-1750 a.C.), o fundador do império babilônico. Contudo, 
como se sabe, vingança não é sinônimo de justiça. 

Em 1901, arqueólogos franceses descobriram, em território hoje pertencente ao Irã, 
uma estela cilíndrica de diorito (um tipo de rocha) na qual estava gravado este célebre con-
junto de leis. Esta prescrevia para o transgressor pena igual ao crime que cometeu, o que ain-
da é aplicado em várias sociedades orientais. Se, por exemplo, o crime de favorecimento da 
prostituição teve por objetivo alcançar lucro, além da pena, o agente será condenado a pagar 
multa. Quis o agente um lucro, pois então que seja punido também com multa.

Na Índia do período budista, século V a.C., o Código de Manu era um dos livros 
sagrados indianos no qual se achava exposta a doutrina do bramanismo. Nele encontra-
vam-se indicações preciosas sobre a civilização dos Árias, desde o seu estabelecimento no 
Rio Ganges. O Código de Manu proibia crianças, velhos, embriagados, débeis mentais e 
loucos de serem ouvidos como testemunhas. No mundo ocidental, essa regra só foi aplica-
da a partir de 449 a.C., com a Lei das XII Tábuas (Lex Duodecim Tabularum), promulgada 
no Império Romano.

A Lei das XII Tábuas estabelecia inclusive que seria de dez meses (trezentos dias) a du-
ração máxima para a gravidez. E isso, em nossos dias, vale e coincide com o prazo de viuvez 
como causa suspensiva do matrimônio. O impedimento de um novo matrimônio antes de se 
completarem dez meses de viuvez ou de separação judicial visa a evitar a turbatio sanguinis. 
Este fatalmente ocorreria, tendo em vista que se presumiria do falecido o filho que nascesse 
até trezentos dias da data do óbito ou da sentença anulatória. A lei, cautelosa, para evitar 
dúvidas quanto à verdadeira paternidade, preceitua que, antes de dez meses ou trezentos 
dias, as mulheres viúvas ou separadas judicialmente não poderiam se casar. A não ser que, 
depois da viuvez ou da separação judicial de corpos, e antes desse tempo, tivessem um filho. 
Isso porque, nesse caso, não haveria o perigo que a lei quis evitar. O prazo de trezentos dias é 
limite mais do que suficiente, pois a média da gestação humana é de 280 dias.

As lesões corporais já tinham uma classificação por ordem de gravidade, na antiga 
Pérsia. Tal classificação reapareceu, só no século V, na Lex Alemanorum dos povos bárbaros 
germânicos, que visava à multa a ser paga pelo agressor.

Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, de 715 a 673 a.C., ordenava que se realizas-
se o exame médico das mulheres antes de sua execução, para saber se estavam grávidas. Júlio 
César (101-44 a.C.) foi a primeira vítima a ser citada em exame médico procedido em caso 
de homicídio. O exame do seu corpo foi realizado por Antistius, em 44 a.C., que não o fez 
como perito ou então indicado por algum juiz, e sim, como médico amigo, como cidadão 
do Império Romano. Ele identificou 23 lesões resultantes de golpes desferidos por Brutus 
– que era tido como filho de César –, sendo apenas uma delas considerada mortal. Naquela 
época não era permitido cortar o cadáver, proceder-se à necroscopia. No que se refere a ca-
dáver, este étimo é o particípio do perfeito arcaico do verbo latino cado, cadis, casum, cecidi, 
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cadere que significa cair, morrer. Portanto, cadáver, em latim, significa que caiu, que morreu. 
Entretanto, como curiosidade, porém de etimologia duvidosa, há uma versão que diz que o 
termo cadáver origina-se das iniciais da curiosa expressão latina caro data vermibus, ou seja, 
carne dada aos vermes.

Agora é a vez de Adriano, imperador romano de 117 a 138, que protegeu as letras, 
as artes e a indústria, bem como de Justiniano, que foi imperador do Império Romano do 
Oriente de 557 a 565. A legislação de Justiniano exerceu no mundo uma larga influência. 
Adriano e Justiniano, em épocas muito diferentes, distanciados por mais de quatrocentos 
anos, para esclarecerem algumas questões de natureza jurídica, muitas vezes utilizavam-se de 
conhecimentos médicos.

Foi Justiniano quem teve a ideia de reconhecer que os médicos podiam ser testemu-
nhas especiais em juízo, embora os magistrados não fossem obrigados a ouvi-los. Mas a 
obrigatoriedade passou a ser exigida com a já mencionada Lex Alemanorum.

Nas Capitulárias, Carlos Magno (742-814) estabelecia que os juízes deveriam ouvir 
os médicos nos casos, por exemplo, de lesões corporais, infanticídio, suicídio, estupro e im-
potência sexual (hoje disfunção erétil). Capitulárias ou Capitulares, assim chamadas porque 
estavam divididas em capítulos, eram coletâneas das ordenações dos reis carlovíngios. As 
mais notáveis foram redigidas por Carlos Magno. Os carlovíngios eram a segunda genealo-
gia dos reis da França, denominados dessa forma por causa do próprio Carlos Magno, que 
reinou de 751 a 787, desde Pepino, o Breve, até Luís V.

No século XIII, na França, o livro da Lei Comum de São Luís fez com que se subs-
tituíssem os chamados duelos judiciais e os ordálios de então pela palavra do médico. 
Quanto ao duelo judicial, o vencedor sempre tinha razão, pois, se vencia era por causa da 
proteção de Deus, que sempre é justo. Já os ordálios eram provas judiciárias sem combate 
usadas na Idade Média. Eram provas de resistência que significavam juízo de Deus. Desse 
modo, aquele que conseguisse resistir a torturas máximas era considerado inocente.

Evoquemos agora Inocêncio III, papa de 1198 a 1216, que, mediante um decreto seu, 
a legislação canônica, em 1209, deu início à perícia médica. Com isso, os profissionais da 
medicina passaram a ser solicitados a visitar feridos que estivessem à disposição dos tribunais. 
Inocêncio III também requereu parecer médico para determinar qual golpe havia matado 
um ladrão que tentara roubar objetos sacros de uma igreja e fora surpreendido pelo pároco, 
que lhe desferiu vários golpes.

Gregório IX, papa de 1227 a 1241, em 1234, passou a exigir que o médico certificasse 
a lesão mortal quando ocorriam várias feridas. Ainda em 1234, Gregório IX passou a preo-
cupar-se com a nulidade de casamento, quando, ao examinar a mulher, o resultado mostrasse 
que não havia sido consumada a conjunção carnal, ou seja, a cópula em toda a sua plenitude. 
Era a chamada “prova do congresso”, necessária nos casos de impotência sexual visando à 
anulação de matrimônio. Prova esta que passou a substituir o juramento da acusada pelo 
exame médico de sua virgindade.

Consistia tal prova do congresso em submeter marido e mulher à realização da cópula 
em presença de testemunhas e de uma matrona treinada em práticas excitantes e estimulan-
tes. Os cônjuges tomavam afrodisíacos e, apelando para todos os recursos de libidinagem, 
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procuravam demonstrar sua capacidade copulativa. As sessões duravam horas, às vezes, e 
se repetiam, em caso de necessidade. Terminada a prova os peritos examinavam a mulher e 
apresentavam um relatório.

A prova foi abolida por sua ineficiência e imoralidade, além de ser constrangedora. 
Passado então algum tempo, substituiu-se a matrona por uma junta de três médicos, três 
cirurgiões e três parteiras.

Gregório XI, papa de 1370 a 1378, autorizou a faculdade de Montpellier, na França, a 
realizar necrópsias em 1374, quando ocorreu a Grande Peste. Isso porque não era permitido 
àquele tempo cortar o cadáver, por respeito. Era então apenas realizado exame externo. Os 
cadáveres eram intocáveis também entre os árabes, não permitindo que fossem necropsiados.

O papa Leão X (João de Médicis), de 1513 a 1521, que viu nascer o cisma de Marti-
nho Lutero (1483-1546), chefe da reforma religiosa na Alemanha, morreu com suspeita de 
envenenamento e por isso o seu corpo foi necropsiado, pois permitiu-se tal procedimento.

Paracelso (1493-1541) foi um dos primeiros a se interessar pela necroscopia, tendo 
como centro o cadáver e epicentro a dissecção. Suíço, alquimista e médico, é o pai da me-
dicina hermética. Seu verdadeiro nome era Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim.

Quanto a dissecar cadáveres, é oportuno ressaltar que Leonardo da Vinci (1452-1519), 
no período renascentista, driblou poderosas interdições eclesiásticas e conseguiu dissecar ca-
dáveres para estudar anatomia. A genialidade de Leonardo da Vinci acertou com exatidão, 
por exemplo, detalhes sobre a posição do feto no interior do útero, sem dissecar. Na precisão 
do desenho de um feto no útero, o mestre antecipou imagens modernas.

Em outro âmbito da história da medicina legal, no que corresponde hoje à psiquiatria 
forense, antigas leis romanas já procuravam colocar o doente mental sob a vigilância da au-
toridade pública e estabelecia medidas punitivas para os casos de abandono ou negligência 
dos cuidados indispensáveis ao enfermo. Já naquele tempo, os filhos que abandonassem os 
pais quando “furiosos” eram deserdados e submetidos às penas cominadas.

Marco Aurélio, imperador-filósofo romano de 161 a 180, e Lucius Verus, seu irmão 
adotivo, abordaram a questão da imputabilidade. Por conseguinte, versaram sobre a respon-
sabilidade penal em virtude de um caso de matricídio (assassinato da mãe). Sobre o assunto 
normatizavam o seguinte: “O demente que, em acesso, tiver assassinado o seu ascendente, 
não será punido”.

É interessante, nesta abordagem da medicina legal, evidenciar como os habitantes 
da antiga Roma tratavam os doentes mentais que, impropriamente chamados de “loucos”, 
andavam livremente pela cidade e eram respeitados. Seus gestos e discursos insanos, de 
conteúdos delirantes e muitas vezes associados a alucinações eram tolerados e utilizados 
como objetos de leitura sagrada. Isso porque os antigos romanos achavam que os deuses 
manifestavam-se e declaravam suas vontades pela fala do doente mental e ninguém resistia 
à visão e à fala dos deuses. É uma ruína da razão humana e é nessa ruína que, historica-
mente, surgiram os oráculos dos deuses, em que a “loucura” vira razão. E o termo oráculo 
aplica-se mais particularmente às respostas que, segundo a crença dos pagãos, os deuses 
davam a quem os interrogava.
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Em contrapartida, na Idade Média, a situação dos alienados mentais era pior que 
a dos criminosos comuns. Veja-se que na medicina legal, historicamente, houve avanços 
e retrocessos, haja vista que na Idade Média a doença mental era tida como possessão ou 
manifestação demoníaca. Desse modo, curar era dominar o diabo. Era uma interpretação 
sobrenatural da doença mental (“loucura”) e mesmo dos criminosos, por influência do 
demonismo ou demonologia que àquela época imperava. O doente mental era castigado e 
punido com exclusão, tortura e morte.

* * *

No século XVI, evidenciou-se a importância da medicina forense, exigindo-se a parti-
cipação de peritos na análise dos vários tipos de delito. Em 1532, na Alemanha, o imperador 
Carlos V (1500-1558) promulgou o Código Criminal Carolino, que autorizava a necrópsia 
em caso de morte violenta. Foi o primeiro a tornar essa prática obrigatória. Na França, além 
de muitos trabalhos científicos publicados, Ambroise Paré (1510-1590), cirurgião-barbeiro, 
lançou, em 1575, Des rapports et des moyens d’embaumer les corps morts, que foi o primeiro 
tratado de medicina legal, conhecido também como Tratado dos relatórios. Refere-se nele à 
técnica de embalsamamento, a feridas quanto à gravidade, a certas modalidades de asfixia, ao 
diagnóstico de virgindade e outros assuntos, o que o fez, segundo Lacassagne (1843-1924), 
ser considerado o pai da medicina legal.

Séverin Pineau, em 1598, relatou pela primeira vez a existência de himens com-
placentes, assunto de grande interesse em medicina legal no âmbito da sexologia forense. 
Foi, entretanto, Fortunatus Fidelis, de Palermo, Itália, que em 1602 lançou um tratado 
de medicina legal mais completo e detalhado que o de Ambroise Paré. Dedicou ele todo 
um capítulo às enfermidades simuladas. Foi também naquela época que o italiano Paolo  
Zacchia (1584-1659), médico de Inocêncio X (papa de 1644 a 1655), lançou nesta área 
um tratado de grande valor e bem completo, em dez volumes. Alguns pesquisadores que-
rem que seja ele o pai da medicina legal. 

Na primeira metade do século XVII, Paolo Zacchia fundou a psiquiatria legal. Até 
essa época, os peritos médicos atuavam praticamente só em casos físicos, a exemplo da vio-
lência carnal, bestialidade, aborto e outros. Além disso, as perícias não eram registradas por 
escrito, mas apenas verbalmente, em forma de depoimento em juízo. Os professores Hilário 
Veiga de Carvalho e Marco Segre referem-se à medicina forense, no Compêndio de medicina 
legal, como uma “dificílima especialidade, que é a velha ciência de Zacchia” (Prefácio, 1978). 
Em 1677, Jan Swammerdam (1637-1680) teorizou a técnica da docimasia hidrostática de 
Galeno, de grande importância até hoje em medicina legal. O procedimento recebeu esse 
nome em homenagem a Galeno, grande vulto na história da medicina, porém foi em 1682 
que Jan Schreyer aplicou-o pela primeira vez. A técnica consiste em colocar na água os 
pulmõezinhos do infante morto para determinar se houve ou não nascimento com vida, ou 
seja, se ele respirou ou não após nascer.

O século XVIII foi progressista na área de medicina legal, destacando-se a Alema-
nha. O primeiro curso de Medicina Legal foi ministrado por Christian Friedrich Michaelis 
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(1754-1814), alemão, da Universidade de Leipzig. Em 1710, Johann Bohn publicou um 
trabalho propondo uma classificação das lesões, incluindo um roteiro para o diagnóstico 
diferencial das produzidas em vida e pós-morte.

No século XIX, era de ouro da medicina legal, houve interesse científico pelos ve-
nenos com Mateu Josep Bonaventura Orfila i Rotger (1781-1853), médico e químico 
espanhol, naturalizado francês. Ele foi o criador, em 1821, da moderna toxicologia, consi-
derado por isso o pai da toxicologia e um dos que deram cunho científico à medicina legal 
com sua obra Traité des poisons (Tratado dos venenos). A partir de então, começou a ser 
aplicada a metodologia química nos casos de homicídio por veneno, pois antes era difícil 
a comprovação pericial de envenenamentos. Ao lado de homicídio e morte por acidente, o 
suicídio sempre teve importância no âmbito médico-legal como uma das causas jurídicas 
de morte violenta. Além disso, assim como o suicídio, o venefício (homicídio por envene-
namento) teve larga frequência na Antiguidade.

Locusta foi uma famosa envenenadora romana que participou de muitos venefícios. 
No século XVII, na Itália, as três irmãs Toffana também foram famosas nesse mister. Para 
seus crimes, preparavam uma solução de arsênico (As2O3: trióxido de arsênio), veneno vio-
lento, que recebeu o nome de acqua toffana. Ainda no século XVII, na França, duas mulhe-
res evidenciaram-se como envenenadoras: Madame Voisin e Marie Madelene Brinvilliers, 
a Marquesa de Brinvilliers (1630-1676), que foi decapitada e queimada em Paris. Quando 
alguém tinha pressa em receber uma herança podia encomendar, por bom preço, os présti-
mos dessas “profissionais”, que ofereciam La poudre à succession, ou seja, o pó da sucessão, 
para essa finalidade macabra.

No século XIX, caso de destaque reconhecido como morte por envenenamento foi o 
de Napoleão Bonaparte (1769-1821), oficial de artilharia, que se fez proclamar imperador 
da França e cognominado por Hegel (1770-1831), filósofo alemão, de “Alma do Mundo”. 
Teve ele, sem hesitar, a intenção de matar-se, porém sem êxito. Existe, porém, a lenda de 
que ele morreu envenenado por inimigos. Em 2002, foi confirmado por uma equipe de 
cientistas que Napoleão Bonaparte morreu de câncer gástrico e não por envenenamento 
com arsênico, como se chegou a acreditar. A conclusão foi alcançada após a análise das 
mechas de cabelo do imperador.

No Brasil, nos primórdios de sua medicina legal, a toxicologia foi magistralmente 
desenvolvida pelo pai da medicina legal brasileira, Agostinho José de Souza Lima, com seu 
ingresso em 1877 como professor na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Antes dele, 
na mesma área de venenos, destacou-se Francisco Ferreira de Abreu (1823-1885), o barão de 
Teresópolis, que estudou os venenos metálicos. Até aquela época, a medicina legal era prati-
camente restrita à toxicologia, pois os envenenamentos grassavam sobremaneira.

* * *

Na França, no século XIX, ocorreu uma reformulação de conceitos antigos que visou 
a uma medicina legal objetiva e científica. foi grande a influência da medicina legal francesa 
bem como a alemã e a italiana sobre a brasileira. Portugal não se destacou, sendo nula a 
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influência da medicina legal portuguesa sobre a brasileira. Haja vista que, por exemplo, no 
tocante à psiquiatria forense, antes de 1838 os legisladores cuidavam somente da defesa da 
sociedade, enquanto era postergada a proteção aos alienados mentais. Porém, em 1838, a 
Assembleia Francesa promulgou a Lei de Proteção aos Alienados, que serviu de modelo aos 
demais países, inclusive ao Brasil.

Vinte anos antes da promulgação dessa lei, em 1818, foi criado o primeiro Instituto 
Médico-Legal, em Viena, Áustria, por Hoffmann e Bernt. Na Inglaterra tal área caíra em 
descrédito, ao contrário do que acontecia na Itália, em fase áurea. Na Rússia, começaram a 
despontar trabalhos de boa qualidade em 1858.

Philippe Pinel (1745-1826), grande reformador, humanizou o tratamento ao alienado 
mental, comparando-o a qualquer doente, o que deu fôlego à psiquiatria forense (psiquiatria 
legal). Pinel e seu discípulo, Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840), substituíram 
as violências a que os alienados mentais, chamados de “loucos”, eram até então submetidos, 
por medidas de benevolência e brandura.

Esquirol procurou melhorar o regime de hospitalização dos alienados. Isso significa  
que foi no século XIX que a loucura (termo inadequado e estigmatizante há tempo proscrito 
do léxico psiquiátrico), passou a ser considerada como doença mental. Tornando-se uma 
morbidade como outra qualquer, começou a ser tratada como tal, contando inclusive com as 
considerações médico-legais pertinentes.

* * *

Já a medicina legal no Brasil desenvolveu-se no período colonial, como atestam alguns 
esparsos documentos, e segundo Oscar Freire, houve três fases.

A primeira fase foi a estrangeira (de 1832 a 1877). Nesse período enquadra-se a men-
cionada influência da medicina legal francesa, alemã, italiana e ausência de contribuição 
da portuguesa. Não obstante isso, obedecemos à orientação cultural e intelectual lusitana 
durante séculos.

O ensino da Medicina Legal aos brasileiros foi oficialmente instituído em 1832 
com a regulamentação do Processo Penal, quando passaram a ser reconhecidos alguns re-
gramentos. Foi nesse ano que tomou posse na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
como professor de Medicina Legal, José Martins da Cruz Jobim, que atuou de 1832 a 
1855. Era médico da Corte e em 1835 escreveu Insania loquaz, o primeiro trabalho sobre 
doença mental no Brasil. Mas a primeira publicação brasileira sobre medicina legal foi 
em 1814, quando a “coqueluche” da época era o estudo sobre venenos. De 1855 a 1877, 
Francisco Ferreira de Abreu, o Barão de Teresópolis (1823-1885), foi notável professor e 
regeu a cadeira de Medicina Legal também na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
por 22 anos, onde ensinou, fundamentalmente, Toxicologia. Com a regulamentação do 
Processo Penal em 1832, estabeleceram-se regras para os exames de corpo de delito e, com 
isso, criou-se a perícia profissional. 

É oportuno ressaltar que, em 1808, com a vinda da Família Real para o Brasil, D. João 
VI criou, por decreto, as escolas médico-cirúrgicas, na Bahia e no Rio de Janeiro. Essas antigas 
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escolas médicas foram transformadas em faculdades de medicina oficiais e em ambas foram 
criadas cadeiras de Medicina Legal.

Na época, para obter o grau de médico, os acadêmicos tinham que defender uma 
tese e alguns escolhiam temas relacionados com a área da Medicina Legal. Desse modo, na 
fase seguinte da medicina legal brasileira (período de transição, como veremos logo mais), 
Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947), em 1897, portanto aos 21 anos de idade, defendeu 
sua tese de doutoramento pela Faculdade de Medicina da Bahia. O trabalho versava sobre 
a Assistência médico-legal aos alienados, salientando o aspecto científico do crime e do cri-
minoso alienado mental, bem como a repercussão do doente mental no âmbito civil e o 
pertinente amparo legal.

A segunda fase foi a de transição (de 1877 a 1895). Iniciou-se com o ingresso de 
Agostinho José de Souza Lima, o pai da medicina legal brasileira, na Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro. Ele dividiu a cátedra de Medicina Legal em departamentos e tornou seu 
ensino eminentemente prático. Fez-se assim, entre nós, a diferença no ensino e na prática 
médico-legal. Agostinho José de Souza Lima escreveu um portentoso Tratado de medicina 
legal, lançado em 1905. Esta obra converteu-se em uma colaboração preciosíssima, já na-
quele tempo, para o estudo e a reforma da nossa legislação penal e civil, sob o ponto de vista 
médico-legal. 

A terceira fase foi a de nacionalização (de 1895 até nossos dias). Teve início com a 
posse de Raymundo Nina Rodrigues (1862-1906) como catedrático de Medicina Legal da 
Faculdade de Medicina da Bahia. Ali nasceu a chamada Escola de Nina Rodrigues, inician-
do-se com ela a fase de pesquisa científica médico-legal a partir de nossa própria realidade.

Segundo o professor Hygino de Carvalho Hercules, do Rio de Janeiro, autor da im-
portante obra Medicina legal: texto e atlas, Raymundo Nina Rodrigues foi o maior professor 
de Medicina Legal brasileiro do século XIX e seu grande destaque deu-se, notadamente, 
no âmbito da psiquiatria forense e da antropologia criminal. Ainda segundo Hygino de 
Carvalho Hercules, Cesare Lombroso (1836-1909), médico psiquiatra, antropólogo e cri-
minologista italiano positivista, autor da teoria lombrosiana do criminoso nato, chamava 
Raymundo Nina Rodrigues de “apóstolo da antropologia criminal no Novo Mundo”.

Dentre seus mais diletos discípulos sobressaiu-se Oscar Freire de Carvalho (1883-1923). 
Ele saiu da Bahia e foi para São Paulo. Lá iniciou o exercício médico-legal e publicou trabalhos 
experimentais. Conseguiu inclusive construir a sede definitiva da cadeira de Medicina Legal 
da Faculdade de Medicina de São Paulo e começar a instalação do instituto que hoje tem o 
seu nome. Faleceu prematuramente aos quarenta anos, em 11 de janeiro de 1923. O Instituto 
Oscar Freire foi instalado definitivamente em 18 de abril de 1931 por Flamínio Fávero (1895-
1982), seu assistente. A Bahia conta com o Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues e o Rio de 
Janeiro com o Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto, que homenageiam estes luminares da 
medicina legal brasileira.

Oscar Freire de Carvalho foi sucedido na cátedra por Flamínio Fávero, cuja obra 
Medicina legal, premiada, teve a primeira edição em 1938. Depois vieram Hilário Veiga 
de Carvalho, Alcântara Machado, Arnaldo Amado Ferreira, Guilherme Oswaldo Arbens, 
Armando Canger Rodrigues, Marco Segre, Daniel Romero Muñoz e outros expoentes.
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Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947) foi também ilustre discípulo de Raymundo Nina 
Rodrigues (1862-1906). Destacou-se na Psiquiatria Forense brasileira com sua tese, já men-
cionada, e obras na área de sexologia forense. Era médico, pedagogo, escritor, membro da 
Academia Brasileira de Letras e publicou, entre outras obras de ficção, As razões do coração, 
Bugrinha e Poeira da estrada.

Outros notáveis discípulos de Nina Rodrigues foram Alcântara Machado, Leonídio 
Ribeiro e Estácio Luiz Valente de Lima. É de Alcântara Machado (1875-1941), catedrático 
de Medicina Legal da Faculdade de Medicina de São Paulo e advogado, a seguinte expressão 
e ensinamento: “Os peritos são os olhos do juiz”. É isso mesmo, visto que “a perícia é o pre-
núncio de uma sentença”. 

A escola da Bahia teve continuidade com Virgílio Clímaco Damásio, José Rodrigues 
da Costa Dória, Estácio de Lima, Waldemar da Graça Leite, Maria Tereza Pacheco, Luís 
Carlos Cavalcanti Galvão e outros.

O Rio de Janeiro teve sempre grande destaque neste campo, a exemplo de Agostinho José 
de Souza Lima, nesta terceira fase, a de nacionalização da nossa medicina legal brasileira. Suce-
deram-no Diógenes de Almeida Sampaio, Ernesto de Nascimento Silva, Henrique Tanner 
de Abreu, Leonídio Ribeiro, Júlio Afrânio Peixoto, Juliano Moreira, Gualter Lutz, Hélio 
Gomes, Nilton Sales, Nilson Sant’Anna, Hygino de Carvalho Hercules. 

Genival Veloso de França há que ser lembrado também como grande destaque na 
medicina legal brasileira que, além de sua memorável Medicina legal, a esse tempo rumando 
para a nona edição, publicou Direito médico, além de Flagrantes médico-legais e Erro médico, 
este em parceria com Júlio César Gomes. 

* * *

Com referência à área da psiquiatria forense no Brasil, em 1896, portanto na fase 
de nacionalização, João Carlos Teixeira Brandão (1854-1922), o primeiro professor de 
Psiquiatra no Brasil, postulou, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a necessidade 
de decretar leis que amparassem os alienados mentais em nosso país. Foi lançada então, 
em 1918, sua obra Elementos fundamentaes de psychiatria clinica e forense, com 184 páginas 
de erudito ensinamento.

Ele foi professor de Francisco Franco da Rocha (1864-1933), outro nome proeminente 
na psiquiatria brasileira, idealizador e fundador do Hospital do Juqueri (Hospital Franco da 
Rocha), no estado de São Paulo. Além de tantos trabalhos publicados, lançou seu Esboço de 
psychiatria forense em 1904. Um dos seus ilustres sucessores e discípulo foi Antônio Carlos 
Pacheco e Silva (1898-1988) que, além de bem mais de uma centena de trabalhos publicados, 
editou em 1940 sua Psiquiatria clínica e forense.

Com a proclamação da República, em 1889, pelo Marechal Manuel Deodoro da Fon-
seca (1827-1892), o primeiro presidente do Brasil, de 1889 a 1891, não tardaram as preocu-
pações com a assistência médico-legal aos alienados mentais no país.

Prudente José de Morais (1841-1920), primeiro presidente civil da República, de 
1894 a 1898, encaminhou ao Congresso Nacional, em 1896, por solicitação do professor 
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João Carlos Teixeira Brandão, duas mensagens que resultaram em um projeto de lei. Este 
visava a dotar nosso país de uma legislação especial sobre os alienados mentais, mas, lamen-
tavelmente, o referido projeto ficou sem andamento no Senado.

Preceituava-se nesse projeto de lei não serem justas duas condutas. Primeira, in-
ternar em um mesmo hospital psiquiátrico, doentes mentais comuns e doentes mentais 
criminosos. Segunda, abandonar os doentes mentais (alienados) criminosos nos cárceres 
ao lado de ladrões e assassinos comuns, visto que os enfermos criminosos apresentavam 
possibilidade de recuperação.

O professor João Carlos Teixeira Brandão (1854-1922) viu, então, impossibilitada a 
decretação de uma lei, inclusive de sua autoria, que amparasse os alienados mentais, ao tempo 
do presidente da República Prudente José de Morais. Mas, em contrapartida, firme em seu 
propósito, elegeu-se deputado federal em 1903 e obteve do Congresso Nacional aprovação do 
Decreto nº 123, de 23 de dezembro de 1903. O seu artigo 10º normatiza: É proibido manter 
alienados em cadeias públicas ou entre criminosos comuns. Passado quase um vicênio, em 
1921, instalou-se no Rio de Janeiro o primeiro manicômio judiciário do Brasil.

Outra grande expressão da medicina legal no âmbito da Psiquiatria Forense, no Rio 
de Janeiro, foi Heitor Carrilho. Também, no Rio de Janeiro, o professor José Alves Garcia, 
imortalizado com sua obra Psicopatologia forense, a qual possui três edições lançadas em 1945, 
1958 e 1979. Outro importante trabalho seu foi Princípios de psicologia, cujas derradeiras 
edições ocorreram em 1964 e 1973.

É oportuno destacar no tocante ainda à psiquiatria forense brasileira, José Geraldo 
Vernet Taborda, Miguel Chalub e Elias Abdalla-Filho que juntos lançaram Psiquiatria foren-
se, em 2004. Também Guido Arturo Palomba, que além de outras lavras publicou, em 2004, 
seu Tratado de psiquiatria forense: civil e penal.

* * *

Merecem também destaque outros nomes: Antônio Almeida Júnior (1892-1971) com 
a obra Lições de medicina legal em parceria com João Baptista de Oliveira e Costa Júnior. 
Hilário Veiga de Carvalho e Marco Segre que juntos editaram Compêndio de medicina le-
gal. Hélio Gomes, formado em Direito, com a alentada obra Medicina legal, cuja primeira 
edição é de 1942. Osvaldo Pataro com a Medicina legal e prática forense. Nilson Sant’Anna 
e seu trabalho Controvérsias em medicina legal: discussão através de pareceres técnicos, editado 
pela primeira vez em 1988. Odon Ramos Maranhão que editou, inicialmente, o Manual de 
sexologia médico-legal com modestas 119 páginas por insistentes solicitações de seus alunos. 
Sua contribuição deve-se também por longos anos de ensino na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP), na qual teve o privilégio de trabalhar com o professor 
Antônio Almeida Júnior. Também, Cláudio Cohen, José Geraldo Freitas Drumond, Avelino 
José Rezende, Demercindo Brandão Neto e outros não menos importantes, que tanto têm 
contribuído com a medicina legal brasileira nos tempos atuais.

Por fim, cabe ressaltar que 7 de abril é o Dia do Médico Legista. Isso porque a ofi-
cialização da perícia médico-legal deu-se pela Lei nº 18, de 7 de abril de 1886, assinada 
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pelo Conselheiro João Alfredo Correa de Oliveira, então presidente da província de São 
Paulo. Data fixada exatamente na chamada fase de transição da medicina legal brasileira, 
de 1877 a 1895.

Como o assunto é história e, no caso, medicina legal e sua história, é bom lembrar mais 
uma vez de Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947), que nos ensina: “A geografia será assim a ciência 
do presente, explicada pelo passado, a história a ciência do passado, que explica o presente”.
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A história das doenças psiquiátricas se confunde com a própria história da humanidade. 
Seus primeiros registros escritos remontam a 2000 anos a.C., em papiros oriundos do Egito 
que mencionam a histeria (do grego hystero, útero) como manifestação de vida autônoma do 
útero, que possui, inclusive, a capacidade de se deslocar dentro do corpo feminino.

Segundo Louzã Neto, Wang e Elkis em a História da psiquiatria, o modelo grego da 
doença mental é de ruptura do equilíbrio interno. Hipócrates, tomando por base ideias filo-
sóficas de Pitágoras e Empédocles, concebe o homem como um microcosmo regido por leis 
físicas semelhantes as do universo – o macrocosmo. Nas obras hipocráticas encontram-se as 
primeiras descrições indiscutíveis de histeria que explicam o deslocamento do útero como de-
corrente da falta de funcionamento sexual. Nesta circunstância, o útero perderia peso e subiria 
ao hipocôndrio, ao coração ou ao cérebro, provocando dispneia, palpitação e até desmaios. 
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Há, entre os gregos, a explicação etiopatogênica da relação entre sexualidade e histeria. 
Para Cordás, Seixas, Aratangy e Mota (2011), Hipócrates fez um grande avanço em sua obra 
Sobre a doença sagrada, situando a epilepsia como uma doença do cérebro e não um mal ad-
vindo de forças sobrenaturais. Hipócrates não considerava a epilepsia uma doença sagrada, 
acreditava que as convulsões provinham de causa natural, distinguindo as decorrentes de 
moléstias do útero, a histeria convulsiva (Lloyd, 1983). 

A importância do cérebro é mencionada na famosa observação hipocrática sobre o 
caso da lesão de um lado do crânio, provocando a paralisia contralateral do corpo.

Os autores romanos posteriores a Hipócrates foram Celso, Areteu de Capadócia, So-
rano de Éfeso e Galeno. Esses autores concebem basicamente três espécies de enfermidade 
mental: mania, melancolia e frenite. A histeria é ainda considerada enfermidade uterina. 
A melancolia é descrita pelos gregos como um quadro de tristeza decorrente do excesso de 
“bile negra” circulante. Areteu de Capadócia fornece a primeira descrição de transtorno 
bipolar, associando mania com melancolia. Sorano de Éfeso, por sua vez, distinguiu as afec-
ções agudas (frenite) das crônicas (mania e melancolia). A terapêutica romana é baseada em 
massagens corporais, sangrias e dieta alimentar.

Galeno (129-200 d.C.) difundiu a teoria humoral da bile negra de Hipócrates e a 
influência dos quatro humores, ou fluidos essenciais: bile, fleugma, sangue e bile negra são 
responsáveis diretos pelas emoções. O desequilíbrio desses líquidos poderia resultar em indi-
víduos coléricos, melancólicos, fleugmáticos e sanguíneos.

No entanto, na Idade Média, com a prevalência do pensamento religioso católico, 
houve um retrocesso que evidencia a influência sobrenatural no frágil equilíbrio humano, 
o qual fica à mercê das batalhas entre os anjos e arcanjos de Deus e as hostes de Satanás. 
Os dogmas, a disseminação da “demonologia” e a Inquisição impuseram resistência para a 
aceitação da ideia de que “feiticeiras” e “possuídos” sofriam de doença natural. A obra mais 
célebre de que se tem notícia desse período dá um duro golpe no pensamento racional. Escri-
ta por dois padres dominicanos alemães, Kramer e Sprenger, Malleus maleficarum (Martelo 
dos Feiticeiros) constituiu um verdadeiro manual de caça às bruxas. Na obra, as descrições 
de orgias sexuais são acompanhadas de métodos de identificação de hereges e demônios. As 
bruxas são reconhecidas passo a passo, tornando o livro um meio pelo qual muitas mulheres 
com traços histéricos ou psicóticos tiveram ali a justificativa para sua condenação à fogueira.

Já no Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, um médico italiano e um clérigo 
inglês apresentaram novos estudos fundamentais para o futuro da psiquiatria. Girolamo 
Fracastoro descreveu uma nova doença, denominada syphilis, cujos efeitos desfigurantes 
e os graves sintomas mentais tornam-na a principal causa de demência na Europa nos 
séculos seguintes. Já Robert Burton publicou a obra A anatomia da melancolia, na qual, 
de forma ambígua, apontou fatores físicos que afetam o cérebro, mas ainda aceitando as 
interferências do sobrenatural.

O século XVII e o início do XVIII são marcados por uma retomada do racional ante o 
sobrenatural, tendo o conceito de experimentação predominado sobre as crendices, dogmas 
e tradições. Contudo, a anatomia ganha importantes avanços com os trabalhos de Thomas 
Willis (1621-1675) e Thomas Sydenham (1624-1689). A filosofia também dá suporte à 
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medicina, em especial ao pensamento de John Locke (1632-1704). Sempre baseado na expe-
riência como fonte do conhecimento, Locke, em An essay concerning human understanding, 
propõe que o cérebro humano é uma tábula rasa e que as vivências e o mundo das experiências 
imprimem nela gradativamente suas percepções. Desse modo, o cérebro organiza tais expe-
riências mediante a associação de ideias atingindo, assim, o conhecimento. A loucura seria, 
portanto, resultante da falha de informações recebidas pelos mecanismos sensoriais.

Influenciado por Locke, o médico William Cullen (1710-1790) celebrizou-se como 
professor e pesquisador na Grã-Bretanha, ao utilizar pela primeira vez o placebo em seu 
sentido atual e, durante seus estudos, cunhou o termo “neurose”. Acreditava Cullen que 
os excessos ou deficiências locais ou gerais da “energia dos nervos” seriam responsáveis por 
grande número de doenças clínicas, incluindo quadros psicóticos, convulsões, ira e outros. 
Esse termo se difundiu largamente por todo o século XIX e foi utilizado para definir quadros 
neuróticos, como histeria, hipocondria e neurastenia, até ser definitivamente imortalizado 
por Freud, no começo do século XX (Cordás; Seixas; Aratangy; Mota, 2011).

a PsiQuiatria e o hosPício

Em boa parte do tempo histórico ocidental, a busca pelas causas e pelos mecanismos da 
doença mental constituíram o foco principal. Houve a instituição de formas de agrupamento 
e separação dos indivíduos antissociais, a chamada “nau dos loucos”, segundo Foucault. As-
sim, a lei de 1656, do rei Luís XVI, permitia excluir leprosos, libertinos, charlatões, errantes, 
indigentes, mendigos, ociosos, ladrões, luéticos, lunáticos, dementes, alienados e insanos de 
todas as espécies. Dessa forma, tais indivíduos deveriam ser eliminados publicamente ou leva-
dos à reclusão (Pichot, 1983; Beauchesne, 1989; Pessotti, 1999). Entretanto, uma mudança 
fundamental ocorreu no século XVII a partir da fundação de locais para o cuidado de doentes 
mentais. Antes temidos, hostilizados e rejeitados, os doentes passaram a ser reconhecidos 
como objeto da psiquiatria, dignos de cuidados médicos. 

O reconhecimento do doente mental como objeto da psiquiatria fez com que ocorres-
se a chamada primeira revolução psiquiátrica. Foi nesse momento que houve o movimento 
de fundação dos hospitais psiquiátricos e das casas de saúde (Zilboorg, 1967). O resultado 
foi o desenvolvimento do método psicopatológico e o surgimento da classificação das doen-
ças mentais (Beauchesne, 1989; Paim, 1993; Berrios, 1996). Embora os hospitais tenham 
sido fundados em toda a Europa desde o século XVII, foi a escola francesa, ou a “escola 
clássica”, de Paris que dominou o cenário psiquiátrico europeu até o início do século XX. 
O reconhecimento do doente mental como paciente de moléstia natural, acima de tudo 
orgânica, com efeitos psíquicos, coincide com a Revolução Francesa (Louzã Neto; Wang; 
Moota; Elkis, 2007). Da França surgem nomes que fundamentam a psiquiatria tal qual a 
conhecemos hoje: Pinel, Esquirol, Morel, Magnan Falret, Moreau de Tours, dentre outros. 

Ainda que haja antecessores que comungavam do mesmo pensamento de tratamen-
to digno e humanitário aos pacientes psiquiátricos, sem dúvida, foi o psiquiatra Phillipe 
Pinel (1745-1826) quem obteve maior visibilidade e seguidores. Deveras identificado com 
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os valores de sua época e os ideais da França revolucionária, Pinel realizou reformas hu-
manitárias nos hospícios de Bicêtre e na Salpetrière. Ele aboliu as algemas e os castigos, 
substituindo a intimidação pelo controle moral, teoria baseada em métodos psicológicos. 
Esta não foi muito bem definida pelo próprio Pinel, mas seu cerne era devolver ao paciente 
sua responsabilidade moral, convencê-lo de seu erro (como ideias delirantes) e propiciar 
retorno às suas identidades individual e social anteriores (Forlenza, 2009).

Também da França vem a Teoria da Degeneração, defendida pelos eminentes médicos 
Morel (1809-1873) e Magnan (1835-1916). De inspiração darwinista, tal teoria considera as 
causas dos principais quadros psiquiátricos conhecidos como consequência da hereditarieda-
de ou precocemente adquirida e transmitida através das gerações. Para Forlenza (2009), essa 
teoria aproximava a moral da biologia, uma vez que os indivíduos degenerados apresentavam 
não apenas progressivo decréscimo orgânico, mas também declínio no comportamento e nas 
escolhas pessoais. Cesare Lombroso (1836-1909) fundamentou aí as ideias sobre “o crimi-
noso nato”, que durante muitos anos foi importante referência no direito e na criminologia. 
Segundo essa teoria, sinais físicos, traços bem definidos e a conformação do crânio seriam os 
indícios que identificariam os indivíduos e suas tendências para o crime e para o mal.

a reVolução aleMã

Segundo Louzã Neto, Wang, Motta e Elkis (2007), opondo-se à escola empirista-
-racionalista francesa, os psiquiatras alemães enfatizaram as particularidades individuais em 
conflitos com suas pulsões irracionais, buscando o equilíbrio. No entanto, dado o seu caráter 
especulativo-teórico, os psychiker (mentalistas ou psicologistas) pouco fizeram para melhorar 
as condições de seus pacientes. Um dos autores representativos desse período foi Ernst von 
Feustersleben (1806-1849), da Faculdade de Medicina de Viena, criador do termo “psicose”. 
Para ele, o termo designava um transtorno mental em geral, sem intenção classificatória. Ele 
concebe a doença mental de forma monista, ou seja, corpo e mente são a mesma coisa. Poste-
riormente, surgem os neuropsiquiatras alemães Lishman e Wilhelm Griesinger (1817-1868) 
que admitem que o motivo das doenças psíquicas são disfunções do cérebro e a insanidade 
é apenas um sintoma ou uma manifestação da doença cerebral. Seus seguidores acrescentam 
ainda mais conhecimentos a essa corrente. No final do século XIX, a psiquiatria germânica 
já dominava o cenário europeu, com reflexos no resto do mundo, inclusive no Brasil. Graças 
às contribuições de Griesinger, a psiquiatria desenvolvida na Alemanha superou a fase de 
especulações românticas e debates inócuos para seguir os caminhos da psiquiatria médica. A 
ênfase na anatomia e na neurofisiologia fez florescer a “patologia cerebral”. 

O psiquiatra alemão Emil Magnus Georg Kraepelin (1856-1926) é reconhecido como 
o criador da moderna psiquiatria, da psicofarmacologia e da genética psiquiátrica. As desor-
dens genéticas e biológicas seriam para ele a causa principal das doenças mentais. Ademais, 
suas teorias passaram a dominar a clínica psiquiátrica ao longo do século XX e são válidas 
até os dias de hoje. Sua tese se opõe a de Sigmund Freud (1856-1939), que enfatizava fatores 
psicológicos nos diagnósticos e tratamentos de seus pacientes. Ao descrever a esquizofrenia, 
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Kraepelin evidenciou problemas orgânicos que afetam o cérebro, o que mais tarde foi com-
provado na obra O eu dividido, do escocês Ronald David Laing (1927-1989).

Kraepelin agrupou as diversas manifestações das doenças mentais como síndromes (pa-
drões comuns de sintomas) e não pela semelhança dos principais sintomas, como no passado. 
O trabalho do médico alemão também ganha importância ao classificar duas formas distintas 
de psicoses, o que antes era considerado um conceito unitário: psicose maníaco-depressiva e de-
mentia praecox (demência precoce, hoje esquizofrenia). Kraepelin também demonstrou padrões 
específicos na genética dessas perturbações e padrões específicos e característicos do seu curso e 
prognóstico. Isto significa que existem mais esquizofrênicos entre parentes de esquizofrênicos do 
que na população geral, enquanto a psicose maníaco-depressiva é mais comum nos familiares de 
doentes maníaco-depressivos. Foi colega de Aloysius Alzheimer (1864-1915) e codescobridor 
do mal de Alzheimer. As teorias de Kraepelin sobre a etiologia e diagnóstico dos distúrbios men-
tais são a base dos maiores sistemas diagnósticos utilizados hoje, especificamente o DSM IV da 
Associação Americana de Psiquiatria e a CID-10 da Organização Mundial de Saúde. 

O questionamento sobre as péssimas condições de vida em que quase sempre se encon-
tram os doentes mentais em todo o mundo, aumentou principalmente após o final da Segunda 
Guerra Mundial. As décadas de 1960 e 1970 contaram com a contribuição do pensamento do 
sociólogo canadense Ewing Goffman (1922-1982), principalmente após a publicação de Ma-
nicômios, conventos e prisões. O pensamento de Goffman influenciou a geração de profissionais 
das décadas de 1960 e 1970, voltando a exercer forte influência na geração de formados duran-
te a década de 1990. Destacam-se também revelações sobre a execução de mais de um milhão 
de doentes mentais ocorrida na Alemanha entre 1933 e 1945 pelos nazistas. Essas mortes 
foram totalmente fundamentadas nas teses do Eugenismo (B. Muller Hill), o que contribuiu 
para o fortalecimento da luta em favor do respeito aos direitos humanos em todo o mundo.

a loucura, o louco e suas denoMinações atraVés dos teMPos

De acordo com um critério cronológico, é possível identificar os conceitos e as ideias vi-
gentes em cada período histórico: possuídos por espíritos, mania ou furor insano (século V a.C., 
Euclides e Sófocles); sofrimento da alma, perda das faculdades mentais, lunático, maniático, 
lelé, tança, vesano, demente, insano, alienado (século XVIII, Pinel e Esquirol). Desassisados, 
sandeus, mentecaptos, furiosos, doentes do miolo (Brasil Colônia). Doudos, doidos ou loucos 
de todo gênero eram as denominações do período do Brasil Império, mantendo-se essas deno-
minações, do Código Criminal do Império de 1830 até o Código Civil de 1916.

a assistência PsiQuiátrica no Brasil

A precariedade da vida colonial brasileira se refletia pesadamente sobre quem manifes-
tasse qualquer forma de doença mental nos primeiros tempos do novo domínio português 
além-mar. Acrescentem-se à falta de conhecimentos da época a opressiva presença da Inqui-
sição e seus dogmas voltados para as manifestações de poderes demoníacos, bem como as 
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crendices apropriadas de culturas tidas como primitivas, predominantes no cenário brasileiro 
da época. Assim, aos doentes mentais restavam os expedientes de feiticeiros e curandeiros ou, 
no caso dos mais abastados, algum auxílio de religiosos, em especial jesuítas. Sob a orientação 
de inquisidores era comum enviar pessoas para a “casa de doudos” do Hospital Real, existen-
te em Portugal, quando o réu era comprovadamente identificado com o “mal dos miolos”.

Como acolhida, somente as Santas Casas que, mesmo nos casos da clínica geral, con-
fundiam seu papel de hospital com albergues para desvalidos ou mesmo prisões.

Segundo Luis Salvador de Miranda-Sá Júnior (2010),  o Brasil só experimentou algum 
avanço no que tange a assistência à saúde pública com as transformações político-sociais 
verificadas no início do século XIX, em especial com a vinda da Corte Portuguesa para o ter-
ritório brasileiro, em 1808. Isso fez do Brasil mais do que mera colônia: agora éramos Reino 
Unido de Portugal, Brasil e Algarves.

O surto de urbanização, em especial nas três cidades então dignas de serem consi-
deradas maiores do país (Ouro Preto, Salvador e Rio de Janeiro) evidenciou ainda mais os 
problemas sanitários reinantes, entre os quais se incluía a presença de doentes psiquiátricos, 
alcoólatras e excluídos vagando pelas ruas. Ronaldo Vainfas (2005), em artigo para a Revista 
de História da Biblioteca Nacional, afirma que muitos faziam parte da paisagem urbana e 
eram até elevados à condição de celebridades locais por suas esquisitices. No Rio de Janeiro, 
Mello Moraes Filho fez, na primeira metade do século XIX, um curioso inventário com 
nomes e particularidades de vários tipos de rua. Nelas havia muitos alcoólatras inveterados 
e doentes mentais em repetidos surtos, que divertiam a população em blocos carnavalescos 
e até participando de encenações teatrais. Mas, assim como no resto do mundo, o alienismo 
(nome que então se atribuía à medicina mental) ganhava corpo no Brasil, propondo ver a 
loucura como doença. Isso significava substituir a caridade que informava a antiga noção 
da “assistência” aos necessitados e permitia que loucos permanecessem em suas casas ou nas 
ruas, pelo confinamento “terapêutico”. Protegia-se assim o doente e a sociedade, pois a lou-
cura, dizia-se, tinha também um potencial de contágio (Vainfas, 2005).

Ainda assim, a missão das Santas Casas de Misericórdia de acolher ou mesmo aprisionar 
os “doudos” em seus porões permaneceu praticamente até a proclamação da República, em 
1889. No entanto, a primeira instituição pública exclusivamente para fins de internação de 
alienados, como passaram a ser chamados os doentes mentais no Brasil, surgiu com a maio-
ridade do imperador Pedro II. Esse hospício foi sua primeira obra pública, inaugurada pelo 
monarca ainda menino. Segundo Walmor Piccinini e Ana Maria Oda (2003), numa estratégia 
brilhante, José Clemente Pereira, provedor da Santa Casa, líder maçom e um dos artífices da 
Independência do Brasil conseguiu vender a ideia de que a maioridade de D. Pedro II fosse 
marcada pela construção de um asilo majestoso (Figura 1).

Essa mobilização, com verbas do imperador, com loterias e com o chamado “imposto 
da vaidade” – venda de títulos de nobreza não hereditários – permitiu não só a construção 
do Hospício Pedro II como a remodelação de prédios da Santa Casa e de outros. Apesar 
de alguns insistirem na tese de que o asilo foi construído pela pressão de um poder médico 
misterioso, vários estudos recentes mostram que, desse acontecimento, os médicos pouco 
participaram, apenas colaboraram com componentes científicos para o discurso filantrópico. 
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Tanto é verdade que o mando efetivo no asilo era das religiosas incumbidas dos doentes e 
da mesa diretora da Santa Casa. O Decreto Imperial nº 82, datado de 18 de julho de 1841, 
deixa bem claras as intenções atribuídas a D. Pedro II, que naquela mesma data também se 
sagrava imperador: 

Desejando assinalar o fausto dia de minha sagração com a criação de um estabelecimento de 
pública beneficência: hei por bem fundar um hospital destinado privativamente para tratamento 
de alienados com a denominação de Hospício Pedro II o qual ficará anexo ao Hospital da Santa 
Casa de Misericórdia desta Corte, debaixo de minha imperial proteção, aplicando desde já para 
princípio de sua fundação o produto das subscrições promovidas por uma comissão da praça do 
comércio, e pelo provedor da sobredita Santa Casa, além das quantias com que eu houver por 
bem contribuir (Piccini; Oda, 2003).

Figura 1. Hospício D. Pedro II. Litografia sobre fotografia de Victor Frond.1

A primeira instituição psiquiatra brasileira foi inaugurada em 1852. A grande maioria 
da população do hospício era internada pelas mãos da polícia na categoria de indigentes 
(Vainfas, 2005).

Na trilha do Hospício D. Pedro II, atual sede da reitoria da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, também viabilizados com recursos auferidos em loterias e donativos públicos 
e privados, outras instituições são erguidas ou destinadas ao tratamento dos alienados ainda 
no Império e outras já em plena República, conforme demonstra a seguinte relação:

ProvínCiA/estAdo Ano estAbeleCimento (muniCíPio)

Rio de Janeiro

1852 Hospício D. Pedro II (Rio de Janeiro) 
Enfermaria de Alienados anexa ao Hospital São 
João Batista (Niterói) 
Colônias de São Bento e Conde de Mesquita (Ilha 
do Governador)

1878

1890

1 Disponível em: <http://www.exposicoesvirtuais.arquivonacional.gov.br/media/219/or_2055_p28.jpg>.
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ProvínCiA/estAdo Ano estAbeleCimento (muniCíPio)

São Paulo

1852

1864

1895
1898

Hospício Provisório de Alienados de São Paulo 
(Rua São João) 
Hospício de Alienados de São Paulo (Chácara da 
Tabatinguera) 
Hospício-colônia provisório de Sorocaba 
Hospício-colônia de Juqueri (atual Franco da Rocha)

Pernambuco
1864

1883

Hospício de Alienados de Recife-Olinda (da Visita-
ção de Santa Isabel) 
Hospício da Tamarineira (Recife)

Pará
1873

1892

Hospício Provisório de Alienados (Belém, próximo 
ao Hospício dos Lázaros)  
Hospício do Marco da Légua (Belém)

Bahia 1874 Asilo de Alienados São João de Deus (Salvador)

Rio Grande do Sul 1884 Hospício de Alienados São Pedro (Porto Alegre)

Ceará 1886 Asilo de Alienados São Vicente de Paula (Fortaleza)

Alagoas 1891 Asilo de Santa Leopoldina (Maceió)

Paraíba 1890
Asilo de Alienados do Hospital Santa Ana 
(João Pessoa)

Amazonas 1894 Hospício Eduardo Ribeiro (Manaus)

Minas Gerais 1903 Asilo dos Alienados de Barbacena

Paraná 1903 Hospício Nossa Senhora da Luz (Curitiba)

Maranhão 1905 Hospício de Alienados (São Luís do Maranhão)

Tendo ainda o Hospício D. Pedro II como modelo de assistência psiquiátrica dis-
ponível no Brasil, logo começaram as disputas de atribuições na gestão e nas formas de 
tratamento propostas. De um lado, os alienistas se julgavam mais preparados para a tarefa.
Do outro lado, ordens religiosas ainda mantinham o controle absoluto, pois o hospício era 
administrativamente vinculado à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.

Uma das vozes mais contundentes contra as atitudes das irmãs de caridade e de sua 
influência no tratamento dos doentes mentais foi a do médico João Carlos Teixeira Brandão 
(1854-1921), considerado um dos pais da psiquiatria brasileira. Segundo Vainfas (2005), a 
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República também trouxe uma importante decisão que foi separar administrativamente o 
Hospício da Santa Casa e a criação da Assistência Médico-Legal aos Alienados. Era o pri-
meiro passo para a ampliação e a especialização do espaço asilar, meta prioritária da gestão 
de Juliano Moreira (1873-1932). Médico baiano, negro e de origem modesta que se tornou 
um dos grandes nomes da psiquiatria brasileira, justamente em um período em que ganhava 
forças no país, entre intelectuais e médicos, as ideias eugenistas.

A eugenia surgiu sob o impacto da publicação da obra A origem das espécies, de Charles 
Robert Darwin (1809-1882). Esta teoria, entre outras coisas, revelava o poder de aprimo-
ramento das espécies a partir da transmissão de características de indivíduos mais aptos à 
sobrevivência e a consequente eliminação dos inaptos. Na prática, pela primeira vez ficava 
claro que o destino da vida estava nas mãos da natureza e não nos desígnios divinos. Um pri-
mo de Darwin, Francis Galton (1822-1911), cunhou o termo que significa “bem-nascido” 
e postulou que a hereditariedade transmitia características mentais. Com aparelhamento 
científico e algumas distorções, logo a eugenia se aproximou do racismo e com métodos 
para desenvolver uma sociedade ideal, sem chances para anormais, deficientes, degenerados 
morais e comportamentais perpetuarem seus “defeitos”.

Nessa época, em países livres como os Estados Unidos, programas de engenharia hu-
mana começaram a surgir estimulando uma seleção da população, registro de incapazes, 
testes de QI e a promoção da castração sumária de pobres, judeus, mexicanos, alcoólatras e 
epiléticos, entre outros (Friedlander, 1995). A jovem república brasileira, em crise, atribuía 
subjetivamente sua incapacidade de dar respostas positivas ao país por ter que conduzir uma 
nação excessivamente miscigenada, uma sociedade tropical indolente por natureza e incapaz 
de lidar com os valores democráticos e com a produtividade indispensável aos novos tempos. 
Em suma, era preciso estabelecer um processo de “branqueamento do brasileiro”. Isso impli-
cava também na promoção da saúde mental dos cidadãos.

Com o alvorecer do século XIX, foi estabelecido o processo de institucionalização da 
psiquiatria nacional, com órgãos governamentais específicos, legislação, hospitais públicos 
e particulares. Contudo, trouxe à tona, além do poder do psiquiatra frente à loucura, uma 
ânsia de controle social e ideológico do comportamento da população com base no ideal de 
uma ação profilática. No bojo desses conceitos nasceu, em 1923, a Liga Brasileira de Saúde 
Mental, fortemente vinculada ao pensamento eugenista. Há que se destacar que a psiquia-
tria, com seu instrumento privilegiado de intervenção, o hospício, era dirigida e organizada 
para os pobres. A prática no interior dos hospícios continuou sendo o tratamento moral até a 
década de 1930, com o advento de novas práticas, agora sob influência da psiquiatria alemã: 
a eletroconvulsoterapia, os choques insulínico ou cardiazólico e as lobotomias.

Ainda que avanços na psicofarmacologia tenham sido contínuos, a lógica de exclusão, 
o aumento desenfreado de leitos psiquiátricos em grandes instituições públicas e a oferta de 
tratamento na iniciativa privada, sempre com a cronificação das internações, permaneceu 
por mais algumas décadas. De acordo com Valentini e Nascimento Alves (2003), a partir 
da década de 1960, já em plena ditadura militar, com a industrialização, a migração da 
população para os grandes centros urbanos e o crescimento da classe média, segmento que 
usufruía de algum seguro social público, o modelo das grandes colônias, já em decadência, 
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foi progressivamente substituído pelos hospitais psiquiátricos privados. Estes eram contrata-
dos pelo Instituto Nacional de Previdência Social, que foi montado no país por um processo 
autoritário de unificação das diversas caixas previdenciárias e que ficou conhecido na assis-
tência psiquiátrica como “Indústria da Loucura”, com um crescimento absurdo do número 
de leitos privados contratados em psiquiatria (Cerqueira, 1984). 

Ainda que vez por outra, denúncias viessem à tona na grande imprensa brasileira, foi 
com o fim do regime militar (a volta dos exilados políticos e maior liberdade de expressão) que 
jornais e emissoras de TV puderam relatar, com bastante impacto na sociedade, o que se passa-
va do outro lado dos muros da psiquiatria pública e particular. Ficaram célebres as reportagens 
no Juqueri, no Rio de Janeiro e as do jornalista mineiro Hiram Firmino que, ao longo de 1979, 
fez uma série de reportagens, intituladas “Os porões da loucura”, publicada no jornal Estado 
de Minas. A situação de abandono dos pacientes em grandes instituições, mais parecidas com 
campos de concentração e presídios do que com hospitais, caso do Hospital Colônia de Barba-
cena, renderam muita comoção na opinião pública. A reação das autoridades foi imediata, pois 
se viram obrigadas a quebrar a tradição manicomial da assistência pública e começar a busca 
por modelos substitutivos à internação indiscriminada.

A psiquiatra alagoana, Nise da Silveira (1905-1999), demonstrou nos ateliês de pintura 
e de modelagem da Seção de Terapêutica Ocupacional do Centro Psiquiátrico D. Pedro II, que 
muitos pacientes poderiam ter oportunidades de superação se exprimindo artisticamente. Este 
foi um dos exemplos de que outros caminhos se abririam para a terapêutica da doença mental. 
Nise manteve correspondências com Carl Gustav Jung (1875-1961), discípulo de Freud e pes-
quisador sobre signos e símbolos. Jung incentivou Nise a exibir as obras de seus pacientes no 
II Congresso Internacional de Psiquiatria (1957), em Zurique. Ele também fez com que ela se 
aprofundasse nos estudos sobre mitologia para que potencializasse sua capacidade de interpre-
tar as obras feitas pelos pacientes. O resultado de seu trabalho pioneiro pode ser visto no acervo 
do Museu do Inconsciente, no Rio de Janeiro.

as transforMações e a atualidade

De acordo com Miranda-Sá Junior (2010), emparedada entre os interesses dos pres-
tadores de serviços privados, que viam na hospitalização uma fonte de lucro e a crescente 
necessidade de reformas, a psiquiatria brasileira vivia uma crise de identidade, na segunda 
metade do século XX. Três planos com ideais, muitas vezes antagônicos em suas concepções, 
lutavam para se impor: o plano médico-psiquiátrico, o plano antipsiquiátrico, ou antimani-
comial, e o tecnocrático. O primeiro era encabeçado pela Associação Brasileira de Psiquiatria 
e era considerado moderado. O segundo obteve a simpatia de grupos de ideólogos de es-
querda e era tido como mais radical. O terceiro teve a reação burocrática representada pelos 
dirigentes de serviços públicos. Em oposição às mudanças estava a Federação Brasileira de 
Hospitais, a qual era favorável à manutenção do quadro estabelecido até então.

Em nível internacional, o psiquiatra italiano Franco Basaglia (1924-1980) liderou 
uma corrente de médicos e gestores favoráveis à definitiva extinção do modelo manicomial 
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na Itália. Em 1973, o Serviço Hospitalar de Trieste, dirigido por ele, foi considerado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) como referência mundial para reformulação da assis-
tência à saúde mental. Basaglia demonstrou que é possível a constituição de uma nova forma 
de organização, de uma atenção que ofereça e produza cuidados e que, ao mesmo tempo, 
produza novas formas de sociabilidade e de subjetividade para aqueles que necessitam da 
assistência psiquiátrica.

Em 13 de maio de 1978, instituiu-se a Lei nº 180, a qual foi incorporada à lei italiana 
da Reforma Sanitária. Esta não só proibia a recuperação dos velhos manicômios e a construção 
de novos, como também reorganizava os recursos para a rede de cuidados psiquiátricos, resti-
tuindo a cidadania e os direitos sociais aos doentes, além de garantir o direito ao tratamento 
psiquiátrico qualificado. Esse grande passo dado pela Itália influenciou o Brasil, fazendo res-
surgir várias discussões acerca da desinstitucionalização do portador de sofrimento mental e 
da humanização do tratamento a essas pessoas com o objetivo de promover a reinserção social 
(CRP, 1997). Enquanto os avanços na legislação aconteciam, o mesmo ocorria na psicofar-
macologia com o lançamento de medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. 
Isso proporcionou aos pacientes uma melhor aceitação e, consequentemente, um aumento das 
possibilidades de atendimento ambulatorial, evitando as longas internações.

Em Minas Gerais, a realização do III Congresso Mineiro de Psiquiatria, em 1979, 
trouxe à tona mais uma vez as denúncias de violência nas instituições manicomiais do estado. 
Essas discussões foram reforçadas pelas presenças de Basaglia, o autor da reforma psiquiátrica 
da Itália e Robert Castel. 

As chocantes imagens de abandono de milhares de pacientes no Hospital Colônia de 
Barbacena, um dos muitos hospícios mantidos pelo governo estadual mineiro, foram apre-
sentadas no Congresso como modelos falidos e incompatíveis com a dignidade humana de 
seus moradores (Figura 2). 

Em 1987 foi realizada a I Conferência Nacional de Saúde Mental, que discutiu as ino-
vadoras políticas assistenciais e a necessidade de uma nova legislação psiquiátrica no Brasil. 
Nesse mesmo ano, no Encontro de Bauru, trabalhadores de saúde mental propuseram princí-
pios teóricos e éticos de assistência e lançaram o lema “Por uma sociedade sem manicômios”.

Pouco depois, em 1989, o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Paulo 
Delgado, transformava-se no catalisador das discussões do movimento. Ele apresentou seu 
projeto de reforma psiquiátrica, que previa a extinção dos manicômios e a desospitalização 
progressiva dos portadores de transtornos mentais. Os psiquiatras se dividiram e o projeto 
ficou entre os que o apoiavam e os que o criticavam. Fizeram-se abaixo-assinados. Médicos 
se pronunciaram contra a “ideia absurda” de abrir as portas dos hospícios. Paulo Delgado e 
os líderes da luta antimanicomial foram acusados de teses antipsiquiátricas. 

O projeto de Lei nº 3.657/89, conhecido como Lei Paulo Delgado, defendia os 
seguintes pontos: 

detém a oferta de leitos manicomiais financiados com dinheiro público, redireciona os inves-
timentos para outros dispositivos assistenciais não-manicomiais e torna obrigatória a comuni-
cação oficial de internações feitas contra a vontade do paciente oferecendo: [...] pela primeira 
vez um instrumento legal de defesa dos direitos civis dos pacientes.
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Figura 2. Museu da Loucura, em Barbacena, Minas Gerais.

Finalmente, em 2001, após doze anos de tramitação no Congresso Nacional, a Lei 
Federal nº 10.216 é sancionada no país. Ela redireciona a assistência em saúde mental, pri-
vilegiando a oferta de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Contudo, não institui mecanismos claros 
para a progressiva extinção dos manicômios. Ainda assim, ela deu um efetivo impulso para o 
processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil.

No campo da assistência, a Portaria nº 224, de 29 de janeiro de 1992, do Ministério 
da Saúde, estabeleceu as diretrizes para o atendimento nos serviços de saúde mental, nor-
matizando vários serviços substitutivos. Dentre estes estão: atendimento ambulatorial com 
serviços de saúde mental (unidade básica, centro de saúde e ambulatório); criação de Centros 
(CAPS) e Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS); Hospital-Dia (HD); serviço de urgência 
psiquiátrica em hospital-geral e leito psiquiátrico em hospital-geral. Além disso, a lei definiu 
padrões mínimos para o atendimento nos hospitais psiquiátricos, até que sejam totalmente 
superados. A Portaria nº 106, de 11 de fevereiro de 2000, criou os Serviços Residenciais Te-
rapêuticos em saúde mental para pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos.

Além desses serviços, existem os Centros de Convivência, as Cooperativas de Traba-
lho, dentre outros criados por alguns municípios. Assim como os outros tipos de serviços 
substitutivos, eles têm garantido à população dos municípios por eles abrangidos, um 
atendimento mais humano (CRP, 1997).

Na atualidade, os CAPS têm sido alvo de debates, pois já se percebe uma tendência de 
que o modelo esteja derivando para um formato quase hospitalar. O problema é que isso não 
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corresponde à sua primordial finalidade que é substituir a estrutura voltada para a internação 
e a longa permanência em ambiente terapêutico. Conforme o Ministério da Saúde, estes 
serviços precisam ser substitutivos e não complementares ao hospital psiquiátrico. De fato, 
o CAPS é o núcleo de uma nova clínica, produtora de autonomia e que convida o usuário à 
responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento.

Em contrapartida, há uma crescente onda de “judicialização” da psiquiatria (interna-
ção por ordem judicial), reflexo da incapacidade dos serviços públicos em atender a demanda 
cada vez maior. Assim, usuários e familiares têm recorrido ao Poder Judiciário para garantir 
mais do que o atendimento ambulatorial. Com isso, volta à tona o debate sobre a internação 
compulsória e a capacidade real do setor público em atender a população com qualidade e 
resolutividade.

Outro ponto que entrou definitivamente na agenda da psiquiatria contemporânea, 
seja na assistência ou na terapêutica, é a questão da dependência química, destacando-se o 
avanço no consumo de crack. Atingindo todas as classes sociais e com usuários cada vez mais 
jovens, o uso precoce e contínuo de drogas afeta a sociedade como um todo, e requer novas 
estratégias de abordagem, tratamento e prevenção. 
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A necessidade de conhecer o porquê das doenças, suas causas e seu tratamento, com o 
objetivo de preservar a vida e atenuar o sofrimento, sempre acompanhou a humanidade 
desde os tempos pré-históricos. Nas civilizações primitivas, essa busca se manifestou de 
diferentes maneiras conforme a cultura de cada povo, suas crenças, seus costumes e sua 
história. Há, contudo, nas antigas civilizações, uma ideia comum decorrente da interpreta-
ção mágico-religiosa do homem primitivo diante da vida e da natureza. Assim, nada mais 
natural do que atribuir às doenças a interferência de poderes sobrenaturais de natureza 
mágica e/ou religiosa.

O conceito mágico de enfermidade atribui à doença a ação de forças sobrenaturais, à 
existência de espíritos maléficos que podem penetrar no corpo humano ou à influência dos 
astros na vida terrena. Em todos os casos, não há a intermediação de uma divindade.

A evolução do conceito de enfermidade

Joffre Marcondes de Rezende
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O conceito religioso de enfermidade pressupõe o intermédio de um ou mais deuses 
que governam o universo e a ideia de castigo pelo pecado, isto é, a transgressão de um código 
de conduta estabelecido para o homem. O castigo poderá ser a retirada da proteção contra 
os espíritos maus ou infligidos diretamente aos transgressores. 

Essa visão religiosa da doença como castigo por faltas cometidas é comum a todos 
os povos e civilizações da Antiguidade. Contudo, ela ainda perdura nos dias de hoje na 
crença popular.

Por vezes é difícil distinguir entre o caráter mágico ou religioso do conceito de enfer-
midade, uma vez que ambos estão amalgamados em uma só crença. Nesse caso, é preferível 
englobarmos ambos em uma denominação única: a mágico-religiosa.

O conceito de enfermidade como um fenômeno natural surgiu na civilização grega, 
no século V a.C., com Hipócrates e sua escola. Esta representou, para Tamayo (1988), o 
descobrimento mais importante da história da medicina, uma vez que existe uma diferença 
qualitativa fundamental entre os eventos sobrenaturais e os fenômenos naturais. Os primei-
ros assustam e permanecem inacessíveis ao entendimento humano, ao passo que os segundos 
são passíveis de ser estudados e compreendidos.

Após esta breve introdução ao tema, deve-se abordar as principais interpretações da 
doença em diferentes civilizações do passado e sua evolução através do tempo.

Na civilização mesopotâmica predominava a ideia de que as doenças eram castigo dos 
deuses por faltas cometidas. A população tinha por agentes seres sobrenaturais, que interfe-
riam no dia a dia e que podiam penetrar no corpo das pessoas.

Qualquer doença era designada pela palavra shêrtu, que significava também pecado, 
impureza e cólera dos deuses.

A medicina era principalmente mágico-sacerdotal. O médico-sacerdote chamava-se 
Assipu. Havia também o médico leigo, Asu, que cuidava de ferimentos e pequenas cirurgias.

O médico-sacerdote atuava por meio de rituais e encantamentos de várias maneiras: 
incubação (sonho nos templos); transferência da doença para animais; exorcização dos maus 
espíritos e emprego da água, fogo e ervas, sempre usando palavras mágicas.

Havia também a adivinhação pela astrologia e por outros métodos, como o voo dos 
pássaros e a inspeção das vísceras de animais sacrificados, procedimento chamado aruspício. 
A principal víscera era o fígado e o intérprete chamava-se arúspice. A prática da hepatoscopia 
estendeu-se a outros povos.

Na civilização hindu, no período védico, entre 1500 a 800 a.C., a medicina era pre-
dominantemente teúrgica e sobrenatural, com numerosos deuses e demônios. O Rig-veda 
menciona 33 deuses para a preservação da vida e prevenção das doenças. Na doença, além de 
preces e súplicas aos deuses, usavam fórmulas mágicas. Acreditava-se que qualquer mezinha 
usada só seria eficaz com a ajuda dos deuses. Paralelamente, há referências à classe médica, que 
compreendia cirurgiões, clínicos, médicos mágicos e especialistas em envenenamentos.

Na China, a medicina primitiva conceituava a doença como possessão do corpo por 
demônios, sendo que havia um demônio particular para cada doença. Identificavam os deuses, 
demônios e espíritos com elementos da natureza como o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, as 
tempestades, o fogo etc. Inicialmente, o tratamento dos enfermos ficava nas mãos de sacerdotes 
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e curandeiros. Na dinastia Chou (1140 a.C.) as funções dos sacerdotes e dos médicos foram 
separadas, cabendo aos primeiros o lado sobrenatural e aos segundos a parte prática da me-
dicina e preparação de medicamentos.

Com o advento das filosofias de caráter religioso (confucionismo, taoísmo e bu-
dismo) mudaram-se as concepções dos chineses diante da vida e da natureza. Passaram a 
explicar as doenças como efeito de um desequilíbrio entre Yang e Yin, os dois princípios 
universais antagônicos existentes em todos os seres, tornando-os susceptíveis à ação pa-
togênica de causas externas, representadas por fenômenos da natureza e causas internas 
decorrentes das emoções.

Na civilização egípcia encontra-se a medicina mágico-religiosa amalgamada às prá-
ticas empírico-racionais. Os papiros encontrados indicam processos de encantamentos, 
exorcismos, rituais mágicos, invocações e, ao mesmo tempo, prescrições terapêuticas e 
práticas racionais.

O período de maior desenvolvimento da medicina parece ter sido o Médio Império, 
antes da invasão dos hicsos. O que se conhece sobre a medicina egípcia baseia-se principal-
mente em textos médicos encontrados em diversos papiros.

O papiro de Ebers permite diferenciar três categorias de praticantes da medicina: os 
sacerdotes, nos templos e na corte do Faraó; os feiticeiros, que praticavam rituais mágicos, 
além de forneciam amuletos e os médicos.

A mitologia egípcia é rica de deuses e deusas que governavam o mundo, cada qual com 
atribuições próprias e domínio sobre a vida humana. Muitos deles tinham atuação protetora 
contra doenças.

A medicina empírico-racional dos egípcios trouxe muitas contribuições originais que 
se estenderam a outros povos e perduraram através dos tempos. Uma das mais importantes, 
por sua implicação com o conceito de enfermidade, é a crença de que as fezes contêm subs-
tâncias tóxicas para o organismo e de que estas podem ser absorvidas e causar doenças. No 
entanto, no papiro Anonimo Londinense encontra-se o seguinte trecho: “qualquer alimento 
ingerido que não é absorvido pelo organismo e que permanece nos órgãos, o calor do corpo 
gera resíduos que sofrem putrefação e causam enfermidades”.

Na decifração dos hieróglifos, encontrou-se repetidamente uma palavra de difícil enten-
dimento representada pela sequência whdw, traduzida para o alfabeto latino por oukhedou. O 
seu significado é de um princípio tóxico contido nas fezes, o qual, quando absorvido, coagula 
o sangue, produzindo abscessos ou corrupção sistêmica do organismo. A decomposição do 
cadáver, que se inicia pelo intestino, e a supuração patológica são consideradas manifestações 
equivalentes da putrefação orgânica causada por este princípio tóxico.

Os médicos egípcios atribuíam ao oukhedou muitas enfermidades e explicavam inclusive 
o envelhecimento como consequência de sua absorção contínua pelo organismo. Como tra-
tamento e profilaxia das doenças prescreviam com frequência purgativos, eméticos e clisteres, 
visando à retirada deste princípio tóxico do organismo. A sangria também era utilizada em 
alguns casos com a mesma finalidade. 

Heródoto, historiador grego (485-430 a.C.) deixou, a propósito dos egípcios, o se-
guinte depoimento: “Em sua maneira de viver, têm o costume de purgar-se todos os meses 
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do ano, por três dias consecutivos, procurando viver com saúde à custa de eméticos e clisteres, 
persuadidos de que todos os achaques e enfermidades do homem procedem dos alimentos”.

No papiro de Ebers há pelo menos doze receitas de purgativos destinados a “liberar o 
ventre e expelir todas as coisas más que estão no corpo do doente”.

Estas ideias e conceitos etiopatogênicos dos egípcios trasladaram-se para a medicina 
grega, de início para a escola de Cnidos e, a seguir, para a escola hipocrática de Cós. Eurifos, 
de Cnidos, substituiu o termo hieroglífico oukhedou pela palavra grega peritomata, cujo sen-
tido é o de resíduos.

A crença nos efeitos benéficos dos purgativos e da lavagem intestinal no tratamento 
das doenças como medida higiênica visando à preservação da saúde parece ser intuitiva e 
comum a várias culturas que se desenvolveram sem comunicação entre si. 

Durante séculos os purgativos e clisteres foram liberalmente empregados como pana-
ceia curativa e preventiva das doenças nos países europeus. Na atualidade, presencia-se o res-
surgimento da teoria dos egípcios e da prática da lavagem intestinal, agora com equipamento 
sofisticado, sob o disfarce de nova denominação – hidroterapia do cólon ou colonterapia.

O conceito de enfermidade, nos primórdios da civilização grega, assemelhava-se ao de 
outras civilizações da mesma época ao admitir a influência do sobrenatural.

A partir do século XII a.C. surgiu o culto a Asclépio, considerado o deus da medici-
na. A ele ergueram-se muitos templos, para onde se dirigiam os doentes em busca de cura. 
Geralmente os templos localizavam-se em lugares aprazíveis, junto a fontes de água ou no 
litoral. Os sacerdotes do templo que cuidavam dos enfermos eram chamados asclepíades. 
Uma parte do templo, chamada Ábaton, era destinada aos doentes, que ali dormiam até que 
tivessem um sonho relacionado com a sua doença. Chamava-se a isso de incubação. O sonho 
era interpretado pelo asclepíade, que lhe aconselhava o que fazer. Era comum fazer parte do 
tratamento dieta, banhos, massagens e ginástica.

No século V a.C. nasceu Hipócrates, fundador de uma escola destinada a mudar os 
rumos da medicina ao interpretar as doenças como um acontecimento natural da vida hu-
mana, sem a interferência de poderes sobrenaturais.

Se a doença é um fenômeno natural, qual seria ou quais seriam, então, suas causas 
e quais os fatores que poderiam contribuir para a sua manifestação? Para responder a essa 
indagação surgiu a teoria dos humores.

O humor (khymós, em grego) era conceituado como uma substância existente no 
organismo, necessária à manutenção da vida e da saúde. Inicialmente, fala-se em número 
indeterminado de humores. Posteriormente, verifica-se a tendência de simplificação, redu-
zindo-se a quatro o número de humores. O número quatro encaixava-se perfeitamente na 
concepção filosófica da estrutura do universo. Assim, estabeleceu-se uma correspondência 
entre os quatro humores com os quatro elementos (terra, ar, fogo e água), com as quatro 
qualidades (frio, quente, seco e úmido) e com as quatro estações do ano (inverno, pri-
mavera, verão e outono). O estado de saúde dependeria da exata proporção e da perfeita 
mistura dos quatro humores, que poderiam ser alterados por ação de fatores externos ou 
internos. O excesso ou deficiência de qualquer dos humores, assim como o seu isolamento 
ou miscigenação inadequada, causariam as doenças com o seu cortejo sintomático.
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No livro Das doenças, os humores são o sangue, a fleuma, a bile amarela e a água. Na 
evolução da doutrina, a água, que já figurava um dos componentes do universo, é substituída 
pela bile negra. Admite-se que a crença na existência de uma bile negra tenha sido fruto da 
observação clínica nos casos de hematêmese e melena.

O tratado Da natureza do homem, um dos mais tardios da coleção hipocrática, atribuí-
da a Polybos, genro de Hipócrates, versa sobre os quatro fluidos. O sangue é armazenado no 
fígado e levado ao coração, onde se aquece, sendo considerado, portanto, quente e úmido. 
A fleuma, que compreende todas as secreções mucosas, provém do cérebro e é fria e úmida 
por natureza. A bile amarela é secretada pelo fígado e é quente e seca. Enquanto a bile negra 
é produzida no baço e no estômago e é de natureza fria e seca. 

Segundo a concepção hipocrática da patologia humoral, quando uma pessoa se encon-
tra enferma há uma tendência natural para a cura. Isso porque a natureza (physis) encontra 
meios de corrigir a desarmonia dos humores (discrasia), restaurando o estado anterior de 
harmonia (eucrasia). 

Assim, a recuperação do enfermo é acompanhada pela eliminação do humor exceden-
te ou alterado. O médico pode auxiliar as forças curativas da natureza, retirando do corpo 
o humor em excesso ou defeituoso, a fim de restaurar o equilíbrio. Com esta finalidade, 
surgiram os quatro principais métodos terapêuticos: sangria, purgativos, eméticos e clisteres.

Curiosamente, em um dos livros da coleção hipocrática, Sobre a medicina antiga, o 
autor levanta dúvidas sobre a validade da teoria dos quatro humores e critica todas as cons-
truções teóricas formuladas como base da medicina:

Todos aqueles que falam ou escrevem sobre a medicina utilizam uma hipótese como base de seu 
raciocínio [...]. Eu cheguei à conclusão de que a medicina não tem nenhuma necessidade de uma 
suposição vazia, tal como as coisas ocultas [...] sem evidência da verdade ou da falsidade das afir-
mações, visto que toda comprovação é impraticável. (Hippocrate, 1932, p. 3, tradução nossa).

A teoria humoral, todavia, sobreviveu e propagou-se como verdadeira, tendo sido re-
vitalizada por Galeno no século II d.C. Essa concepção passou a guiar a prática médica por 
mais de dois milênios.

O Império Romano muito se beneficiou com a medicina grega, em função da migra-
ção de médicos gregos para Roma, após a conquista da Grécia pelos romanos. 

Primitivamente os doentes eram tratados em ambiente doméstico pelos próprios 
chefes de família ou por curandeiros, com encantamentos e amuletos, bem como por 
herboristas empíricos. A mitologia romana é rica em divindades e havia deuses protetores 
como Salus, deusa da saúde e bem-estar; Febris, deusa da febre; Lucina, deusa dos partos; 
Carna, protetor dos intestinos e Mephitis, deusa dos miasmas. Posteriormente os romanos 
assimilaram os deuses gregos, mudando-lhes os nomes. Asclépio, o deus grego da medici-
na, foi adotado com o nome de Esculápio.

Com a expansão e o enriquecimento do Império Romano, Roma tornou-se um cen-
tro de atração para os médicos gregos. No início foram recebidos com desconfiança pelos 
patrícios romanos, porém, com o tempo, foram aceitos pela sociedade. Um dos primeiros, 
senão o primeiro a vir para Roma foi Asclepíades de Prusa em 91 a.C. Ele não concordava 
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com a doutrina dos quatro humores da escola hipocrática e introduziu a teoria atômica de 
Demócrito em biologia. Dizia que o corpo humano era composto de átomos separados por 
pequenos canais ou poros. Segundo ele, a doença ocorria por causa de uma alteração nas rela-
ções entre os átomos e os poros, bloqueando estes últimos. Não acreditava no poder curativo 
da natureza, defendida por Hipócrates, e era contra o emprego de purgativos fortes e sangrias 
excessivas. Dividia as doenças em agudas e crônicas, valorizando a importância destas últi-
mas, e combatia o hábito de manter os doentes em quartos escuros e mal ventilados.

Um de seus discípulos, Themison de Laodicea (50 a.C.), complementou a teoria de 
Asclepíades estabelecendo duas classes de enfermidades: aquela em que os poros estão obs-
truídos (strictum) e aquela em que os poros estão relaxados (laxum). Os sectários desta teoria 
ficaram conhecidos como metodistas.

O mais notável médico grego que aportou em Roma foi Cláudio Galeno (130-200 d.C.), 
homem designado a traçar o destino da medicina por mais de um milênio. Nascido em Pérgamo, 
iniciou seus estudos de medicina no Asklepion de sua cidade natal aos 17 anos de idade. A seguir 
estudou em Smyrna por dois anos e, finalmente, em Alexandria por cinco anos, onde teve opor-
tunidade de assistir e praticar dissecções em corpos humanos. Completados seus estudos retornou 
a Pérgamo, onde foi nomeado cirurgião do anfiteatro dos gladiadores. Em 164 d.C., aos 33 anos 
de idade, transferiu-se para Roma, onde teve grande sucesso como médico do imperador e das 
classes abastadas dos patrícios.

Galeno reunia em si inteligência, cultura, talento e ambição a uma atividade incessan-
te e compulsiva. Fez numerosas descobertas em anatomia e fisiologia, dissecando animais. 
Deixou uma obra monumental, tendo escrito não somente sobre medicina, como filosofia, 
matemática, gramática e leis. No entanto, parte de seus livros se perdeu em um incêndio no 
Templo da Paz, onde se encontravam depositados. O que restou de seus livros médicos foi 
publicado por Kühn, de 1821a 1833, na Alemanha, em uma coleção de 22 volumes.

Galeno aceitava a teoria dos quatro elementos (terra, ar, fogo e água) e dos quatro 
humores (sangue, fleuma, bile amarela e bile negra) como base teórica de sua filosofia sobre 
o universo e a vida. Acrescentou e ressaltou a importância dos quatro temperamentos, con-
forme o predomínio de um dos quatro humores: sanguíneo, fleumático, colérico (de cholé, 
bile) e melancólico (de melanós, negro + cholé, bile). Colérico, portanto, é aquele que tem 
mais bile amarela e melancólico é o que tem mais bile negra. Transfere-se, desse modo, para 
o comportamento das pessoas a noção de equilíbrio e harmonia dos humores. As expressões 
“bom humor”, “mau humor”, “bem humorado”, “mal humorado” são reminiscências dos 
conceitos de eucrasia e discrasia. 

O estudioso era monoteísta convicto e acreditava que cada órgão do corpo humano 
fora feito por Deus da melhor maneira possível para exercer sua função. À teoria humoral 
acrescentou a observação de que a doença resulta de uma causa que age localmente, produ-
zindo alterações funcionais e os sintomas correspondentes. Essa visão do processo mórbido 
representou um avanço na evolução do conceito de enfermidade.

Por ser monoteísta, Galeno teve seu nome consagrado por cristãos, judeus e muçulma-
nos e, até o Renascimento, duvidar de Galeno era cometer heresia. Durante a Idade Média 
sua obra foi a bíblia em que se basearam os médicos no exercício da profissão.
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Em 394 d.C. o Império Romano foi dividido pelo imperador Teodósio em Império 
do Ocidente, com a capital em Roma, e Império do Oriente, com a capital em Constantino-
pla (antiga Bizâncio, donde bizantino). Em 476 d.C., Roma caiu em poder dos bárbaros e 
Constantinopla tornou-se o centro da cultura e a capital do que restou do Império Romano. 
O cristianismo tornou-se a religião dominante, assim Asclépio e os deuses pagãos foram 
substituídos por Cristo e os santos. Recrudesceu o conceito de doença como castigo divino 
e a necessidade da invocação dos santos protetores, aos quais se atribuíam poderes especiais 
para determinadas afecções. Assim, São Roque protegia contra a peste, São Lázaro contra a 
lepra, São Braz contra as doenças da garganta, Santa Luzia contra as enfermidades dos olhos, 
Santo Antônio de Pádua contra várias moléstias, especialmente do abdome, assim por dian-
te. A crença no poder dos santos de interceder junto a Deus em benefício do ser humano 
atravessou toda a Idade Média e subsiste até os dias de hoje.

Até mesmo os grandes médicos da época como Aetius de Amida e Alexandre de 
Trailles, que trouxeram substancial contribuição aos conhecimentos médicos, acreditavam 
na influência do sobrenatural. Dessa forma, ao lado da terapêutica empírico-racional, em-
pregavam fórmulas mágicas e irracionais no tratamento das doenças.

Em consequência de disputas religiosas e da intolerância da Igreja, o bispo de Cons-
tantinopla, de nome Nestório, foi considerado herege e excomungado pela Igreja de Roma 
em 431. Todos os seus seguidores, que ficaram conhecidos como “nestorianos”, foram 
perseguidos e tiveram de emigrar. Muitos deles aportaram em Jundi-Shapur, capital da 
Pérsia, onde foram bem recebidos. Havia em Jundi-Shapur uma universidade aberta a es-
trangeiros, onde os nestorianos foram acolhidos. Eles levaram para Jundi-Shapur a língua 
e a cultura grega, traduzindo para o siríaco, língua oficial da universidade, obras clássicas 
gregas, dentre elas as de medicina. Em 529, sábios da Grécia foram para Jundi-Shapur e as 
obras de Hipócrates e Galeno foram traduzidas para o árabe. 

Em 636 a cidade de Jundi-Shapur foi conquistada pelos árabes, que prestigiaram a 
universidade e fizeram de sua escola de medicina o principal centro de educação médica do 
mundo árabe. Os árabes verteram para o seu idioma as traduções siríacas que encontraram. 
Posteriormente, os textos árabes foram traduzidos para o latim e, dessa maneira, muitos ori-
ginais gregos foram recuperados.

Os mais notórios representantes da medicina árabe oriental, que foram Rhazes e Avicena, 
permaneceram fiéis à doutrina humoral de Hipócrates e Galeno. Na Península Ibérica, que 
havia sido conquistada pelos árabes, também nenhuma ideia nova surgiu entre os mais notáveis 
médicos da época a respeito do conceito de enfermidade.

Contrastando com a ebulição da cultura árabe, em decorrência da derrocada do Im-
pério Romano, a Europa entrou em um período de retrocesso no tocante à liberdade de 
pensamento, investigações científicas e filosóficas, crenças e costumes. Isso porque estavam 
sob o domínio feroz da Igreja Romana que perseguia, torturava ou queimava vivo todo aque-
le que discordasse dos dogmas eclesiásticos. A esse período convencionou-se chamar Idade 
Média. Não há consenso entre os historiadores quanto as datas que marcam o início e o fim 
da Idade Média, mesmo porque as transformações sociais não se fazem de maneira abrupta. 
Estas são lentas e progressivas e não ocorrem simultaneamente em todos os locais. Admite-se 
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que durou mais de um milênio, durante o qual a medicina permaneceu estagnada na tradi-
ção dos conceitos de Hipócrates e Galeno. A astrologia foi tida como ciência, proliferou o 
curandeirismo e houve um recrudescimento da crença em poderes mágicos e sobrenaturais, 
bruxarias e superstições. 

Somente ao final da Idade Média e na transição para o período seguinte da Renascença 
ou Renascimento houve quem se levantasse contra a teoria humoral das doenças. O primeiro 
deles foi um médico suíço cujo nome completo é Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim (1493-1541) que ficou conhecido na história da medicina como Paracelso. 
Embora cultivasse a crença na astrologia e na alquimia, abalou os alicerces da medicina tra-
dicional criando novas teorias e novos métodos de tratamento.

Em 1520 Paracelso publicou a primeira de suas teorias, na qual mencionava cinco prin-
cípios ou esferas, que chamou de entia, responsáveis pelas doenças. A primeira é a influência 
das estrelas, causa das epidemias e endemias. A segunda, a relação do homem com seu meio 
ambiente, provocando intoxicações e transtornos metabólicos. A terceira, a compleição e os 
constituintes biológicos do corpo. A quarta, a vida espiritual da pessoa. A quinta, o poder de 
Deus infligindo padecimentos incuráveis. 

Uma das concepções centrais de Paracelso na patogênese de algumas doenças é a do 
tártaro. Segundo ele os alimentos contêm um material que não é digerido nem excretado e 
que se deposita em diferentes órgãos, causando enfermidade. Paracelso foi quem primeiro 
introduziu o uso de metais em terapêutica. 

Na Renascença surgiram novos personagens que, aos poucos, foram abandonando as 
crendices da Idade Média e elaborando novas teorias baseadas na lógica e na experimentação.

A medicina no século XVII orientou-se em direção a duas escolas: a Iatroquímica e a 
Iatrofísica. Os iatroquímicos atribuíam aos componentes químicos do organismo o estado de 
saúde e de doença. Os iatrofísicos comparavam o corpo humano a uma máquina complexa 
em que se poderiam aplicar conceitos mecânicos e matemáticos.

Os mais destacados seguidores da iatroquímica foram o próprio Paracelsus, van Helmont 
(1577-1644), Sylvius (1614-1672) e Thomas Willis (1621-1675). 

Van Helmont admitia que a enfermidade relaciona-se com o Archeus, princípio vital 
existente no organismo em cada uma de suas partes. As causas mórbidas externas atuariam 
através do Archeus do organismo, produzindo doenças sistêmicas, ou através do Archeus de 
uma de suas partes, causando doenças localizadas. Apesar de ser um místico que explicava 
a existência de doenças como consequência do pecado original, defendeu a pluralidade e a 
diversidade das doenças. Essa postura contribuiu para as etapas seguintes na evolução do 
conceito sobre as doenças.

Sylvius, cujo verdadeiro nome é Franz de le Boë, beneficiou-se com a descoberta da 
circulação sanguínea para elaborar o seu sistema, no qual substituiu os quatro humores clás-
sicos por outros três: saliva, suco pancreático e bile, sendo os dois primeiros ácidos e o último 
alcalino. A esses três humores juntou os espíritos vitais, necessários para produzir a fermen-
tação e efervescência, que são os processos essenciais à vida. De acordo com a sua teoria, a 
saúde consiste na realização do processo normal de fermentação no organismo, sem o apare-
cimento de sais ácidos ou alcalinos. Desse modo, a doença se manifesta quando se formam 
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sais, havendo dois tipos de enfermidades: as produzidas por sais ácidos e as que dependem de 
sais alcalinos. A terapêutica proposta é bem simples, eliminar o ácido ou o álcali em excesso. 
Nesse momento, a palavra espírito não deve ser entendida com o seu significado atual, pois 
aqui trata-se de algo indetectável, porém de existência real.

Thomas Willis, em lugar de três ou quatro elementos, postulou cinco: água, terra, sal, 
enxofre e espíritos vitais. Os espíritos seriam gerados no cérebro e distribuídos a todo o corpo 
através dos nervos. Ele adotou a ideia da fermentação, porém sem levar em conta a sua natu-
reza ácida ou alcalina. Ademais,  atribuía às doenças as fermentações e as efervescências nas 
quais os espíritos vitais desempenham o papel principal. Contudo, nem todas as suas ideias 
foram compartilhadas pelos seus contemporâneos.

A escola iatroquímica perdeu o seu prestígio durante o século XVIII, porém alertou 
para a importância dos constituintes químicos do organismo e suas alterações.

A escola iatrofísica ou iatromecânica foi contemporânea da iatroquímica, porém sobre-
viveu mais tempo que esta. Seus principais representantes foram Alfonso Borelli (1608-1679) 
que não era médico e sim matemático, mas que se interessou pela medicina; Giorgio Baglivi 
(1668-1706), Archibald Pitcairn (1652-1713) e Friedrich Hoffmann (1660-1742).

Baglivi apresentou com mais detalhes a analogia entre os processos mecânicos e o 
funcionamento do corpo humano: “os maxilares e os dentes são máquinas trituradoras; o 
estômago um recipiente; os vasos, tubos hidráulicos; o coração um pistão; os pulmões um 
par de foles; as vísceras um filtro; os músculos, alavancas etc.”. 

Pitcairn expressou sua descrença na utilidade da medicina teórica quando, ao tomar 
posse do cargo de professor em Leyden, atacou todos os sistemas anteriores e declarou: “a 
medicina estará livre da tirania dos filósofos”.

Quem melhor interpretou o pensamento dos iatrofísicos foi Hoffmann, ao dizer que 
“o movimento é a causa de todas as mudanças que ocorrem no organismo e é a base da saúde 
e da doença; as causas das doenças atuam sobre as partes sólidas e líquidas dos nossos corpos 
unicamente através do movimento”.

O século XVIII foi pródigo em novos conceitos sobre as doenças. Uma das primei-
ras a surgir foi a do animismo, que teve seu maior representante em George Ernest Stahl 
(1659-1734), o mesmo criador da ideia do flogisto. Considerava ele o corpo humano uma 
entidade passiva cuja conservação e autorregulação estariam na dependência da anima 
(alma), que tanto provocava doenças como as curava. Tal como Hipócrates, acreditava no 
poder da natureza para combater as doenças. Dizia ele: “a verdade é que o homem tem 
o médico em si mesmo, que a natureza é o médico das enfermidades”. Todavia, usava a 
sangria e recomendava às pessoas sadias que a fizessem duas vezes por ano.

Stahl teve seguidores principalmente na França, na escola de Montpelier, dentre os 
quais sobressaíram François de Sauvage (1706-1767), Théophile de Bordeau (1722-1776) e 
Paul Barthez (1734-1806). O animismo evoluiu para o vitalismo, no qual se deu preferência 
à ideia de um princípio vital ligado à matéria viva.

O arauto do vitalismo foi Marie François Xavier Bichat (1771-1802), ele demonstrou 
a existência dos tecidos como componentes diferenciados que participam da formação dos 
vários órgãos do corpo. As propriedades que caracterizam a matéria viva, tanto no reino 



Seara de Asclépio322

animal como vegetal, são a sensibilidade e a contratilidade. As enfermidades devem ser en-
tendidas, segundo ele, como alterações dessas duas propriedades. A teoria de Bichat, de certo 
modo, conciliava a polêmica entre os animistas e os materialistas.

Bichat teve muitos adeptos, mas também teve um crítico radical, o famoso fisiologista 
François Magendie (1783-1855), que assim se manifestou: “De todas as ilusões dos fisio-
logistas modernos, a mais deplorável é a crença de que quando se inventa um novo termo, 
como princípio vital ou força vital se fez algo como a descoberta da gravitação universal”.

Após o vitalismo, seguiu-se o brownismo, que teve boa receptividade por sua simpli-
cidade, aparente novidade e fácil compreensão. Seu arauto foi John Brown (1735-1788), 
um médico escocês de muito talento. O princípio fundamental do brownismo reside na 
excitabilidade, uma característica de toda matéria viva, que permite a esta receber influências 
externas e a elas reagir. A excitabilidade se concentra no sistema neuromuscular. A saúde é 
o equilíbrio entre os estímulos externos e a intensidade da reação do organismo; quando os 
agentes externos se tornam deficientes ou excessivos predispõem a doenças. Há dois estados 
possíveis: a estenia, por excesso de estímulo, e a astenia, por deficiência de estímulo.

De acordo com a teoria browniana, a estenia deve ser tratada por medidas debilitantes 
como dieta vegetariana, abstinência de bebidas alcoólicas, purgativos brandos, diaforéticos 
e, ocasionalmente, eméticos e sangria. Na astenia, ao contrário, o médico deve aumentar a 
estimulação com dieta abundante em carnes condimentadas, uso de vinho e drogas como o 
alcanfor, o éter e o ópio em altas doses.

Brown teve um seguidor, Giovanni Rasori (1762-1837), que introduziu algumas mo-
dificações teóricas no brownismo. Porém, seguiu a mesma desastrosa linha terapêutica, que, 
segundo Baas, causou mais mortes do que a Revolução Francesa.  

A terapêutica agressiva dessa época, com sangrias, purgativos, eméticos e uso irra-
cional de drogas em doses tóxicas, trouxe mais prejuízos que benefícios aos doentes. Tal 
situação deu origem a posições antagônicas, das quais a principal foi o surgimento da 
homeopatia, doutrina criada por Samuel Hahnemann (1755-1843) e divulgada em 1810 
em uma publicação em alemão intitulada Organon der rationellen Heilkunde, que ficou 
conhecida simplesmente como Organon.

A divisa da homeopatia (do grego homoio, igual + patheia, doença) está na expres-
são latina Similia similibus curandur, ou seja, a enfermidade se cura com medicamentos 
capazes de produzir os mesmos sintomas. Outro princípio fundamental da homeopatia é 
o da potenciação ou dinamização por diluição progressiva, isto é, quanto maior a diluição 
maior o efeito do medicamento. As doenças crônicas seriam todas causadas por sífilis, 
sicose e psora. Muitos de seus continuadores não partilharam desta singular nosografia e 
conservaram somente o princípio dos semelhantes e das dinamizações.

Atribui-se o sucesso alcançado pela homeopatia à sua inocuidade, ou seja, em não 
ocasionar danos ao organismo como os tratamentos irracionais usados nos séculos XVIII e 
XIX. Para contrapor-se ao termo homeopatia criou-se o termo alopatia (do grego allós, outro 
+ patheia, doença) referindo-se à medicina tradicional. A homeopatia, apesar de não ter fun-
damento científico, sobreviveu até os dias de hoje e é, no Brasil, uma especialidade médica 
reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.
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Ainda no século XVIII desenvolveu-se o estudo da história natural das doenças, que 
evoluiu para dois novos conceitos de enfermidade: o conceito ontológico e o fisiológico. No 
conceito ontológico, as doenças são consideradas como entidades patológicas bem definidas, 
de etiologia específica, que penetram no organismo sadio tornando-o enfermo, e que são re-
conhecíveis por sintomas e sinais próprios. No conceito fisiológico, a enfermidade nada mais 
é que a manifestação de processos funcionais alterados e não tem existência independente, 
separada do organismo.

O conceito ontológico baseou-se principalmente na experiência e na observação e em 
verificações necroscópicas e não em postulados teóricos. Contribuíram para firmar o conceito 
ontológico grandes nomes da medicina como Corvisart (1755-1821), Laennec (1781-1826), 
Skoda (1805-1881), Cruveillier (1791-1873), Rokitansky (1804-1878).

O conceito fisiológico teve seu principal defensor em François Magendie, o que não 
fazia diferença entre fisiologia e patologia, visto que os fenômenos patológicos nada mais são 
que processos fisiológicos alterados. Dizia ele: “A Medicina é a fisiologia do homem enfermo”.

Um representante polêmico desta escola foi Victor Broussais (1772-1838), um mé-
dico combativo, inimigo de Laennec, que negava a existência de enfermidades específicas e 
considerava a varíola, a sífilis, a tuberculose e o câncer como simples inflamações. Para todas 
as doenças usava sangria ou a aplicação de grande quantidade de sanguessugas no abdome.

Foi também partidário da medicina fisiológica Karl Wünderlich (1815-1877), quem 
desenvolveu a termometria clínica, criando a curva térmica. Ele demonstrou que a febre não é 
uma doença como se acreditava, mas um sintoma que poderia ocorrer em várias enfermidades.

O descortino de uma nova realidade, que causou grande impacto no pensamento 
médico, foi a descoberta da estrutura celular dos seres vivos: das plantas por Schleiden 
(1804-1881) e dos animais por Schwann (1810-1882). Isso levou Rudolf Virchow (1821-
1902) a transferir para as células o locus inicial da enfermidade, estabelecendo, em 1858, o 
conceito de patologia celular. Demonstrou ele que toda célula provém de outra célula e que 
ela não se forma espontaneamente.

Outro acontecimento que revolucionou o conceito de enfermidade no século XIX 
foi a descoberta dos micróbios e de sua ação patogênica sobre o organismo, causando várias 
doenças, englobadas sob denominação geral de doenças infecciosas.

Em face das epidemias, desde a Antiguidade se admitia o contágio para explicar a pro-
pagação rápida da doença entre a população. No século XV, Girolamo Fracastoro (1478-1553) 
estudou o contágio em várias enfermidades, estabelecendo por intuição os seguintes mecanis-
mos: infecção por contato direto; por contato humano e objetos contaminados; e a distância. 
Chamou os objetos contaminados (vestuário, roupa de cama, utensílios etc.) de fomites, que 
podem abrigar sementes do mal (seminaria prima). O contágio à distância se daria por exa-
lação, que todos os corpos estão continuamente desprendendo. No seu livro De contagione, 
Fracastoro descreve a história natural de diversas doenças com base em sua experiência como 
clínico e epidemiologista.

A teoria infecciosa teve vários defensores desde então, porém foi combatida pelos anti-
contagiosistas até a primeira metade do século XIX. Com o desenvolvimento da microscopia 
e após as pesquisas de Pasteur e Koch não se poderia mais argumentar contra a evidência dos 
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fatos. Sucessivamente foram descritos os agentes infecciosos específicos de várias doenças, 
clarificando a sua etiologia.

Com o decorrer do tempo, houve uma aproximação gradativa das teorias ontológica 
e fisiológica, que resultou na formulação do conceito moderno de enfermidade. Este é um 
conceito biomédico no qual leva-se em conta a etiologia, patogenia, patologia, sintomas, 
sinais, diagnóstico e prognóstico de cada entidade clínica.

As doenças têm sido estudadas atualmente como parte do binômio saúde-doença. 
Em uma definição simplista, a saúde seria o estado de normalidade das funções orgânicas 
na ausência de doença. O estado normal do organismo depende da homeostase, ou seja, do 
equilíbrio entre o meio interno e o meio externo, o que se deve a um ajuste contínuo das 
funções orgânicas frente aos estímulos recebidos.

A Organização Mundial de Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-
-estar físico, mental e social, não mera ausência de doença ou moléstias. Com esta definição, 
fenecem os conceitos opostos de saúde e de doença, assim, os meios para alcançar a saúde 
ultrapassam os domínios da Medicina.

Dentro deste conceito não existe uma linha divisória nítida entre saúde e doença. 
Ninguém é inteiramente sadio nem completamente doente. Toda pessoa nasce com um 
potencial genético que lhe garante, na ausência de fatores adversos, uma trajetória definida 
em sua existência. Desde a concepção, entretanto, sofre a interação com o meio em que 
vive e a agressão de inúmeros fatores capazes de interromper ou abreviar a sua trajetória 
vital, dos quais o mais importante é a doença. Para evitar que isso ocorra, desenvolvem-se 
ações de saúde sobre o indivíduo e sobre o meio ambiente. Sobre o indivíduo por meio 
de medidas preventivas como cuidados higiênicos, alimentação saudável, estilo de vida e  
vacinação contra doenças infecciosas. As ações sobre o meio ambiente são do domínio da 
Saúde Pública, tais como saneamento básico, o abastecimento de água e o sistema de esgo-
tos sanitários, vigilância sanitária, combate aos insetos vetores, vacinação em massa etc. A 
Organização Mundial de Saúde considera a Saúde Púbica como a ciência e a arte de preve-
nir as doenças, de prolongar a vida e melhorar a saúde por meio de esforços organizados.
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Ao longo do tempo, a humanidade foi vítima de grandes epidemias, em virtude do desco-
nhecimento da etiologia das doenças infecciosas e das más condições sanitárias imperantes 
nas cidades. Intensas epidemias assolaram as nações no passado, dizimando suas populações, 
limitando o crescimento demográfico e mudando, muitas vezes, o curso da História.

Tais epidemias eram de modo geral chamadas de pestes, embora muitas delas não 
fossem causadas pelo bacilo da peste (Yersinia pestis) e fossem, provavelmente, epidemias de 
varíola,1tifo exantemático, cólera, malária ou febre tifoide.

A primeira notícia de peste bubônica de que se tem conhecimento é o relato da Bíblia 
sobre a praga que acometeu os filisteus (Figura 1). Estes tomaram dos hebreus a Arca do 
Senhor e foram castigados. “A mão do Senhor veio contra aquela cidade, com uma grande 
vexação; pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande e tinham 
hemorroidas nas partes secretas” (Samuel 1:5-9). O Senhor disse: “Fazei, pois, umas imagens 

1 Modificado do livro do autor À sombra do plátano (Ed. Unifesp, 2009).
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das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai 
glória ao Deus de Israel” (Samuel 1:6-5). E os filisteus decidiram, então, devolver a arca, com 
a oferta de cinco ratos de ouro e cinco hemorroidas de ouro.

Os hebreus também foram vitimados pela peste após receberem a arca de volta: “E 
feriu o Senhor os homens de Bete-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, 
até ferir do povo cinquenta mil e setenta homens; então o povo se entristeceu, porquanto o 
Senhor fizera grande estrago entre o povo” (Samuel 1:6-19).

É digno de nota o fato de que os povos daquela época já haviam estabelecido ligação 
entre os ratos e a peste; do contrário, a oferta de expiação não seria constituída de ratos e 
hemorroidas (bubões). Aliás, esta ligação encontra-se referida também na medicina hindu 
(Susruta, 1000 d.C.).

A menção a hemorroidas teria sido um equívoco de tradução, como muito bem argu-
mentou Pitanga Santos (1967) em seu artigo “O termo hemorróidas na Bíblia”. A palavra 
Epholim do texto original hebraico tem o sentido de inchação, tumefação. Poderia, então, 
referir-se a gânglios enfartados (bubões na região inguinal) e não a uma afecção benigna 
como as hemorroidas. Os gânglios inflamados ou bubões, que caracterizam a peste, é que lhe 
valeram o nome de peste bubônica.

Em edições mais recentes da Bíblia, os seus organizadores tiveram o bom senso de 
trocar o termo hemorroidas por tumores, como apresenta a edição de 1993, por exemplo.

Depois da peste dos filisteus, as maiores epidemias registradas pelos historiadores foram a 
peste de Atenas, a peste de Siracusa e a peste antonina. No século III, a peste justiniana e a peste 
negra, no século XIV. No interregno entre as citadas epidemias, outras de menor vulto foram 
registradas em diferentes regiões. No início do século XX ocorreu a pandemia de influenza, 
cognominada gripe espanhola, que causou uma grande mortandade em todos os continentes.

Figura 1. A peste de Ashdod dos filisteus. Quadro do pintor francês Nicolas Poussin (1630).2

2 Disponível em: <www.settemuse.it/pittori_scultori_europei/poussin/nicolas_poussin_036_la_peste_di_ashdod_1630.jpg>.
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Peste de atenas

A peste de Atenas ocorreu em 428 a.C. e foi narrada por Tucídides, em seu livro A 
guerra do Peloponeso. Seu relato é tão rico de informações que merece ser conhecido no 
texto original. 

No começo do verão, os peloponesos e seus aliados invadiram o território da Ática. Firmaram 
seu campo e dominaram o país. Poucos dias depois, sobreveio aos atenienses uma terrível epide-
mia, a qual atacou primeiro a cidade de Lemos e outros lugares. Jamais se vira em parte alguma 
açoite semelhante e vítimas tão numerosas; os médicos nada podiam fazer, pois de princípio 
desconheciam a natureza da enfermidade e além disso foram os primeiros a ter contato com os 
doentes e morreram em primeiro lugar. A ciência humana mostrou-se incapaz; em vão se ele-
vavam orações nos templos e se dirigiam preces aos oráculos. Finalmente, tudo foi renunciado 
ante a força da epidemia [...].

[...]

Em geral, o indivíduo no gozo de perfeita saúde via-se subitamente presa dos seguintes sin-
tomas: sentia em primeiro lugar violenta dor de cabeça; os olhos ficavam vermelhos e infla-
mados; a língua e a faringe assumiam aspecto sanguinolento; a respiração tornava-se irregular 
e o hálito fétido. Seguiam-se espirros e rouquidão. Pouco depois a dor se localizava no peito, 
acompanhada de tosse violenta; quando atingia o estômago, provocava náuseas e vômitos 
com regurgitação de bile. Quase todos os doentes eram acometidos por crises de soluços e 
convulsões de intensidade variável de um caso a outro. A pele não se mostrava muito quente 
ao tato nem também lívida, mas avermelhada e cheia de erupções com o formato de pequenas 
empolas (pústulas) e feridas. O calor interno era tão pronunciado que o contato da roupa se 
tornava intolerável. Os doentes ficavam despidos e somente desejavam atirar-se na água fria, 
o que muitos faziam [...].

[...] 

A maior parte dos doentes morria ao cabo de sete a nove dias consumidos pelo fogo interior. 
Nos que ultrapassavam aquele termo, o mal descia aos intestinos, provocando ulcerações acom-
panhadas de diarreia rebelde que os levava à morte por debilidade.

[...] 

A enfermidade desconhecida castigava com tal violência que desconcertava a natureza humana. 
Os pássaros e os animais carnívoros não tocavam nos cadáveres apesar da infinidade deles que 
ficavam insepultos. Se algum os tocava caía morto.

[...] 

Nenhum temperamento, robusto ou débil, resistiu à enfermidade. Todos adoeciam, qualquer 
que fosse o regime adotado. O mais grave era o desespero que se apossava da pessoa ao sentir-se 
atacado: imediatamente perdia a esperança e, em lugar de resistir, entregava-se inteiramente. 
Contaminavam-se mutuamente e morriam como rebanhos.

Como visto, as consequências da peste foram desastrosas para Atenas. Uma das víti-
mas da epidemia foi Péricles, o grande estadista, sob cujo governo a civilização grega atingiu 
o seu apogeu.

Há dúvida sobre a verdadeira natureza da epidemia de Atenas. A doença que mais se 
aproxima do quadro clínico descrito por Tucídides é o tifo exantemático. Todavia, investigações 
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recentes, utilizando técnicas avançadas de biologia molecular, sugerem tratar-se de febre ti-
foide. Papagrigoraks et al., em 2006, examinando a polpa dentária de esqueletos exumados 
de um antigo cemitério de Atenas da época da epidemia, detectaram, pela técnica de ampli-
ficação do DNA, a sequência genômica da Salmonella enterica serovar typhi. Foram negativas 
as pesquisas para os agentes da peste, tifo, antraz, tuberculose, varíola bovina e bartonelose.

Peste antonina

A peste antonina foi assim chamada por ter surgido no século II d.C. quando o Império 
Romano era dirigido por Marco Aurélio, da linhagem dos antoninos. Teve origem na Etiópia, 
durou quinze anos e teve o seu acme no ano de 168 d.C., causando grande devastação à ci-
dade de Roma, de onde se estendeu a toda a Itália e à Gália (França). Foi contemporânea de 
Galeno, que assim descreveu os sintomas apresentados pelos doentes:

Ardor inflamatório nos olhos; vermelhidão sui generis da cavidade bucal e da língua; aversão 
pelos alimentos; sede inextinguível; temperatura exterior normal, contrastando com a sensa-
ção de abrasamento interior; pele avermelhada e úmida; tosse violenta e rouquidão; sinais de 
flegmásia laringobrônquica; fetidez horrível do hálito; erupção geral de pústulas, seguidas de 
ulcerações; inflamação da mucosa intestinal; vômitos de matérias biliosas; diarreia da mesma 
natureza, esgotando as forças; gangrenas parciais e separação espontânea dos órgãos mortifica-
dos; perturbações variadas das faculdades intelectuais; delírio tranquilo ou furioso e término 
funesto do sétimo ao nono dia.

 Em certas ocasiões ocorriam cerca de dois mil óbitos por dia.
Uma das vítimas da peste antonina foi o próprio Imperador Marco Aurélio. Com 

a sua morte, o Império Romano enfraqueceu-se sob a administração de seu filho Lúcio 
Aurélio Cômodo, considerado o pior dos imperadores romanos. Os bárbaros do norte 
europeu, que se encontravam em guerra com os romanos, muito se beneficiaram com a 
eclosão da peste.

a Peste do século iii

Oriunda do Egito, rapidamente se espalhou na Grécia, norte da África e Itália nos 
anos de 251 a 266. d.C., devastando o Império Romano. São Cipriano, bispo de Cartago, 
deixou a seguinte descrição da doença:

Iniciava-se por um fluxo de ventre que esgotava as forças. Os doentes queixavam-se de intole-
rável calor interno. Logo se declarava angina dolorosa; vômitos se acompanhavam de dores nas 
entranhas; os olhos injetados de sangue. Em muitos doentes, os pés ou outras partes atingidas 
pela gangrena, destacavam-se espontaneamente. Alquebrados, os infelizes eram tomados de um 
estado de fraqueza que lhes tornava a marcha vacilante. Uns perdiam a audição, e outros a visão. 
Em Roma, e em certas cidades da Grécia, morriam até 5.000 pessoas por dia.
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Peste de siracusa

A peste de Siracusa ocorreu no ano 396 a.C., quando o exército cartaginês sitiou Siracusa, 
na Itália. A doença surgiu entre os soldados invasores, espalhando-se rapidamente entre eles, 
dizimando o exército agressor. Manifestava-se inicialmente com sintomas respiratórios, febre, 
tumefação do pescoço, dores nas costas. A seguir sobrevinham disenteria e erupção pustulosa 
em toda a superfície do corpo. Muitos eram acometidos de delírio e agitação psicomotora. Os 
soldados morriam entre o fim do quarto ao sexto dia, com delírio e sofrimentos atrozes. O Im-
pério Romano foi o grande beneficiário dessa epidemia, vencendo facilmente os cartagineses.

Peste Justiniana

A peste justiniana foi assim chamada por ter-se iniciado no Império Bizantino, ao 
tempo do Imperador Justiniano, no ano de 542 d.C. Espalhou-se pelos países asiáticos e 
europeus, porém não teve a importância da grande epidemia do século XIV. Ao atingir 
Constantinopla (hoje Istambul) chegou a provocar dez mil mortes por dia. Segundo relato 
de Procópio, iniciava-se com uma febre ligeira, após um ou mais dias do aparecimento 
de enfartamento ganglionar nas regiões axilar e inguinal. Alguns doentes entravam em 
coma e morriam logo, já outros faleciam depois de muitos dias, apresentando hematê-
mese. Em vários corpos observavam-se pústulas negras do tamanho de uma lentilha. A 
sintomatologia descrita sugere, mas não há certeza, de que se tratava verdadeiramente de 
peste bubônica. As demais epidemias que se seguiram desde então não deixam dúvida de 
tratar-se realmente da peste causada pelo bacilo Yersinia pestis, em suas três formas clínicas: 
pulmonar, septicêmica e bubônica.

Peste neGra do século xiV

A peste negra foi a maior e a mais trágica epidemia que a História registrou, tendo 
produzido um morticínio sem paralelo. Foi chamada peste negra pelas manchas escuras que 
apareciam na pele dos enfermos. Como em outras epidemias, teve início na Ásia Central, 
espalhando-se por via terrestre e marítima em todas as direções. Em 1334 causou cinco 
milhões de mortes na Mongólia e no norte da China. Houve grande mortandade na Meso-
potâmia e na Síria, cujas estradas ficaram juncadas de cadáveres dos que fugiam das cidades. 
No Cairo os mortos eram atirados em valas comuns e em Alexandria os cadáveres ficaram 
insepultos. Calcula-se em 24 milhões o número de mortos nos países do Oriente.

Em 1347 a epidemia alcançou a Crimeia, o arquipélago grego e a Sicília. Em 1348, 
embarcações genovesas procedentes da Crimeia aportaram em Marselha, no sul da França, 
ali disseminando a doença. Em um ano, a maior parte da população de Marselha foi dizi-
mada pela peste.

Em 1349 a peste chegou ao centro e ao norte da Itália e dali se estendeu a toda a Euro-
pa. Em sua caminhada devastadora, semeou a desolação e a morte nos campos e nas cidades. 
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Povoados inteiros se transformaram em cemitérios. Calcula-se que a Europa tenha perdido 
de um terço à metade de sua população.

Esta epidemia inspirou o livro Decamerão (1979), de Giovanni Bocaccio (1313-1375). 
As cenas que descreve no prólogo do livro se passam na cidade de Florença, na Itália:

A peste, atirada sobre os homens por justa cólera divina e para nossa exemplificação, tivera início 
nas regiões orientais. Incansável fora de um lugar para outro, e estendera-se de forma miserável 
para o Ocidente. [...] Nenhuma prevenção foi válida, nem valeu a pena qualquer providência 
dos homens. (Bocaccio, 1979, p. 11).

Assim descreve Bocaccio (1979, p. 12) os sintomas: 

Apareciam, no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou nas axilas, al-
gumas inchações. Algumas destas cresciam como maçãs, outras como um ovo; cresciam umas 
mais, outras menos; chamava-as o povo de bubões. Em seguida o aspecto da doença começou 
a alterar-se; começou a produzir manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas 
estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares do corpo. Em algumas pessoas as manchas 
apareciam grandes e esparsas; em outras eram pequenas e abundantes. E, do mesmo modo 
como, a princípio, o bubão fora e ainda é indício inevitável de morte, também as manchas 
passaram a ser mortais.

Retrata, também, a situação de caos que se instalou na cidade:

Entre tanta aflição e tanta miséria de nossa cidade, a autoridade das leis, quer divinas quer hu-
manas desmoronara e dissolvera-se. Ministros e executores das leis, tanto quanto outros homens, 
todos estavam mortos, ou doentes, ou haviam perdido os seus familiares e assim não podiam 
exercer nenhuma função. Em consequência de tal situação permitia-se a todos fazer aquilo que 
melhor lhes aprouvesse. (Bocaccio, 1979,  p. 13).

Uma das maiores dificuldades era dar sepultura aos mortos.

Para dar sepultura a grande quantidade de corpos já não era suficiente a terra sagrada junto às 
Igrejas; por isso passaram-se a edificar Igrejas nos cemitérios; punham-se nessas Igrejas, às cen-
tenas, os cadáveres que iam chegando; e eles eram empilhados como as mercadorias nos navios. 
(Bocaccio, 1979, p. 16).

Em Avignon, na França, vivia Guy de Chauliac, o mais famoso cirurgião dessa época, 
médico do papa Clemente VI. Chauliac sobreviveu à peste e fez relatos sobre ela:

A grande mortandade teve início em Avignon em janeiro de 1348. A epidemia se apresentou de 
duas maneiras. Nos primeiros dois meses manifestava-se com febre e expectoração sanguinolenta 
e os doentes morriam em 3 dias; decorrido esse tempo manifestou-se com febre contínua e incha-
ção nas axilas e nas virilhas e os doentes morriam em 5 dias. Era tão contagiosa que se propagava 
rapidamente de uma pessoa a outra; o pai não ia ver seu filho nem o filho a seu pai; a caridade 
desaparecera por completo. [...] Não se sabia qual a causa desta grande mortandade. Em alguns 
lugares pensava-se que os judeus haviam envenenado o mundo e por isso os mataram.
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Durante a epidemia, o povo, desesperado, procurava uma explicação para a calamidade. 
Para alguns se tratava de castigo divino, punição dos pecados, aproximação do Apocalipse. 
Para outros, os culpados seriam os judeus, os quais foram perseguidos e trucidados. Somente 
em Borgonha, na França, foram mortos cerca de cinquenta mil deles. 

Atribuía-se, também, a disseminação da peste a pessoas que estariam contaminando as 
portas, bancos, paredes, com unguento pestífero. Muitos suspeitos foram queimados vivos 
ou enforcados. Em Koenisberg, na Alemanha, uma criada que havia transmitido a peste a 
seus patrões foi enforcada depois de morta e a seguir queimada. Na Itália, o conde que go-
vernava a Calábria decretou que todo pestoso fosse conduzido ao campo para ali morrer ou 
sarar, e ainda confiscou os bens dos que haviam adquirido a peste.

No meio de tanto desespero e irracionalidade, houve alguns episódios edificantes. Mui-
tos médicos se dispuseram a atender os pestosos com risco da própria vida. Adotavam, para 
isso, roupas e máscaras especiais. Alguns dentre eles evitavam aproximar-se dos enfermos. Pres-
creviam a distância e lancetavam os bubões com facas de até 1,80 metros de comprimento. 
Frades capuchinhos e jesuítas cuidaram dos pestosos em Marselha, correndo todos os riscos. 
Foi fundada a Confraria dos Loucos, que invocava a proteção de São Sebastião para combater 
o medo da morte. São Roque foi escolhido o padroeiro dos pestosos. Tratava-se de um jovem 
que havia adquirido a peste em Roma e havia se retirado para um bosque para morrer. Foi ali-
mentado por um cão, que lhe levava pedaços de pão e conseguiu recuperar-se. 

As consequências sociais, demográficas, econômicas, culturais e religiosas dessa grande 
calamidade que se abateu sobre os povos da Ásia e da Europa foram imensas. As cidades e 
os campos ficaram despovoados; famílias inteiras se extinguiram; casas e propriedades ru-
rais ficaram vazias e abandonadas, sem herdeiros legais; a produção agrícola e industrial foi 
enormemente reduzida; houve escassez de alimentos e de bens de consumo; a nobreza se 
empobreceu; os efetivos militares diminuíram e houve ascensão da burguesia que explorava 
o comércio. O poder da Igreja se enfraqueceu com a redução numérica do clero e houve sen-
síveis mudanças nos costumes e no comportamento das pessoas. Foram necessários duzentos 
anos para a Europa recuperar sua população. 

outras ePideMias 

A peste negra foi a maior, mas não a última das epidemias. A doença perseverou sob a 
forma endêmica por muitos anos e outras epidemias menores, localizadas, foram registradas 
nos séculos seguintes. Citam-se como surtos mais importantes a peste de Milão, no século 
XVI (190.000 mortes); a peste de Nápoles, em 1656; a peste de Londres em 1655, com 
setenta mil mortes; a de Viena, em 1713, e a de Marselha, em 1720.

Entre 1894 e 1912 houve outra pandemia que teve início na Índia, com onze milhões 
de mortes, e que se estendeu à China, de onde se trasladou para a costa do Pacífico, chegando 
aos Estados Unidos. 

No Brasil, a peste entrou pelo porto de Santos em 1899 e propagou-se a outras cida-
des litorâneas. A partir de 1906 foi banida dos centros urbanos, persistindo pequenos focos 
endêmicos residuais na zona rural. 
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O terrível flagelo da peste inspirou a imaginação criativa de pintores famosos. Os 
quadros mais notáveis são: A peste em uma cidade antiga, do pintor belga Michel Sweerts 
(1624-1664); A peste em Nápoles, de Domenico Gargiulo (1612-1679); O triunfo da morte, 
do pintor belga Pieter Breugel (1510-1569) e São Roque, de Bartolomeo Mantegna (1450-
1523). Inspirou igualmente o romance A peste, do escritor Albert Camus.

PandeMia de influenza dos anos 1918-1919

A pandemia de gripe que ocorreu nos anos 1918-1919, ao final da Primeira Guerra 
Mundial, é conhecida como gripe espanhola, denominação imprópria, porque não se origi-
nou na Espanha.

Embora o rei da Espanha, Afonso XIII, tenha sido vítima da gripe, acredita-se que a 
origem desta denominação se deve ao fato de ter sido a Espanha um dos países mais atingi-
dos no início da epidemia e ter divulgado para outros países a gravidade da doença.

Epidemias de gripe acompanharam a humanidade desde épocas remotas e há registros 
de muitas pandemias no passado. Porém, todas com mortalidade inferior à de 1918-1919.

A gripe, ou influenza, para usar o nome correto da terminologia médica, é causada 
por um vírus que só foi isolado em 1933 e que apresenta a propriedade de sofrer mutações 
a intervalos variáveis de dez a vinte anos. Admite-se que este vírus tenha tido sua origem na 
China, em aves aquáticas e, por recombinação de genes, tenham surgido cepas infectantes 
para outras aves, mamíferos e o próprio homem.

Os vírus, em geral, são constituídos de um núcleo central de DNA ou RNA, denomi-
nado vírion, recoberto por uma camada proteica, chamada capsídio. São micro-organismos 
que não se reproduzem como as bactérias e só se replicam no interior de outras células.

Há três tipos de vírus da influenza – A, B e C –, sendo que somente o tipo A causa 
grandes epidemias e pandemias. Na superfície do vírus A encontram-se hemaglutininas, que 
atuam facilitando sua adesão e penetração no interior da célula, e a enzima neuraminidase, 
que possibilita a extrusão das novas partículas virais que se formam. 

Há dezesseis formas diferentes de hemaglutinina e nove de neuraminidase, as quais 
servem como referência para a classificação dos subtipos do vírus A. Na nomenclatura oficial, 
a hemaglutinina é representada pela letra H, seguida de um número, e a neuraminidase pela 
letra N, também seguida de um número. Assim, a notação AH1N1 significa que o vírus é do 
tipo A, com hemaglutinina da forma 1 e a neuraminidase também da forma 1.

Em outras epidemias já foram identificados os subtipos H2N2 (gripe asiática, 1957), 
H3N2 (gripe de Hong Kong, 1968) e H5N1 (gripe aviária, China, 1997). Além do tipo e 
subtipos, são comuns variantes de um mesmo subtipo, o que dificulta a produção de uma 
vacina específica.

O vírus da gripe espanhola foi recuperado de cadáveres congelados encontrados no 
Alasca e só foi identificado em 1990, sendo também do subtipo AH1N1.

Recentemente, um estudo demonstrou que o vírus da gripe espanhola possui três 
genes que o tornam apto a infectar células pulmonares, além do epitélio traqueobrônquico. 
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Essa informação poderia explicar a alta mortalidade daquela pandemia, pois a maioria dos 
enfermos morria em decorrência de complicações pulmonares.

Não se sabe ao certo quando nem onde teve início a epidemia. Em março de 1918 
foram registrados alguns casos em soldados norte-americanos que iam ser enviados à Euro-
pa para tomar parte no exército aliado da Primeira Guerra Mundial. Em abril, a epidemia 
manifestou-se simultaneamente em vários países europeus, na Austrália, na China, na Índia 
e países do sudeste asiático.

O exército alemão havia planejado uma grande ofensiva contra a França, a qual foi 
frustrada pela disseminação da gripe em suas tropas.

A partir de agosto de 1918 houve um recrudescimento da epidemia, referida como 
“segunda onda”, de maior gravidade. Ela se estendeu a todas as regiões da Europa, da Ásia, 
Sibéria, costa oeste da África, ilhas do Pacífico e países do continente americano.

Em setembro de 1918, os Estados Unidos enviaram para a França, em um navio, nove 
mil soldados. Na travessia do Atlântico, a gripe se alastrou na corporação e no quarto dia de 
viagem já havia dois mil enfermos. O número de mortes aumentava a cada dia e os mortos 
eram simplesmente jogados ao mar. 

Os sintomas iniciais eram febre, cefaleia, dores musculares, tosse e congestão nasal. 
A doença evoluía rapidamente nos casos mais graves para complicações pulmonares, que se 
acreditava, na época, fossem devidas ao bacilo de Pfeiffer, pois ainda não conheciam os vírus.

A mortandade foi geral. Para citar apenas alguns países que contabilizaram os óbitos 
ocorridos nesta segunda onda, o número de mortos foi de 225 mil na Alemanha, 375 mil 
na Itália e 228 mil na Inglaterra. Nos Estados Unidos, somente em três cidades (Nova York, 
Filadélfia e Chicago) ocorreram 63.200 óbitos.

Não há dados estatísticos sobre a mortalidade global. Contudo, as estimativas variam 
entre vinte e cinquenta milhões de vítimas em todo o mundo, a maior parte na Índia e outros 
países da Ásia e da África.

Uma terceira onda da epidemia ocorreu em 1919, porém mais branda e com menor 
número de vítimas.

Em novembro de 1918 foi assinado em Versailles o tratado de paz entre os beligerantes, 
com a vitória dos aliados sobre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, pondo fim à Primei-
ra Guerra Mundial. Sem dúvida, a pandemia da gripe contribuiu para o fim das hostilidades. 

As consequências da pandemia foram terríveis. A maioria dos países não possuía servi-
ços de saúde adequados a uma situação de emergência. O número de leitos hospitalares era 
insuficiente e o atendimento aos enfermos precário; os médicos e enfermeiros eram poucos 
para a enorme demanda, ademais, muitos deles morreram vitimados pela gripe. Vários trata-
mentos empíricos foram tentados, sem qualquer resultado. 

O reflexo da catástrofe nas atividades econômicas (comércio, indústria e agricultura) 
se fez sentir em todas as nações. A produção de alimentos tornou-se insuficiente e houve 
fome em vários países, especialmente na Índia.

No Brasil, os primeiros casos ocorreram em setembro de 1918. Neste mês, aportaram 
ao Brasil navios procedentes da Europa com pessoas infectadas a bordo. O vírus se propagou 
rapidamente na população do Rio de Janeiro e difundiu-se por todo o território nacional, 
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especialmente nas maiores cidades, como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, 
Salvador e Recife, causando grande mortandade. Calcula-se que tenha havido cerca de 35 mil 
mortes, a maior parte nos meses de outubro e novembro de 1918. Somente no Rio de Janeiro, 
no período de 13 de outubro a 15 de novembro de 1918, foram registrados 14.348 óbitos. 

A situação na então capital federal tornou-se caótica: doentes morriam sem assistência 
médica, serviços públicos paralisados, escolas e casas de diversão fechadas, desabastecimento, 
remédios caros e escassos, falta de alimentos, fome e saques aos armazéns. Cadáveres jaziam 
insepultos e abandonados, pois não havia quem os transportasse ao cemitério e os enterrasse. 
A polícia passou a usar presidiários para esse mister, que cortavam dedos e orelhas dos mortos 
para se apossarem de anéis e brincos deixados na vítima.

Havia os esforços das autoridades sanitárias, orientadas por Carlos Chagas, na época 
diretor do Departamento Nacional de Saúde. Contudo, diante da falta de uma infraestrutu-
ra adequada, de leitos hospitalares em número suficiente e de pessoal qualificado para cuidar 
dos enfermos, a epidemia transformou-se em calamidade pública. 

Em São Paulo, os serviços de saúde estavam mais bem organizados e foram mais efi-
cientes. Coube a Arthur Neiva, que dirigia o Serviço Sanitário do Estado, coordenar os 
trabalhos de atendimento à população. Foram improvisados 43 hospitais na capital e 119 no 
interior. Mesmo assim, o número de óbitos em todo o estado foi de 12.386.

Em Curitiba, somente no dia 14 de outubro de 1918, foram registradas 24 mortes. A 
imprensa foi censurada e o jornal Diário da Tarde, em protesto, publicou apenas o título “A 
Influenza”, deixando em branco o espaço destinado ao texto.

Em Porto Alegre foi criado um cemitério especialmente destinado às vítimas da gripe. 
Por toda parte imperava o pavor da morte e recorria-se ao auxílio divino e aos santos com 
preces e orações. 

Como não se conhecia a natureza da doença, os mais diversos tratamentos foram 
utilizados, alguns com aprovação médica, como purgativos e sais de quinino. Uma das 
mais importantes vítimas foi Rodrigues Alves, que se candidatara a novo mandato como 
presidente da República e faleceu a 19 de janeiro de 1919, vitimado pela gripe.

ePideMias de Varíola e feBre aMarela

No Novo Continente devem ser mencionadas ainda duas importantes epidemias: a 
primeira de varíola, que dizimou as populações indígenas. A segunda, de febre amarela, au-
tóctone da América Central, que atingiu os membros da expedição de Cristóvão Colombo e 
se espalhou para outros países do continente, inclusive o Brasil. 

A varíola foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses, vinda tanto da 
Europa como da África. A primeira epidemia de varíola ocorreu em 1563, iniciando-se na 
Bahia e causando cerca de trinta mil mortes. Os indígenas eram particularmente vulneráveis e 
muitas tribos foram dizimadas por verdadeiras epidemias de varíola. Calcula-se que a doença 
tenha ocasionado maior número de óbitos nos três primeiros séculos de colonização do que 
todas as outras doenças reunidas. 
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A febre amarela chegou ao Brasil no século XVII trazida por via marítima em embar-
cações procedentes das Antilhas. A primeira epidemia ocorreu em Pernambuco, em 1685, e 
foi tema dos três primeiros livros de medicina escritos no Brasil.

Em 1686 a febre amarela irrompeu sob forma epidêmica na Bahia, causando muitas 
vítimas conforme narra o historiador Rocha Pitta em sua História da América Portuguesa, 
publicada em Portugal em 1730. No século XIX voltou a aparecer sob a forma endêmica 
com surtos epidêmicos. No período de 1850 a 1902, somente na cidade do Rio de Janeiro, 
foram registrados 58.063 óbitos por febre amarela (Franco, 1969).
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BreVe PanoraMa soBre a conQuista do controle das doenças infecciosas

Fala-se, às vezes, que a história da humanidade é uma narrativa de horrores, tanto em razão da 
desmesurada e inescrupulosa ambição humana, quanto pela ocorrência de inúmeras epidemias 
de que se tem conhecimento desde a Antiguidade. Ambas foram responsáveis por milhões de 
mortes e incontáveis sofrimentos infligidos a populações vulneráveis ao longo do tempo.

As epidemias sempre foram temidas, por se tratarem da disseminação sem controle 
de uma doença que atinge não apenas o âmbito individual, mas fere o corpo social crian-
do uma situação nova, apavorante, capaz de levar rapidamente o caos a cidades, regiões 
e países. É certo que o exemplo das pragas do Egito, presentes no relato bíblico, pode ser 
considerado um fato mítico, mas os registros de Tucídides, já no século V a.C., falam de 
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uma doença não muito bem identificada que matou milhares de pessoas em Atenas e que 
ocasionou, inclusive, mudanças políticas importantes. Péricles foi deposto pela população 
insatisfeita que, no entanto, o reelegeria em 429 a.C. Entretanto, vítima da epidemia, 
faleceu naquele mesmo ano.

Hipócrates de Cós, nascido provavelmente em 460 a.C., concebeu a teoria de que 
as doenças eram causadas pela natureza e que seus sintomas seriam uma manifestação do 
organismo.  Assim, desvinculou as causas das doenças das manifestações dos deuses, que 
tudo regulavam na vida dos gregos. Foi ele quem empregou pela primeira vez, no sentido 
médico, os termos epidemia e endemia. Epidemos era um termo utilizado pelos gregos para 
designar aqueles que não moravam nas cidades, mas que passavam por elas, permaneciam 
algum tempo ali e depois iam embora. Endemos, ao contrário, eram os habitantes da cidade. 
Desse modo, o pai da medicina comparou as doenças infecciosas de aparecimento súbito e 
de largo acometimento populacional com epidemias porque elas não eram do lugar e iam 
embora. Hipócrates foi, antes de tudo, um filósofo que propôs o método indutivo da lógica 
pautado pelo desenvolvimento da capacidade de observação, pela disciplina na experiência e 
pela serenidade no julgamento, requisitos ainda exigidos na prática médica moderna.

Dois fatores apresentam-se como relevantes na gênese desses fenômenos epidêmicos 
históricos: a inadequação ou inexistência das condições de higiene e a locomoção das pes-
soas. Esses fatores veiculavam agentes infecciosos de lugares, muitas vezes distantes, que em 
presença da precariedade das condições de higiene e do saneamento nas grandes cidades da 
época, encontravam ali o ambiente propício para sua disseminação e infestação de humanos 
e de animais. Foi assim com Atenas, com Roma e com as cidades medievais mais populosas 
da segunda metade da Idade Média. Os primórdios do período medieval foram praticamente 
isentos de manifestações epidêmicas, pois a população vivia em pequenos burgos, de maneira 
isolada e, consequentemente, mais protegida contra o contágio. Já a peste bubônica, que 
assolou a Europa entre 1347 e 1348, foi consequência das viagens marítimas, pois os navios 
traziam consigo pessoas, ratos e as pulgas por eles albergadas, terminando por vitimar cerca 
de um terço da população europeia daquela época. 

Antes disso, a peste justiniana, que acometeu a população de Constantinopla entre 
541 e 544 d.C., foi uma pandemia de peste bubônica causada pela infestação de ratos ori-
ginários da Índia, berço de muitas doenças epidêmicas. Através da rota comercial do Mar 
Vermelho, os ratos infestados de pulgas chegavam ao Egito e de lá a Constantinopla, pelo 
Mediterrâneo, causando a temível peste bubônica, a partir da picada da pulga de ratos con-
taminados. A epidemia foi bem documentada por Procópio, tanto no que se refere aos sinais 
e sintomas quanto aos sinais prognósticos de cura, bem como aos dados epidemiológicos de 
incidência e de disseminação. Estima-se que durante os quatro primeiros meses morriam 
entre cinco e dez mil pessoas por dia. O imperador Justiniano foi acometido pela doença, 
mas sobreviveu. A epidemia espalhou-se pelas estradas romanas, atingindo a Síria e a Pérsia 
e chegando mesmo à Europa Ocidental (França). No entanto, sem se saber muito bem o 
porquê, recrudesceu e praticamente desapareceu por longo período, para retornar de maneira 
terrível na Europa, em 1347. A doença foi reintroduzida no continente europeu pelos navios 
genoveses que faziam a rota comercial com o Oriente. A peste bubônica atingiu Messina, na 
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Sicília, e rapidamente ganhou toda a Sicília, Gênova e Veneza, verdadeiras portas de entrada 
da doença na Europa àquela época. Os efeitos foram devastadores em todo o continente e a 
epidemia recebeu a alcunha de “peste negra”. Nos quatro séculos seguintes, ainda ocorreram 
episódios da doença, que só desapareceriam das cidades europeias por volta de 1720, com 
uma última grande epidemia registrada em Marselha, na França.

 A era dos grandes descobrimentos e das grandes navegações foi palco também de 
acontecimentos importantes no que diz respeito à disseminação e ao acometimento das 
moléstias infecciosas. O contato com povos desprovidos de imunidade a certos agentes 
patogênicos foi determinante para o adoecimento de populações inteiras. O exemplo mais 
ilustrativo é o que se passou com os ameríndios, dizimados pela varíola trazida com os 
conquistadores europeus, seja na América Latina seja nos Estados Unidos. Neste, até o 
século XIX, tribos indígenas inteiras foram infectadas e milhares de índios morreram em 
decorrência da doença. Além da varíola, outras moléstias infectocontagiosas também de-
ram sua contribuição no processo de conquista e posse de novos territórios, tais como a 
sífilis, a tuberculose, a lepra e outras mais.

No final do século XVIII, Edward Jenner (1749-1823) entrou para a História como 
o idealizador da vacina. Ele inoculou em humanos a secreção das pústulas presentes no 
úbere de vacas com varíola bovina e demonstrou a imunidade à varíola humana que tal 
procedimento gerava em seres humanos.

Louis Pasteur (1822-1895) foi determinante para o progresso no combate às doenças 
infecciosas, tanto pela formulação de sua teoria microbiológica das doenças quanto pela in-
venção da vacina antirrábica. Criou ainda o processo de pasteurização que tornou o consumo 
de leite e vinho isento dos riscos de contaminação microbiana. Pasteur, ao lado de Ferdinand 
Cohn e Robert Koch, é considerado um dos pais da microbiologia moderna. Joseph Lister 
(1827-1912) aplicou as ideias de Pasteur na realização dos trabalhos que o notabilizaram na 
tentativa de eliminação de micro-organismos vivos nas feridas operatórias.

Nos séculos XIX e XX, graças à evolução do processo de compreensão da patogenia 
dos agentes infecciosos, bem como do surgimento de meios diagnósticos e medicamentosos 
para combatê-los, houve um grande progresso no enfrentamento das doenças infectocon-
tagiosas. Estas, ainda hoje, constituem-se em importante desafio, sobretudo para os países 
pobres ou para populações mais vulneráveis, mas também para os países desenvolvidos. A 
lepra – no Brasil, eufemisticamente denominada hanseníase – assim como a tuberculose e as 
diarreias infecciosas são exemplos eloquentes dessas doenças que ainda acometem milhões 
de pessoas em todo o mundo.

Novas doenças, tais como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – SIDA em lín-
gua portuguesa, mas que no Brasil insistem em ser chamada de AIDS – assim como novas 
formas de antigas moléstias como, por exemplo, as gripes suína e aviária, são importantes de-
safios e fonte contínua de preocupação sanitária e econômica. Essa apreensão, na atualidade, 
provém tanto dos povos quanto dos governos, especialmente pela rapidez de sua disseminação 
e pela multiplicidade de destinos nos deslocamentos humanos em todo o planeta. 

Uma das mais citadas definições de Saúde Pública foi apresentada por Charles-Edward 
Amory Winslow (1877-1957), nos Estados Unidos: 
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É a arte e a ciência de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde e a eficiência física 
e mental mediante o esforço organizado da comunidade. Abrange o saneamento do meio, o 
controle das infecções, a educação dos indivíduos nos princípios de higiene pessoal, a organiza-
ção de serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e pronto tratamento das 
doenças e o desenvolvimento de uma estrutura social que assegure a cada indivíduo, na socie-
dade, um padrão de vida adequado à manutenção da saúde (Winslow, 1920, p. 33 apud Souza 
et al., 2006, p. 87).

Tal definição foi reforçada, mais tarde, pela difusão do conceito de saúde da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS). Trata-se de um organismo das Nações Unidas que propôs 
a realização periódica de conferências mundiais de saúde, com a participação de todos os 
países na busca persistente do “completo bem-estar físico, psíquico e social”.

a história da saúde PúBlica Brasileira

No Brasil, durante o período colonial, e mesmo no início do Império, a saúde da 
população era objeto das preocupações dos poderes públicos apenas no que se referia à ex-
pedição de alvarás que autorizavam a prática aos diferentes postulantes que comprovassem 
experiência. De modo similar aos médicos-cirurgiões e aos boticários (farmacêuticos), outros 
agentes de cura sem formação acadêmica (parteiras, sangradores, aplicadores de ventosas, 
curandeiros dos mais diferentes tipos) obtinham licença para o exercício de seu mister em 
localidades precisas e por tempo determinado.

Os hábitos sanitários, especialmente os das populações urbanas do Brasil Colônia, re-
produziam aqueles existentes na metrópole, onde não eram poucos os problemas de saúde 
provocados pelo aumento do número de habitantes nas cidades. A ausência de esgotos sa-
nitários, o descuido com a higiene pessoal e a ineficiência dos serviços de limpeza pública 
tornavam as urbes focos constantes de pestes e outras doenças. A tais precariedades somava-se 
um abastecimento irregular de alimentos, gerador de ciclos de fome que afetavam a população 
de tempos em tempos. Não é, pois, de estranhar-se que Lisboa tenha sido atingida por várias 
epidemias, num total de quatro surtos no século XIV e dez no seguinte.

Com o povoamento do Brasil, tais usos e costumes foram para cá transportados pelos 
colonizadores. Em Salvador e na Bahia, em 1694, a Câmara de Vereadores em carta a El-
-Rei registrava sua preocupação com as doenças repetidas e estranhas. Estas, portanto, só 
poderiam ser atribuídas “à malignidade dos ares, infeccionados e corruptos por causa das 
imundícies que de dia e de noite se lançam nas ruas da cidade, onde o povo costuma fazer 
barbaramente seus despejos” (Bueno, 2005, p. 83). Em meio a condições tão precárias, não 
surpreende que uma das primeiras decisões de Tomé de Souza, governador-geral do Brasil 
em 1549, tenha sido de ordenar a construção de uma enfermaria provisória, que viria a dar 
origem à Santa Casa de Misericórdia.

As Santas Casas de Misericórdia, por razões óbvias, adquiriram rapidamente grande 
importância em todos os locais onde existiam, tanto no reino quanto na colônia. Eram insti-
tuições de cunho religioso, ligadas à elite e que rapidamente lograram grande prestígio social, 
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político e econômico. Ainda hoje, desempenham papel relevante na prestação de serviços de 
saúde à população, seja no Brasil ou em Portugal.

A chegada da Corte portuguesa ao Brasil, em 1808, propiciou a criação das primeiras 
instâncias de saúde pública em nosso país: a Fisicatura-mor e a Provedoria-mor de Saúde. À 
primeira cabia o papel de fiscalização do exercício da medicina; entretanto, suas atribuições 
praticamente reduziram-se à habilitação dos interessados em trabalhar oficialmente nas artes 
de curar e, também, na aplicação de multas aos que as praticavam sem a habilitação legal. 
Já a Provedoria-mor de Saúde devia garantir a salubridade da Corte, atuando na fiscalização 
portuária e de navios, de modo a impedir a chegada de novas doenças às nossas cidades 
litorâneas. Além disso, ainda em Salvador, onde aportara, em janeiro de 1808, o príncipe 
Dom João, regente da Coroa portuguesa, criou a Escola de Medicina e Cirurgia da Bahia, 
atendendo a proposta de José Correia Picanço, que viria a ser nomeado cirurgião-mor do 
Reino e dos Domínios Ultramarinos.

Com a independência do Brasil, em 1822, as ações de saúde pública passaram à alçada 
das câmaras municipais, extinguindo-se a Fisicatura. Agindo, pois, de forma descentraliza-
da, as câmaras municipais terminaram por atuar segundo os interesses e as necessidades de 
cada município. Tinham um leque bastante reduzido de ações concretas: a destruição do 
lixo; a expulsão das áreas urbanas dos acometidos por moléstias contagiosas, especialmente 
os leprosos; tentativas de conter a entrada de escravos doentes nas cidades etc. Por outro 
lado, surgiam no país as primeiras faculdades de Medicina, com a transformação dos cursos 
médicos-cirúrgicos existentes na Bahia e no Rio de Janeiro, que passaram a expedir diplomas 
de médicos, farmacêuticos e parteiras. Apesar disso, não houve a necessária ampliação dos 
cuidados de saúde à população, que durante muito tempo ainda continuou valendo-se dos 
recursos provindos dos charlatães.

A referida autonomia municipal só começaria a declinar em meados do século XIX. 
Nessa época houve o desejo político de uma maior centralização imperial associado ao 
recrudescimento de epidemias, sobretudo a de febre amarela a partir da Bahia e do Rio 
de Janeiro, o que determinou uma reforma nos serviços de saúde promovida pelo governo 
imperial. Ressalte-se que a deficiente atuação do Estado na assistência médica se restringia 
à internação de doentes graves em enfermarias improvisadas, em momentos de epidemias, 
ou à internação de loucos no Hospício Pedro II, criado em 1841. Isso porque os serviços 
médico-hospitalares encontravam-se nas mãos das Santas Casas e Hospitais de Caridade, 
presentes nas principais cidades do país.

A centralização estabelecida não funcionou. Nela o poder central atuava na nor-
matização de serviços, incumbindo aos poderes locais a responsabilidade pela alocação de 
recursos e execução das ações. O governo central era incapaz de trabalhar em conjunto 
com as províncias e, à exceção do município do Rio de Janeiro, pouco ou nada de recursos 
foram transferidos para as províncias, mesmo em momentos de epidemias. Uma reforma 
promovida em 1887, que ampliava um pouco mais a centralização, em nada alterou a 
prestação de serviços de saúde. Esta continuava fortemente voltada para a capital do Im-
pério, sem se importar com a situação penosa vivida pela grande maioria dos municípios, 
à exceção dos mais ricos.



Seara de Asclépio342

O final do século XIX, com as profundas transformações no cenário internacional 
promovidas pela chamada Segunda Revolução Industrial, pelas constatações microbio-
lógicas de Pasteur e Koch, pelo progresso nos meios de transporte e pela utilização da 
energia elétrica também se fizeram sentir no Brasil. Entretanto, isso não acarretou grandes 
mudanças nos serviços de saúde, seja no final do período imperial, seja por ocasião do Go-
verno Provisório da República instaurada em 1889. A maior novidade nesse período foi a 
instituição da obrigatoriedade da vacinação antivariólica e a criação de um rol de doenças 
de notificação compulsória que englobava a febre amarela, o cólera, a peste, a difteria, a 
escarlatina e o sarampo.

A primeira Constituição da República, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, 
definiu a competência dos estados e municípios para as questões relacionadas à saúde de 
suas populações. Portanto, restou para o governo federal a responsabilidade pela vigilância 
sanitária dos portos e pelos serviços de saúde da capital da República. Em 1896, a saúde 
pública passa por uma nova reforma com a criação da Diretoria Geral de Saúde Pública 
(DGSP) surgida para responder aos problemas que escapavam à responsabilidade dos esta-
dos. A preocupação não era outra senão a de cuidar, prioritariamente, da atuação dos ser-
viços de saúde no Rio de Janeiro e nos portos, em razão de sua importância econômica no 
processo de exportação de produtos agrícolas, em especial o café. O grande foco de atenção 
da DGSP, no entanto, concentrou-se no enfrentamento das epidemias, com o isolamento 
dos doentes e a quarentena imposta aos navios suspeitos. 

Em 1900, o governo republicano criou o Instituto Soroterápico Federal, posterior-
mente denominado Instituto Oswaldo Cruz, com a missão de produzir vacinas e soros 
contra as moléstias epidêmicas. O Rio de Janeiro, à época o principal centro cultural, polí-
tico e comercial do país, era a maior cidade brasileira, porém com um traçado urbanístico 
inadequado, decadente, suja e deficiente em matéria de infraestrutura e serviços urbanos. 
Era frequentemente afligida por surtos epidêmicos de febre amarela, sendo evitada por 
muitos navios que preferiam passar ao largo para aportar em Buenos Aires. Na presidência 
de Rodrigues Alves (1902-1906), aproveitando-se da boa situação econômica em que se 
encontrava o Brasil, houve um conjunto de reformas urbanas e de saneamento que deram 
nova feição à então capital do país e puseram termo ao ciclo de epidemias frequentes que a 
assolava. A esse processo de reorganização do espaço urbano, comandado pelo engenheiro 
Pereira Passos, agregou-se outro, de caráter sanitário, visando à rápida eliminação das epi-
demias de maior gravidade. Essas ações estavam sob o comando do jovem médico Oswaldo 
Cruz, então diretor do Instituto Soroterápico Federal. Empossado, em 1903, como diretor 
do DGSP, sua meta era a erradicação das três principais doenças que acometiam os cariocas: 
a febre amarela, a peste e a varíola. Para combater esta última, ele contava com a aprovação 
de uma lei que impunha a obrigatoriedade da vacinação antivariólica, o que desencadeou a 
chamada Revolta da Vacina, um misto de levante popular com tentativa de golpe de Estado. 
Não tendo sido aprovada a lei, e tendo crescido a resistência da população à vacinação, hou-
ve surtos da doença nos anos seguintes, até 1908, quando uma grande epidemia vitimou 
milhares de pessoas. Entretanto, ao final da primeira gestão de Oswaldo Cruz à frente do 
DGSP (1906), a febre amarela e a peste haviam sido controladas. Contudo, a tuberculose 
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e as infecções intestinais que, não tendo sido objeto de campanhas de erradicação, conti-
nuavam a fazer milhares de vítimas. Propôs ele, então, uma grande campanha de combate 
à tuberculose, que nunca ocorreu, pois a classe política entendia que a atuação do Estado 
devesse se restringir à assistência aos doentes necessitados.

Por um lado, as ações de saúde pública até a primeira década do século XX haviam 
enfrentado os desafios nas grandes cidades brasileiras, tanto aqueles ligados ao próprio pro-
cesso de urbanização quanto os relacionados aos imperativos econômicos da expansão da 
cafeicultura. Por outro lado, o interior do país, onde as condições de saúde eram, por vezes, 
mais graves e piores que as dos grandes centros urbanos, estava à míngua. Ali grassavam a 
desnutrição, as parasitoses intestinais e a malária. As mudanças só começariam a ocorrer em 
meados da década de 1910. Foi nessa época que relatórios de diferentes expedições científicas 
penetraram os sertões do Brasil e começaram a mostrar a real situação de vida e de saúde 
das populações interioranas. A chegada de uma terrível pandemia, a de gripe espanhola, em 
1918, contribuiu para a triste constatação de que os serviços de saúde eram absolutamente 
incapazes de responder às necessidades da população, no campo ou na cidade. 

Na esteira dos ideais da Revolução Russa de 1917, associados à precariedade das con-
dições sociossanitárias, surge a Liga Pró-Saneamento do Brasil, dirigida por Belisário Penna, 
do Instituto Oswaldo Cruz. Mesmo com todas as adversidades, ele consegue criar postos do 
Serviço de Profilaxia Rural, no município do Rio de Janeiro. Outra contribuição importante 
foi a elaboração de um código sanitário rural para o estado de São Paulo, em 1917. No en-
tanto, a grande meta não foi atingida: a criação de um ministério para a saúde. Isso só seria 
conseguido no governo Vargas, em 1930, ainda que parcialmente, pois o ministério recém-
-criado seria o da Educação e Saúde Pública.

A década de 1930, com Getúlio Vargas na presidência da República graças ao golpe 
que depôs o presidente Washington Luiz, foi testemunha de profundas transformações da 
sociedade brasileira. O Brasil tornava-se mais urbano, com cerca de 20% de sua população 
vivendo em grandes cidades. Além disso, o movimento operário se desenvolvia e reclamava 
por garantias e benefícios sociais, tais como acesso a serviços médicos e garantia de aposenta-
doria. A partir de 1933, o governo de Getúlio Vargas iniciou o processo de transformação das 
antigas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), criadas em 1923 pela Lei Eloy Chaves, 
em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) que passavam a congregar os trabalhadores, 
tendo por base a categoria profissional. Embora voltados primordialmente para os benefícios 
e pensões, os IAPs também ofereciam serviços médicos a seus associados. Estavam excluídos, 
nessa concepção de seguridade social, os desempregados, os subempregados e os trabalhadores 
rurais. Estes ficaram marginalizados até mesmo das ações de assistência à saúde patrocinadas 
pelo Estado brasileiro, uma vez que os institutos de previdência subordinavam-se ao Ministé-
rio do Trabalho, Indústria e Comércio.

O Estado Novo, regime ditatorial inaugurado por Vargas em 1937, reformula a es-
trutura ministerial. Passa-se a ter o Ministério da Educação e Saúde (MES), preocupado em 
criar delegacias federais de saúde com o objetivo de colaborar com os serviços de saúde lo-
cais e supervisionar os serviços federais. Foram instituídas, ainda, as Conferências Nacionais 
de Saúde, um fórum de dirigentes do setor, de cunho predominantemente administrativo 
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e voltado para a integração e normatização dos serviços locais de saúde. Na mesma época 
foram criados serviços nacionais ligados ao Departamento Nacional de Saúde (DNS), como 
os Serviços Nacionais da Peste, da Tuberculose, da Febre Amarela, do Câncer, da Malária, 
de Doenças Mentais, de Educação Sanitária, de Fiscalização da Medicina etc. Todas com 
sua equipe específica em cada estado federado. Em 1942, em razão de interesses norte-ame-
ricanos, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) com a missão de combater a 
febre amarela e a malária na Amazônia e no Vale do Rio Doce, áreas de interesse econômico 
estratégico para os Estados Unidos (borracha e ferro). Pouco tempo depois, expandiram-se 
para vários estados das regiões Norte e Nordeste. Estabelecia-se, assim, um perfil para a saúde 
pública que se distanciava das preocupações federalistas da aurora republicana, em favor da 
intensificação normativa do poder central. Além dessa complexa estrutura de saúde pública, 
a era Vargas deixaria como marca a separação entre saúde pública e assistência médica pre-
videnciária. A primeira tinha a responsabilidade do MES, que tinha por missão controlar 
e erradicar doenças infectocontagiosas, endemias e epidemias que atingiam a população do 
país como um todo. Mirava, pois, a solução dos problemas de saúde no âmbito da coletivi-
dade. A assistência médica, de caráter individual e focada nas pessoas doentes impedidas de 
trabalharem, era proporcionada pela medicina liberal ou pelos serviços médicos vinculados 
ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A dicotomia entre saúde pública e medici-
na previdenciária favoreceu a excessiva expansão da assistência médica de caráter individual, 
em detrimento das ações de saúde coletiva. Essa característica persistiu por muitos anos até o 
surgimento do Sistema Único de Saúde, com a Constituição Federal de 1988.

É certo que as influências da reforma Beveridge, na Inglaterra, com a criação da apo-
sentadoria universal e do Serviço Nacional de Saúde financiado com recursos do orçamento 
fiscal, encontraram ouvidos atentos e terreno fértil no Brasil. Assim, os gastos com assistência 
médico-hospitalar passaram de 2,3% dos recursos arrecadados, em 1945, para cerca de 10%, 
em 1952, o que se manteria até 1962. Os IAPs viram-se forçados a ampliar a prestação desses 
serviços, passando de cinco hospitais próprios, em 1948, para nove em 1950, 28 em 1966 e 
32 em 1978. Os elementos que viriam a constituir a crise da previdência, ou seja, a elevação 
das despesas sem solucionar a deficiente arrecadação, já existiam à época. A dívida da União 
e dos empregadores para com a previdência era enorme e crescente. A legislação, por sua vez, 
generosa nos gastos e na oferta sempre maior de benefícios. Ao final do governo Dutra, a 
situação toma vulto e exige discussões cada vez mais intensas.

Em 1953, tendo Getúlio Vargas como presidente da República eleito pelo sufrágio 
universal, cria-se finalmente o Ministério da Saúde. Começa fraco, com apenas um terço 
dos recursos alocados ao antigo Ministério da Educação e Saúde e é vítima de intensas e 
contínuas barganhas políticas. Nos seus dez primeiros anos de funcionamento, teve quatorze 
titulares e a grande maioria permaneceu por poucos meses, sendo de um ano a gestão mais 
duradoura. Tal situação coincide com um período extremamente conturbado da história po-
lítica brasileira, que vai do suicídio de Vargas, em 1954, ao governo de Juscelino Kubitschek. 

A realização da III Conferência Nacional de Saúde, em dezembro de 1963, no Rio de 
Janeiro, coincide com o final do governo João Goulart. Nela ficaram explícitas as intenções de 
se promover uma metodologia de planejamento ascendente da saúde a partir dos municípios, 
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colocando-os como protagonistas na oferta de ações e serviços de saúde. Àquela época, dois 
terços dos municípios brasileiros não tinham nenhuma estrutura de saúde.

Os últimos meses do governo João Goulart foram marcados por intensa agitação so-
cial e, na área da saúde, por importante conflito entre os interesses nacionais e os do capital 
estrangeiro, especialmente aos referentes à indústria farmacêutica estrangeira. Sucederam-se 
várias crises, em diferentes setores da vida nacional, culminando com o golpe de Estado de 
1964, que instituiu um regime de exceção. A longa noite da ditadura militar tentaria, sem 
sucesso, sufocar os ventos de mudança do modelo de atenção à saúde no Brasil proposto pela 
III Conferência Nacional de Saúde. Isso viria a ser extraordinariamente reforçado na década 
seguinte pela decisiva e corajosa atuação do setor acadêmico brasileiro, no que se denominou 
de Movimento da Reforma Sanitária.

O governo militar promoveu a unificação dos institutos de previdência social no 
Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), em 1966, com consequente reforço da 
centralização administrativa e financeira de suas ações e benefícios. O instituto passou a ser, 
então, o principal comprador de serviços privados de saúde, estimulando a organização da 
prática médica assentada sobre a ideia do lucro. O estímulo à iniciativa privada foi tão forte, 
que em 1960, 62% dos leitos hospitalares do país eram privados, dos quais 20% pertenciam 
a instituições com fins de lucro. Em 1975, 68% dos leitos eram privados, dos quais 45% 
pertenciam a instituições lucrativas. Surge ainda, nesse período, a chamada medicina de 
grupo, na qual as empresas tornavam-se responsáveis pela assistência médica a seus empre-
gados, desobrigando-se da contribuição compulsória ao INPS.

O Ministério da Saúde continuava sendo um organismo sem expressão e sem recursos. 
Era, portanto, uma estrutura voltada, sobretudo, à realização de campanhas de baixa eficácia.

Consoante à Reforma Universitária de 1968, foram criados os departamentos de Me-
dicina Preventiva (DMP) em todas as faculdades de Medicina do país. Neles se iniciou o 
movimento que viria a ser conhecido como Movimento da Reforma Sanitária que, inspirado 
na teoria do materialismo histórico e dialético do marxismo, propunha uma ampla trans-
formação do sistema de saúde então vigente. Na década de 1970 houve um crescimento 
progressivo dos movimentos sociais de oposição ao governo militar, com a participação da 
Igreja Católica, a partir de suas Comunidades Eclesiais de Base. Colaboraram também o 
movimento estudantil e as  entidades da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do 
Brasil, a Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, a Associação Brasileira de Impren-
sa e o movimento sindical, sobretudo no chamado ABC paulista. Em 1977, nasce o Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), que vem emprestar vigoroso reforço ao movimento. 
O Centro articulou-se, ainda, ao movimento de médicos-residentes com o Movimento de 
Renovação Médica e o Movimento pela Anistia. 

No plano internacional, as propostas e desafios originados da Conferência de Alma-
-Ata, em 1978, legitimam e estimulam a luta das entidades e dos militantes envolvidos no 
Movimento da Reforma Sanitária brasileira. No Brasil, surgem diferentes iniciativas, espe-
cialmente aquelas que visavam à implantação de estrutura básica de saúde pública em regiões 
mais desfavorecidas do país, sobretudo pela ação dos profissionais imbuídos dos ideais da 
Reforma Sanitária e dos postulados de Alma-Ata. O surgimento do Conselho Nacional de 
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Secretários de Saúde (Conass), em 1982, vem reforçar o poder político de interlocução dos 
estados com o nível federal na área da saúde e contribuir para o fortalecimento da ideia da 
descentralização. Este último ideal se revigorou ainda mais com a fundação do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em 1988.

Em março de 1986, realiza-se a VIII Conferência Nacional de Saúde, o grande marco 
para o surgimento de um sistema nacional de saúde que enfocou, em seu relatório final, a 
saúde como um direito inerente à cidadania. Suas principais proposições são inteiramen-
te contempladas nas discussões da Assembleia Nacional Constituinte, culminando com a 
inclusão do direito à saúde no texto constitucional promulgado em 1988. Dois anos mais 
tarde, as Leis nº 8080/1990 e nº 8142/1990 viriam a detalhar o Sistema Único de Saúde 
(SUS), dando-lhe a necessária organicidade. A primeira aborda questões como princípios e 
diretrizes; objetivos e atribuições; organização, direção e gestão; competências e atribuições; 
recursos humanos, gestão financeira; planejamento e orçamento; saúde indígena (acrés-
cimo feito pela Lei nº 9836/1999); subsistema de atendimento e internação domiciliar 
(acréscimo feitos pela Lei nº 10.424/2002) além da assistência terapêutica e incorporação 
de tecnologias em saúde (acréscimo feito pela Lei nº 12.401/2001). Sua regulamentação, 
entretanto, por decreto presidencial, só foi acontecer onze anos mais tarde.

Já a Lei nº 8142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências.

A principal mudança introduzida pela nova Constituição e detalhada na Lei Orgânica 
da Saúde é o direito universal à saúde, independentemente de contribuição financeira prévia, 
como acontecia anteriormente no regime de seguro social. A universalidade passou a ser, pois, 
o primeiro dos princípios e diretrizes do SUS, garantindo a todos os cidadãos o acesso à saúde 
em todos os seus níveis de assistência. A ela uniu-se a igualdade na assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, reiterando que não se pode admitir nenhum 
tipo de discriminação de ordem econômica, étnica, religiosa ou quaisquer outras no acesso 
aos serviços de saúde. Houve, ainda, três princípios e diretrizes especialmente importantes, 
mencionados na Lei nº 8080/1990.

Primeiro, a integralidade da assistência, ou seja, a ideia de que as ações assistenciais, 
tanto ambulatoriais quanto hospitalares, sejam no diagnóstico, no tratamento ou na reabili-
tação, não estejam desvinculadas daquelas destinadas à promoção da saúde e à prevenção de 
doenças e agravos. Além disso, subentende uma articulação com as políticas econômicas e 
sociais que impactam sobre os determinantes do processo saúde-doença, de modo a buscar a 
garantia das condições satisfatórias de saúde de toda a população.

Segundo, a participação da comunidade, através de conselhos de Saúde e pela reali-
zação das conferências de Saúde, que devem atuar como um elo permanente e colaborativo 
entre os gestores, os profissionais de saúde e a população.

Terceiro, a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera 
de governo, com “ênfase na descentralização dos serviços para os municípios” e “regionaliza-
ção e hierarquização da rede de serviços de saúde”, com “organização dos serviços públicos 
de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos” (Brasil, 1990).
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Uma singularidade do sistema público de saúde brasileiro é sua gestão compartilhada. 
Exercida na forma de um triunvirato pelos níveis federal, estadual e municipal, as delibe-
rações no tocante às estratégias e ações são adotadas consensualmente pelos três níveis de 
governo. Essas deliberações são efetuadas em um fórum tripartite (Comissão Intergestores 
Tripartite) e ainda pelos estados e municípios nas comissões intergestores bipartites, uma em 
cada estado da federação, integradas pela representação exercida dos Conselhos Estaduais 
de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e a direção das secretarias estaduais de saúde.

Essas comissões não possuem poder deliberativo quanto à política de saúde, que é 
prerrogativa dos conselhos de saúde, em cada um dos diferentes níveis. Os conselhos, além 
de atuarem de maneira deliberativa na formulação das políticas, verificam as contas apresen-
tadas pelos gestores, trimestralmente, bem como o cumprimento dos respectivos planos de 
saúde pelo gestor correspondente.

Em sua primeira década de existência, o SUS deu grande ênfase ao processo de mu-
nicipalização da saúde, mobilizando governos municipais e sociedade a criar os conselhos e 
fundos municipais de saúde. Essa ação tornou os municípios aptos a receber a transferência de 
recursos federais em conta bancária específica. Os estados assistiram, então, a um êxodo im-
portante de recursos humanos que, encontrando condições mais favoráveis e promissoras nas 
recém-criadas secretarias municipais de saúde. Isso porque esvaziaram as secretarias estaduais, 
trazendo com isso grandes dificuldades para seu funcionamento e abrindo um debate acerca 
do papel do nível estadual de saúde, uma vez que, em geral, as relações se faziam diretamente 
entre o nível federal e o municipal. Nesse período, estruturaram-se os serviços municipais de 
saúde, com ampliação da cobertura populacional e expressiva melhoria dos índices de cober-
tura vacinal e outros avanços. Portanto, houve um sinal na melhoria progressiva de indicadores 
de saúde, especialmente após a edição da Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-96) pelo 
Ministério da Saúde. Entretanto, ao final da década de 1990, houve cada vez mais conflitos e 
dificuldades na regulação do acesso. Isso porque os municípios melhor aquinhoados passaram 
a estabelecer barreiras de modo a dificultar e mesmo a impedir o acesso aos serviços de saúde 
sob sua jurisdição para habitantes de outros municípios.

Em 2001, o Ministério da Saúde editou, com o acordo da representação dos secretários 
municipais e estaduais de saúde, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (Noas-2001). 
Esta foi uma tentativa de corrigir tais distorções ocasionadas pelo processo de municipali-
zação e de preencher lacunas normativas até então existentes. A intenção é a de promover 
maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde 
em todos os níveis de atenção. Além de tentar estabelecer o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização e de organização dos serviços de saúde, em busca de uma maior 
equidade e de garantia de acesso. Para tanto, o documento estabeleceu instrumentos como o 
Plano Diretor de Regionalização e o Plano Diretor de Investimentos, exigindo-se a negocia-
ção consensual entre os diferentes níveis de gestão para sua adoção e implementação.

Em 2006, o Ministério da Saúde publicou o Pacto pela Saúde, integrado por três di-
mensões: o Pacto pela Vida, o Pacto de Gestão e o Pacto em Defesa do SUS. Cada um deles 
aborda questões específicas relativas a metas e indicadores de saúde; ao aprofundamento de 
processos e ferramentas de gestão já em uso desde a Noas. Eles focam, ainda, na importância 
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de se buscar a mobilização política da sociedade em defesa do SUS, reinserindo-o na agenda de 
debates, seja no Parlamento, seja nas diferentes instâncias e representações da sociedade civil. 

Em novembro de 2011, foi publicado o Decreto nº 7508/2011 que regulamenta a Lei 
nº 8080/1990. O decreto dispõe sobre a organização das relações interfederativas mediante 
o reconhecimento das instâncias de pactuação existentes nas esferas nacional, estadual e re-
gional. Ele também definiu as portas de entrada do sistema de saúde, valorizando a Atenção 
Primária como a porta de entrada principal e ordenadora do sistema. Decretou, ainda, sobre 
a hierarquização da complexidade dos serviços, a integralidade da assistência, a assistência 
farmacêutica, estabeleceu metas de desempenho e critérios de avaliação mediante indicado-
res de saúde. Os consensos obtidos entre os entes federados passaram a ser consubstanciados 
em instrumento contratual no qual deverão constar os compromissos assumidos, tais como 
o cofinanciamento, as responsabilidades de cada um dos entes diante da rede de atenção à 
saúde e as metas a serem alcançadas. Definiu, ainda, o espaço regional como sendo aquele em 
que se deva concretizar a integralidade da assistência, em pelo menos 70% das necessidades 
de saúde da população regional.

Desde os primórdios da implementação do SUS, houve uma preocupação com o for-
talecimento da chamada Atenção Primária à Saúde (APS), que se materializou no movi-
mento de municipalização da saúde no Brasil na década de 1990. Assim, foi transferido aos 
serviços locais, sob a coordenação de uma Secretaria Municipal de Saúde, a responsabilidade 
pelas atividades típicas da APS, especialmente aquelas relacionadas à promoção da saúde e 
à prevenção de doenças. Surgia, portanto, um ciclo na história dos processos organizativos 
das ações e serviços de saúde orientados pelos cuidados básicos de saúde. Com isso, houve a 
necessidade de pensar e repensar as modalidades de investimentos, na perspectiva de situar a 
APS como eixo estruturante dos sistemas municipais de saúde, sinalizando sua função social 
na transformação e regulação do sistema de atenção à saúde, buscando o Acesso Universal e 
a Proteção Social em saúde.

A entrada das estratégias, em 1991, dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e, em 
1994, do Programa da Saúde da Família (PSF) impulsionaram o desenvolvimento da APS 
no Brasil. Sendo, isso, evidenciado por um conjunto de mudanças no estado de saúde-doen-
ça-cuidado dos indivíduos, famílias e comunidades vinculadas a essas estratégias. Ao longo 
das últimas duas décadas, várias são as indicações dos ganhos de saúde: mortalidade infantil 
reduzida; cobertura vacinal; proporção de gestantes com acompanhamento pré-natal; redu-
ção de hospitalizações por complicações do diabetes mellitus, da hipertensão arterial e do 
número de recém-nascidos de baixo peso (Harris; Haines, 2010). Afirmam as pesquisas que 
esses resultados são oriundos da evolução da implantação dessas estratégias nos diferentes 
territórios do país. 

A perenização dessa metodologia de trabalho em equipe, com a destacada participação 
do ACS, pessoa escolhida da e pela própria comunidade é, sem dúvida, um dos fatores de su-
cesso experimentado pelo sistema de saúde brasileiro, sobretudo em comunidades menos favo-
recidas, em locais distantes e em pequenos municípios. Esta é a experiência mais emblemática 
em termos de desempenho no âmbito da saúde do Brasil. Em recente manifestação publicada 
no periódico The Economist, a Organização Panamericana de Saúde assim se expressou:
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Ao longo de duas décadas, a estratégia de Saúde da Família expandiu-se por todo o país, ofe-
recendo atenção primária integral a 95% dos 5564 municípios brasileiros, cobrindo 55% da 
população – quase 100 milhões de pessoas, aí incluídos os pobres que vivem em áreas rurais 
isoladas e favelas urbanas. O Programa de Saúde da Família é um exemplo concreto e com re-
sultados de uma política de saúde exitosa.

Esta e outras evidências atestam seus inquestionáveis sucessos, que levaram o prestigioso periódi-
co científico British Medical Journal (BMJ) a definir o Programa de Saúde da Família como “um 
sucesso custo-efetivo com o qual países de renda superior poderiam aprender”.

Embora considerada exitosa, a Estratégia de Saúde da Família enfrenta muitos de-
safios. Estes vão desde o recrutamento e retenção de médicos com formação adequada ao 
provimento de serviços de APS à heterogeneidade da qualidade local da atenção. Somam-se 
a esses problemas, a deficiente articulação dos serviços de APS com os níveis secundário e 
terciário, bem como a dificuldade de expansão do PSF em grandes centros urbanos.

Junta-se a tais preocupações a recente flexibilização da carga horária dos médicos de famí-
lia, que passam a ter a possibilidade de prestar quarenta, trinta ou vinte horas de trabalho sema-
nal, em lugar das quarenta horas anteriormente obrigatórias. Isso trabalha contra a própria razão 
de ser da estratégia que procura, dentre outras coisas, criar um vínculo de confiança por parte 
da população com relação ao médico de família e à equipe como um todo. Deseja-se criar um 
vínculo de responsabilidade deste profissional e da equipe com relação às famílias a eles adscritas. 

Outra preocupação refere-se à insuficiente formação do jovem médico que, muitas 
vezes, é levado a trabalhar na Saúde da Família desde o momento em que deixa a universida-
de. Essa situação é problemática porque o recém-formado ainda não adquiriu as condições 
necessárias para o bom desempenho de suas funções. Ao contrário do que possa parecer, a 
APS é altamente exigente em termos cognitivos e requer uma aguçada capacidade de percep-
ção dos condicionantes e determinantes sociais da saúde. Ela requerer, também, a aplicação 
vigorosa dos preceitos éticos na perspectiva das relações humanas.

A despeito das iniciativas governamentais de qualificação desses jovens profissionais, 
a experiência, a vivência clínica, a coexistência e o equilíbrio entre as dimensões do conhe-
cimento científico e do comportamento ético e humano não podem ser forjados em pouco 
espaço de tempo. Além disso, a falta de condições de trabalho, o isolamento e a deficiente 
articulação com serviços e com profissionais especializados dificultam a atuação dos genera-
listas, especialmente se fragilizados em sua autoconfiança. Isso faz com que haja um número 
de encaminhamentos muito além do necessário a serviços especializados e de maior den-
sidade tecnológica, criando dificuldades para os pacientes, diminuindo sua confiança nos 
serviços de APS. Assim, contribui-se para o congestionamento de hospitais, serviços de apoio 
diagnóstico e clínicas de especialidades.
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introdução

A atual vertente de pensamento acerca do significado do nome “hospital” relaciona esta 
instituição a um local no qual as mais avançadas técnicas são aplicadas com o objetivo de 
promover a saúde e erradicar a doença. Todavia, tais princípios de saúde alocam-se não ape-
nas na medicina, já que a história dos hospitais abrange diversos campos da antropologia 
social e cultural.

Com objetivo de avaliar, utilizando-se de metodologia concisa, a natureza histórica do 
hospital no Ocidente e sua função estrutural na medicina e na sociedade, urge investigar sua 
origem e evolução desde os primórdios da organização urbana humana. Assim é pertinente 
abordar o tema das correntes socioculturais que influenciaram o surgimento do hospital. Estas 
correntes perpassam pelas modificações na definição do binômio saúde-doença; do papel da 
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religião e das forças da natureza na etiopatogênese; das mudanças na ecologia das moléstias e 
na compreensão de sua fisiopatologia; bem como do senso de responsabilidade pelo bem-estar 
e cuidados de saúde que as sociedades no Ocidente desenvolveram através dos tempos. Recen-
temente, a história dos hospitais está indissociavelmente ligada à evolução da ciência moderna, 
sendo sede de tecnologias avançadas para o diagnóstico e tratamento das doenças, funcionando 
também como locais de formação profissional e investigação clínica. Em suma, a história do 
hospital corresponde à gama de elementos culturais, sociais e médicos que influenciou, ao lon-
go dos séculos, a formação da identidade humana.

o hosPital na antiGuidade

O exórdio do exercício médico, como pressuposto, inicia-se antes do estabelecer das 
instituições hospitalares, tendo seu alvorecer nas terras entre os rios Tigre e Eufrates – a 
Mesopotâmia. Esta região foi marcada pelo apogeu e declínio de inúmeras civilizações, 
dentre as quais destacam-se os sumérios. Lá nasceu a escrita cuneiforme em pequenas pla-
cas de argila, cera ou esculpidas em pedra (Sayce, 1908). Cumpre salientar, no que tange 
à medicina, que pontificaram entre os sumérios muitas descrições de cuidados em saúde. 
Tais inscrições podem ser catalogadas em três categorias: textos médicos ou terapêuticos, 
descrição de sintomas, assim como manuscritos variados que fornecem informações sobre 
doenças e práticas médicas.

Evidências sobre os diversos métodos de cura exercidos na região, seja de cunho mítico 
ou empírico, podem ser reconhecidas no registro completo da lei babilônica: o Código de 
Hammurabi, alusão ao famoso rei (1792-1750 a.C.) e fundador do império babilônico. Foi 
ele quem unificou o sul da Mesopotâmia, unificação essa que perdurou por aproximadamente 
dois séculos. As questões civis e penais eram reguladas por este código, bem como a administra-
ção da justiça, a propriedade de bens, comércio, relações de trabalho, lesões pessoais e conduta 
profissional. Diante da diversidade de leis e seus âmbitos, é de especial interesse os preceitos 
ligados à prática médica. Legislavam sobre honorários médicos e demais especificações relativas 
ao estado do paciente e às taxas apropriadas, bem como às penalidades eventuais, havendo cer-
ca de nove parágrafos estabelecidos em documento. O caráter punitivo de diversas penalidades 
estipuladas em caso de falhas médicas sugere cautela na aceitação de possíveis clientes. 

Deve-se salientar ainda a presença de instituições hospitalares na Ásia. Ímprobo olvidar 
a influência do budismo na propagação destas instituições hospitalares. Como assevera Mac 
Eachern (apud Campos,1944), reminiscências da literatura hindu apontam para a construção 
de hospitais pelo príncipe Gautama e para sua iniciativa em nomear um médico para cada dez 
cidadelas, no que foi seguido por seu primogênito, Upatise. Os extratos do professor Luiz de 
Rezende Puech mostram resquícios de hospitais em anexos de mosteiros budistas em 543 a.C., 
assim como se refere à presença de dezoito hospitais no Ceilão (atual Sri Lanka) mantidos pelo 
rei Gamari em 61 a.C.

A partir do século IX a.C., a civilização grega estabeleceu locais de identidade cultural 
e crescente prestígio nos quais os cidadãos desenvolviam interação com suas divindades. Tais 
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templos representavam habitações de deuses com diversos atributos, tornando-se na época 
espaços organizados em torno ao conjunto de princípios e crenças religiosas. Desta forma, 
a religião estava intrinsicamente ligada à vida cotidiana na Grécia antiga (Burkert, 1985). A 
fim de evitar uma ortodoxia central, comum ao monoteísmo, numerosos deuses onipresen-
tes protegiam todas as atividades humanas e previam necessidades específicas, dentre estas a 
saúde. Esta era regida, em especial, pelo deus da cura Asklepius, mencionado em diversos mi-
tos como herói de grande coragem, força e habilidade. No entanto, outros mitos o descrevem 
de forma paradoxal, porém mantendo sua inestimável capacidade de cura: “ele era a doença 
e o remédio... porque ele era um paciente divino, ele também sabia o caminho para curar” 
(Howard, 1983, p. 78-104). De acordo com este mito, o próprio Asklepius teria sofrido por 
doenças e, por isso, possuía a capacidade de entender aqueles enfermos que buscavam ajuda 
e, consequentemente, curá-los.

Os templos dedicados à Asclépio recebiam o nome de Asclepieia, em cujos santuários 
funcionavam sistemas sociais facilitadores da convivência social e interação entre os cidadãos, 
além de conferir significado sobre acontecimentos humanos, que incluíam doenças, sofrimen-
to e morte. Salienta-se que tais instituições não constituíam órgãos autossustentáveis, tendo 
alto custo econômico, de modo que possuíam relação de dependência externa, necessitando 
de doações da população local. Eram inúmeras as razões para a visita ao templo de Asclépio, 
dentre as quais salienta-se: prevenção de doenças, regozijo pela convalescença e a busca de cura 
para moléstias. Breve bosquejo em torno aos depoimentos de sobreviventes gratos a Asclépio 
revela a variedade de doenças as quais os pacientes eram expostos à época: cefaleias, vermi-
noses, lesões incapacitantes, paralisias, infertilidade e, até mesmo, cegueira (Horden, 1985).

Ao entrar no templo da divindade, durante as cerimônias, o enfermo encaminhava-
-se ao poço sagrado, onde rituais de purificação eram acompanhados por banhos medicinais 
com enxofre e louro (Parker, 1983). Seguia-se a troca de vestuário por uma peça branca que 
identificava o purificado e habilitava-o a participar das demais cerimônias do templo. Durante 
os festivais religiosos, eram fornecidas roupas especiais para aqueles que visitavam os templos 
e participavam dos cortejos junto aos inúmeros altares em frente ao santuário, de onde pon-
tificavam divindades. Orações eram parte integrante da liturgia, habitualmente divididas no 
tríduo: evocação da divindade, oferenda humilde e pedido confiante. Em certos casos, a está-
tua do deus também poderia ser tocada. Importante ressaltar o papel central dos sacrifícios em 
cultos religiosos gregos da Antiguidade. Nestes rituais, geralmente, utilizavam-se animais, cuja 
carne, após o sacrifício, era ingerida em lautos banquetes. Dentre os animais mais tradicio-
nalmente empregados em sacrifícios encontrava-se o galo (sua imagem relacionava-se com o 
amanhecer). Para um enfermo que acordou pela manhã sentindo-se curado e tendo sonhado 
com Asclépio, este animal representava oferenda barata e apropriada (Oliver, 1934).

O ambiente favorável à cura dos doentes também era visado nos templos. Valorizavam-
-se cumes aplainados e vales protegidos do imponderável. Bom agouro quando localizado 
próximo a fontes termais, cuja água cristalina evocava o prenúncio da cura. Sua estrutura 
inequívoca, cujas colunas egressas do Peloponeso emolduravam um altar, onde o ministério 
da cura, dentre outros, eram celebrados por sacerdotes. De certo, o que caracterizava estas 
práticas eram o misticismo e a superstição.
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Com a ascensão do cristianismo, o deus grego da cura tornou-se um concorrente di-
reto ao Cristo da Judeia. Os cristãos tentaram desacreditar Asclépio, retratando-o como o 
mal (Bowersock, 1978). Dado o seu caráter local, insegurança financeira e sacerdócio desa-
creditado, templos asclepianos e de outros cultos pagãos tornaram-se alvos da nova religião, 
o cristianismo. O culto foi finalmente proibido após 391 d.C., tornando-se o cristianismo a 
religião oficial do Império Romano, de modo que os templos de Asclépio foram sistematica-
mente destruídos. Suas ruínas, em locais como Epidauro, deram lugar a igrejas cristãs.

Não foram apenas as Asclepieia que outrora exerceram papel fundamental na saúde dos 
povos da Antiguidade. A presença dos valetudinaria na Roma antiga também se destacava 
como uma forma de organização de saúde na Península Itálica. Merece especial atenção em 
tais órgãos primitivos de saúde sua natureza assistencial, destinada apenas a militares e escra-
vos voltados à mão de obra agrícola. Especula-se que a seleção de soldados como beneficiários 
de assistência médica estava relacionada à sua escassez e crescente valor econômico na época. 
Outros fatores como lealdade do soldado e do escravo, bem como seu condicionamento físico 
também eram considerados. Os cuidados prestados em um determinado valetudinarium eram 
resultado do acordo entre o imperador e os militares ou entre um fazendeiro e seu escravo. 
Demais da assistência médica, eram inclusos alimento, abrigo e entretenimento aos enfermos.

O projeto de um valetudinarium romano refletia sua percepção de agrupar em uma 
habitação um número considerável de pessoas que necessitavam de cuidados. Os hospitais 
militares romanos constavam de enfermarias que se comunicavam por corredores com um 
pátio central quadrangular. Este modelo arquitetônico promovia certo isolamento em relação 
à rua, objetivando privacidade e descanso. Em alguns casos, a entrada para o edifício levava 
a uma grande sala de recepção, o átrio, com quartos ou cubículos, com suas latrinas adjacen-
tes e o pátio. O número de quartos indicava relacionamento padrão para com o número de 
legionários estabelecidos em um dado forte. Um cubículo estava previsto para alojar sessenta 
homens alistados, mas estimativa-se que permitia, a qualquer momento, a acomodação de 
5% a 10% de uma unidade de batalha no hospital (Haberling, 1909). O pátio interior era 
decorado e contava com ampla ventilação, bem como proteção das intempéries da natureza.

No entanto, os valetudinários não se multiplicaram de modo a atender a toda po-
pulação civil. Além disso, os civis, ricos e pobres, continuaram a depender do sistema 
tradicional de cura popular: a balneoterapia (banhos terapêuticos muito difundidos por 
Hipócrates, Galenus e Celsus), conselhos de médicos públicos ou privados e curas religio-
sas promovidas nos templos.

Ressalta-se ainda o vital papel do Imperador Constantino durante o Império Roma-
no no sentido de lapidar a evolução das instituições de saúde. Tal imperador instituiu uma 
política oficial de tolerância para com os cristãos e promoveu união doutrinária e disciplinar 
com a Igreja. Desde 321, a Igreja possuía autorização do monarca para herdar bens, receber 
isenções fiscais e, sobretudo, assistência privada para projetos de construção civil (geralmente 
templos, abadias e monastérios). Deste modo, por volta do ano de 350, uma nova organiza-
ção hospitalar emergia na sociedade europeia fundada pelas autoridades eclesiásticas locais: 
os xenodokeion ou xênon, os quais funcionavam como abrigo para peregrinos e enfermos, 
encontravam-se anexados aos mosteiros da cidade e do campo. Por exemplo, em 450, o 
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monge Theodosius fundou esta instituição próxima a Jerusalém, sendo composta por três 
construções distintas: uma destinada aos monges, outra aos pobres e a última hospedaria às 
classes mais altas da sociedade em necessidade de atendimento médico (Kislinger, 1986). Sob 
o ponto de vista arquitetônico, um xenodokeion consistia em um complexo quadrangular ou 
retangular, onde existia um pátio central. Os quartos eram dispostos ao redor e interligados 
por galerias destinadas à circulação. A existência de jardins no pátio da mencionada insti-
tuição tornava-o local ideal para meditação, oração e trabalho, possuindo uma importante 
função reparadora e redentora (Krautheimer, 1986). 

Umas das primeiras instituições a oferecer atenção médica específica, criada por Aetius 
de Amida e seus seguidores, começou a prestar cuidados médicos em Antioquia por volta de 
340 de nossa era. Importante mencionar que Aetius e seu séquito possuíam conhecimen-
to médico, sendo que também podem ser mencionados como responsáveis pela criação de 
uma instituição mais especializada voltada àqueles acometidos por doenças, (nosokomeion), 
descrita em 381 por Chrysostom, estudioso de escrituras de Antioch – Síria. Posteriormente 
Rabbula, bispo da cidade de Edessa entre 411 e 435, fundou no ano de 420 outra instituição, 
direcionada especificamente aos doentes pobres, sendo também denominada nosokomeion, o 
qual possuía instalações separadas para homens e mulheres. Na locação citada, atendentes e 
até mesmo clínicos encontravam-se ativamente engajados em tarefas assistenciais. Próximo a 
esta, localizava-se outra instituição dedicada ao amparo aos infectados pela hanseníase, fun-
dada por volta de 450 (Segal, 1970). Edessa é hoje a capital de Urfa (também chamada de 
Şanlıurfa), província da Turquia. 

a idade Média: uM noVo horizonte 

Após a queda do Império Romano e ascensão do cristianismo, os mosteiros tornaram-
-se gradualmente os fornecedores organizados de assistência médica. Dada sua organização e 
localização, essas instituições representavam oásis de ordem, piedade e estabilidade nos quais 
a saúde poderia florescer. No intutito de sediar espaço privilegiado de práticas de cura, finda-
ram os mosteiros que também se tornaram locais de aprendizagem médica entre os séculos 
V e X, período clássico da chamada medicina monástica. Durante o renascimento carolíngio 
dos anos 800, os mosteiros também emergiram como os principais centros de estudo e de 
transmissão dos antigos textos médicos. Importante salientar que, apesar do início do apren-
dizado médico, a doença ainda era vislumbrada como espécie de punição divina atribuível 
ao pecado. O alcance benevolente da Igreja, alicerçado na doutrina de alimentar os famintos; 
cuidar das viúvas e de seus filhos; doar roupas aos pobres e oferecer hospitalidade aos estra-
nhos, não se esquecia dos cuidados aos enfermos e moribundos.

Os pilares para recuperação de conhecimentos clássicos já haviam sido estabelecidos 
pelo historiador gótico Cassiodoro (490-585 d.C.). Após sua reclusão social, ele estabeleceu-
-se em um mosteiro que abrigava vasta biblioteca na Calábria. Por ser Cassiodoro especial-
mente interessado   na transmissão de ideias e literatura grega para o Ocidente, reuniu, em 
forma de coletânea, os melhores exemplares do conhecimento clássico das práticas de curar, 
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além da gramática e da retórica romanas. Reservaram os monges o ócio para copiar manus-
critos antigos, incluindo os que lidam com temas que afetam a saúde dos irmãos.

Representaram as instituições monásticas beneditinas o arquétipo das demais organiza-
ções religiosas que visavam os cuidados médicos – modelos hospitalares. Os mosteiros benedi-
tinos eram dispostos em complexos com objetivo de assegurar a existência de dois ambientes 
distintos, verdadeiro paradigma aristotélico. O primeiro era um reino espiritual que envolvia 
a igreja e suas estruturas adjacentes e o segundo era uma esfera mundana dominada pelo al-
bergue e instalações de apoio, tais como celeiros e oficinas. Tais arranjos podem ser claramente 
observados em pormenorizado plano de mosteiro criado em 830 pelo abade Heito Reichenau 
para os 100-150 monges do Mosteiro de São Galo. Tal plano de arquitetura carolíngia, embo-
ra nunca implementado, tornou-se influente no desenvolvimento de instituições monásticas 
similares. O planejamento de São Galo incluía sala de aquecimento, dormitório, refeitório, 
sacristia, adega e despensa. O plano ainda apresentava outro edifício reservado para noviciados 
(Horn, 1985). No mosteiro em questão, todas as edificações relacionadas à saúde encontra-
vam-se reunidas no quadrante nordeste. A casa de sangria possuía uma lareira em cada um dos 
seus quatro cantos para melhor aquecimento (necessário nos casos de hipotermia hemorrágica 
decorrente das sangrias), havendo também abertura central para ventilação. No extremo do 
complexo, projetou-se um jardim, sob a alcunha de herbário ou Hortulus, no qual geralmente 
eram plantadas ervas medicinais empregadas para compor infusões e outras preparações ba-
seadas em plantas curativas. Neste espaço, os monges trabalhavam no plantio de rosas, lírios, 
sálvia, alecrim, erva-doce, íris, ópio, agrião, erva-pimenteira e hortelã (Tellenbach, 1993). 

Nas instituições monásticas, o monge designado a assistir o doente recebia a alcunha 
de infirmarius, sendo geralmente selecionado por sua personalidade e habilidade prática de 
curas, conseguidas através da experiência e consulta aos textos médicos ou a outros manuscri-
tos da época. Na maioria dos casos, os infirmarius agregavam funções referentes à enfermagem 
(fornecimento de alimento e roupa), assim como procedimentos médicos de diagnósticos 
e administração de medicamentos. As rotinas hospitalares monásticas compreendiam duas 
visitas diárias ao enfermo e orações à noite; conversas com os pacientes e perguntas sobre 
seu estado geral; verificação da alimentação e das ervas medicinais, assim como o reconforto 
àqueles que necessitavam de consolo. Além destas funções, é importante mencionar que ao 
se suspeitar de uma doença, procedia-se a completo exame clínico e laboratorial (primitivo), 
o qual analisava pulso, sangue, urina e fezes do paciente. Após os exames, era exarado o diag-
nóstico da moléstia e formulado seu tratamento e prognóstico (Schipperges, 1964).

A natureza hospitalar dos mosteiros teve seu fim após o Concílio de Clermont em 
1130, quando os monges foram afastados das práticas médicas, uma vez que se passou a 
acreditar que esta atividade prejudicava sua espiritualidade. Em 1219, as leis canônicas 
novamente proibiram os que eram ligados diretamente aos mosteiros de exercer atividades 
médicas, em virtude dos volumosos ganhos monetários, o que foi ratificado pelo IV Con-
cílio de Latrão em 1215 (Schroeder, 1937). 

Inserido no contexto de instituições médicas da Idade Média e no fim da medicina mo-
nástica europeia, o Hôtel-Dieu em Paris, fundado por volta de 651, merece destaque no âmbi-
to da medicina hospitalar da Europa. De modo a caracterizar este nosocômio, pode-se afirmar 
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que, de modo geral, as condições das alas eram insalubres. Isto porque não havia sistema de 
ventilação e as janelas eram pequenas e posicionadas próximas ao teto. Ademais, não havia sis-
tema de aquecimento no edifício e a alimentação dos pacientes deixava a desejar em qualidade 
e quantidade. Tais fatores demonstravam que a capacidade do hospital estava inadequada em 
relação à demanda parisiense, resultando em superlotação já na era medieval. De 830 ao início 
do século XIV, o Hôtel-Dieu ampliou sua capacidade a fim de acomodar o grande contingente 
de pessoas, incluindo os doentes, idosos, crianças e pobres. Assim, em 1219, o número de en-
fermarias tinha aumentado para 25, enquanto o número médio de pacientes internados variava 
entre 1400 e 1600 pessoas, embora tal número fosse excedido em épocas de epidemias. 

o renasciMento 

Representou o Renascimento um período de redescobrimento e metamorfose artística 
e cientifíca ocorrido em toda a Europa. É tal momento histórico de vital importância para a 
Medicina, contrastando com a situação caótica em que a Europa vivia, à mercê de guerras, 
epidemias e fome (Magner, 2005). 

Em 1454, o primórdio da impressão gráfica induziu a maior difusão de ideias, assim 
como crescente preocupação para com a educação em nível básico e superior. No entanto, o 
Index Librorum Prohibitorum assumia postura extremamente rígida em relação à impressão 
de alguns temas médicos, identificados como hereges, determinando pena de aprisionamen-
to ou morte aos infratores.

Jean Charlie De Gerson’s, chanceler da Universidade de Paris escreveu e publicou, em 
1466, em Colônia, o que talvez fosse o primeiro livro médico: De Pollution Nocturna. Com 
a grande facilidade de impressão, diversos textos de saúde e dieta foram difundidos pela 
Europa, uma vez que não versavam sobre temas polêmicos para a Igreja (como por exemplo, 
os que envolviam dissecção de cadáveres). Escritos populares instruíam a população sobre os 
melhores remédios, higiene e comida. Em vista deste grande fluxo de informações, os mé-
dicos tiveram de adaptar os antigos textos a esse novo mundo. Nutrição e dietética, além de 
assuntos como gravidez, nascimento, qualidade de vida, entre outros, ocupavam as páginas 
destes folhetins da saúde.

De modo invulgar, deve-se salientar que as armas de fogo também tiveram um papel 
importante na evolução da medicina. Com o avanço do poderio bélico, houve também um 
avanço por parte da medicina cirúrgica, superando problemas até então desconhecidos por 
Hipócrates e Galeno.

Com essa progressão e evolução da medicina, naturalmente foi-se aperfeiçoando o 
funcionamento das casas de assistência aos enfermos – hospitais. Foi de monta a evolução 
galgada pela cirurgia no Renascimento, procedimento até então menor, relegada aos bar-
beiros práticos e aos cirurgiões-barbeiros, impulsionada pelos avanços no conhecimento 
anatômico e revogação do édito canônico de 1163. Neste, a vulgata proibia o clero de 
empunhar o bisturi e de derramar o sangue dos homens, cujo “corpo, morada do Espírito”, 
não deveria ser molestado.
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No século XV, com o efervescer da Reforma Protestante, há que se relatar algum atraso 
no desenvolvimento hospitalar. O rei Henrique VIII, monarca da dinastia Tudor, ordenou 
que todos os hospitais católicos fossem destruídos e os enfermos jogados na rua. A popula-
ção solicitou ao soberano a entrega dos prédios e renda suficiente para que fosse possível a 
continuação dos cuidados aos enfermos necessitados. Atendendo a essa solicitação, e a con-
tragosto do rei, houve a restauração do Hospital São Bartolomeu em Londres, sendo dirigido 
pelo cirurgião Thomas Vicary.

Ao mesmo tempo, florescia em Paris, em 1634, a Ordem das Irmãs de São Vicente 
de Paulo. Esta agremiação religiosa, cuja origem remonta ao Hôtel-Dieu, era formada por 
moças de piedade virginal que aprenderam os préstimos de enfermagem e passaram a exercê-
-los entre os doentes.

a reVolução industrial: uM noVo olhar soBre construções hosPitalares

Concomitante à Revolução Industrial, cursava a profunda modificação na arquitetura 
hospitalar europeia do século XVII. Antes se caracterizava pela estrutura palaciana – que 
consistia em uma área retangular ou em formato de um quadrado cujo núcleo era um pátio 
ou cruciforme – estruturada em forma de grande cruz, de iguais dimensões, lembrando a 
cruz grega. Começam, a partir deste período, a surgir novas disposições.

Ilustra esta assertiva o Hospital São Luís em Paris. Das inovações, salienta-se: divisão 
entre os andares e não mais agregar dois pacientes no mesmo leito. No andar térreo, eram 
atendidos todos os pacientes, dali selecionados para seus respectivos andares. Houve um 
maior impulso neste tipo de construção, em meados do século XVIII, devido ao incêndio que 
destruiu o Hôtel-Dieu, em Paris, em 1772. Sua reconstrução foi realizada pela Academia de 
Ciências de Paris, não se olvidando alguns nomes que contribuíram para seu ressurgimento: 
Lavoisier, Laplace, Tenon, Bailly, Coulon, Tillet, Lassone, Daubenton e d’Arcel.

A reconstrução do Hôtel-Dieu foi controversa, uma vez que se queria aumentar sua 
capacidade para cinco mil leitos, o que correspondia a três quartos da população parisiense 
à época. Propuseram, em contrapartida, a construção de quatro hospitais espalhados em 
Paris, cada um com capacidade de 1.200 leitos para atender a população margeante ao Sena. 
Quando finalmente foi a obra concluída, o Hôtel-Dieu havia conservado sua arquitetura e 
quantidade de leitos originais.

Do outro lado do Atlântico, na Nova Inglaterra, o notável progresso norte-americano 
em tratar seus feridos durante a Guerra da Secessão (1861-1865), em que pacientes eram 
instalados em barracões de madeira, estimulou a criação de enfermarias com o mesmo ma-
terial. O processo evoluiu de tal sorte que alguns hospitais usavam material impermeável 
amadeirado em suas instalações. Todavia, com o encarecimento de obras, houve desestímulo 
para sua replicação.

As questões relacionadas à organização hospitalar ganharam foco com as diretrizes 
estabelecidas para a organização hospitalar, elaboradas no primeiro quartel do século XX, 
como bem descreve a Enciclopédia Ilustrada (1925). 
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Portanto, as orientações eram muitas. O hospital deveria situar-se, sempre que pos-
sível, fora das cidades, em terreno seco e salubre (fugere urben das epidemias). A área média 
deveria alcançar de 100 a 150 metros quadrados por leito. Era preciso dar grande importân-
cia à adução de água e drenagem dos produtos residuais e pluviais. Os pavilhões deveriam 
ser paralelos e orientados de modo mais vantajoso, tendo em conta o clima e a direção dos 
ventos reinantes (ainda forte a teoria dos miasmas no processo saúde-doença). 

Além disso, deveriam ser separados, entre si, por pátios que tinham a amplitude de 
uma vez e meia a altura do pavilhão. Entre os pavilhões deveriam existir avenidas ou jardins. 
Os serviços que poderiam ser causa de infecções precisavam ser colocados de maneira a que 
os ventos não conduzissem as emanações às enfermarias. O prédio deveria ser exposto à ação 
saneadora das correntes aéreas. Deveriam ser evitados os pátios fechados e saliências dispo-
níveis, bem como a superposição de enfermarias. As enfermarias de contagiantes e cirúrgicas 
em nenhum caso deveriam ter mais de um piso com enfermos. 

Ademais, as enfermarias não deveriam sofrer a umidade do solo, por isso precisavam 
ser erigidas sobre arcos de dois metros de altura para circulação inferior de ar. As superfícies 
exteriores deveriam ser submetidas, quanto mais possível, à ação saneadora do ar. Cada 
enfermaria deveria ter no máximo vinte doentes de cirurgia e trinta de clínica médica. Os 
doentes de cirurgia precisavam ter uma cubação de ar de 60 a 70 metros cúbicos, os de me-
dicina interna de 45 a 50 metros. O ar viciado deveria ser expulso pela parte superior das 
sala. Seriam suprimidos nas salas todos os salientes inúteis. Precisava ser feito o saneamento 
por meio de banheiros, bidê com água abundante e sifões.

hosPitais nos estados unidos

Nos Estados Unidos, o estabelecimento de hospitais data do século XVIII. Benja-
min Franklin fundou o Hospital da Pensilvânia em 1751, sendo este o impulso necessário 
para implantação de outros hospitais a fim de fornecer espaços adequados aos estudantes de 
medicina para a prática de seu ofício. Por quase todo século XIX, apenas as classes menos 
favorecidas socialmente eram tratadas nesses hospitais, enquanto os mais abastados recebiam 
cuidados em suas residências. Procedimentos, consultas e até mesmo operações eram realiza-
das na residência do paciente que pudesse pagar por estes serviços (Mann, 1999).

Com a Revolução Industrial, ampliou-se a compreensão da complexidade dos cui-
dados médicos. Disso resultou a lenta e gradual mudança do tipo de atendimento médico 
que, a partir deste momento, seria realizado em hospital para todas as classes. Surge neste 
momento a necessidade de especialização médica, que também começou a ser vista como 
meio potencial de comercialização destes serviços em saúde.

Os hospitais norte-americanos contavam com beneméritos protestantes, além de doações 
que possibilitavam seu funcionamento. Já os hospitais católicos onde os padres e freiras eram 
administradores (e não contavam com esse tipo de patrocínio, sobrevivendo apenas com o fun-
do da própria igreja) mal conseguiam subsistir. Enquanto isso, os hospitais municipais recebiam 
todo tipo de incentivo, seja da região onde estavam instalados seja da esfera municipal e federal.
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Em 1910, um censo foi realizado demonstrando que apenas 35% dos pacientes em 
mais de cinco mil hospitais norte-americanos dependiam realmente de hospitais públicos. A 
maior parte dos pacientes era da rede privada e arcava com suas próprias despesas. O resulta-
do disto foi que entre 1864 e 1910 os hospitais modernizaram-se, aumentaram suas despesas 
com a assistência à saúde e tornaram-se centros médicos de excelência. Foram incorporadas 
tecnologia de ponta e pesquisas médicas aplicadas, com apoio da nascente indústria farma-
cêutica (os embriões dos ensaios clínicos patrocinados). 

Em 1925, grande parte dos hospitais norte-americanos já possuía toda a aparelhagem 
médica da época, além de salas apropriadas de cirurgia, bem como profissionais altamente 
especializados. Além disso, a enfermagem começou a ganhar maior espaço neste período. 

Durante a Grande Depressão e em seus anos seguintes, houve um censo hospitalar 
para determinar a capacidade de ocupação dos leitos hospitalares, considerando os modelos 
de assistência pública e privada. Nos serviços públicos a capacidade máxima atingida foi de 
71%, enquanto os hospitais privados estavam lotados.

A necessidade de mais centros médicos intensificou-se com a Segunda Guerra Mundial. 
Apesar dos incentivos governamentais para o funcionamento dos hospitais, foi de grande ex-
pressão o ato de Hill Burton, em 1947, que não só permitia a construção de hospitais como 
ditava a expansão dos preexistentes. 

Na década de 1990, o custo hospitalar foi o principal tema discutido nos Estados 
Unidos. Os planos de saúde começaram a ter um papel mais ativo no gerenciamento e na 
manutenção dos hospitais. Esses custos e despesas geraram uma fonte de influência governa-
mental, haja vista que permaneciam na casa dos milhões.

Na virada do século XX, muitos desses hospitais foram fechados, principalmente os 
públicos. Alguns hospitais fizeram acordos financeiros para que não precisassem fechar suas 
portas, dentre eles o Centro Médico Daughters of Charity e o Hospital Público Brackenridge 
em Austin, no Texas. 

hosPitais no Brasil 

A história da assistência hospitalar no Brasil surgiu com a chegada às terras de Vera 
Cruz da Irmandade da Misericórdia. Esta piedosa confraria, surgida em 1498 em Lisboa, 
por iniciativa do Frei Miguel Contreiras, recebeu a real aprovação da rainha D. Leonor. Na 
corte lusitana não foram poupados esforços para a construção do Hospital Real de Todos 
os Santos, erigido em 1492, precedendo até mesmo à legalização da Irmandade da Miseri-
córdia. Sua construção foi finalizada em 27 de junho de 1564 e entregue à confraria pelo 
cardeal Dom Henrique, regente da coroa portuguesa na supracitada época, de acordo com o 
Dicionário histórico-biográfico das ciências da saúde no Brasil. 

Nos áureos anos da colonização, urgia a criação de instituições hospitalares moldadas 
à imagem daquelas já existentes em Lisboa, ou seja, as Santas Casas de Misericórdia. Visa-
vam oferecer serviços hospitalares ao contingente carente e indigente do Brasil colônia, bem 
como aos colonizadores. Tal iminente necessidade calcava-se no fato de que o tratamento 
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médico efetuava-se nas próprias residências de forma precária. Muitos dos saberes em saúde 
eram resquícios miscigenados das práticas dos silvícolas, acrescidos pelos escravos africanos, 
mas que nem sempre eram bem aceitos pelos portugueses.

Sob esta égide, eis que em 1543 foi fundada a primeira Santa Casa da Misericórdia no 
Brasil, na Vila de São Vicente, cujos limites estendiam-se até Santos. Concomitante à funda-
ção das Santas Casas, estabelecia-se a política lusitana de ocupação, representando, portanto, 
um papel importante na fixação da residência dos capitães donatários – fundamental no 
processo de ocupação do Brasil. Certamente, sem um sistema de saúde hospitalar mínimo, 
os colonizadores jamais iriam aventurar-se por mares “nunca d’antes navegados”.

Em 1582, segue-se a fundação da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Sua 
principal função, além de confortar enfermos e presos, consistia em dar comida aos pobres e 
famintos, promover visitas aos presos e cuidar dos mortos.

As Santas Casas ficaram responsáveis pela assistência médica no século XIX e, nas dé-
cadas seguintes, continuavam sendo mantidas pela Irmandade da Misericórdia.

Por ocasião da transmigração da família real portuguesa ao Brasil, viu-se a necessidade 
de expandir e melhorar as condições médicas da colônia. Não foi de outra forma que, já em 
22 de janeiro de 1808, data da chegada da corte, começaram os preparativos para a funda-
ção da primeira escola médica e cirúrgica em Salvador, no Terreiro de Jesus. O arauto desta 
realização foi o pernambucano José Correa Picanço que, ao se aposentar da Universidade de 
Coimbra, acompanhou a família imperial para além-mar. Assim, fomentou o surgimento do 
ensino médico no Brasil e nomeou os cirurgiões da Bahia (Cunha, 2009).

Meses depois, no Rio de Janeiro, Picanço nomeou em 2 de abril de 1808, o cirur-
gião Joaquim da Rocha Mazarém para a cadeira de Anatomia, na novel Escola Anatômica, 
Médica e Cirúrgica, que funcionava nas dependências do Hospital Militar e de Ultramar 
no Morro do Castelo. Além de lições de procedimentos cirúrgicos, havia estudo de partos e 
ligaduras. Não era, todavia, curso exclusivamente teórico, pois pontificavam as práticas nas 
enfermarias da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e no Hospital Militar, os quais 
viram nascer o ensino médico no Brasil.

Não sendo objeto aprofundar-se nos diversos e iluminados hospitais de nosso país, é 
pertinente fazer uma breve alusão a alguns deles.

Seguindo a linha temporal, na década de 1920 houve a construção de dois luzidos Cen-
tros de Saúde: Hospital Gaffré & Guinle e hospital da Fundação Oswaldo Cruz. Sua construção 
deveu-se ao arquiteto Porto D’Ave, um dos mais competentes profissionais da época, também 
responsável pela construção do Hospital dos Servidores na década seguinte (1930). Necessário 
ressaltar a mudança da arquitetura hospitalar, antes erigida nos moldes europeus, com aspecto 
pavilhonar, a partir de então, seguindo o gênero norte-americano, em monoblocos.

A Reforma Sanitária promovida por Carlos Chagas no início do século XIX culminou 
na construção do Hospital Gaffré & Guinle, vocacionado ao combate às doenças sexualmente 
transmissíveis, notadamente a sífilis, ainda prevalente no Brasil. 

Em agosto de 1922 fundou-se o Hospital do Câncer por um grupo de médicos este-
lares, dentre os quais João Pedroso, J. Pedro de Albuquerque, Leocádio Chaves, José Gomes 
de Faria, Waldemiro de Andrade, Oscar Meira, Bessa dos Santos, J. Cavalcanti, Guilherme 
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Pereira, Partemiano Mendes e Alberto Lamartine. O propósito era homenagear a memória 
de Oswaldo Cruz e seu principal objetivo era o tratamento e estudo do câncer.

O Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro foi fundado em maio de 1934. 
Inicialmente chamado de Hospital dos Funcionários Públicos, sua construção foi determi-
nada em decreto do presidente Getulio Vargas, com o incentivo de Salgado Filho, então 
Ministro do Trabalho. Este hospital foi marcado pelas inovações e pelo desenvolvimento 
científico, sendo conhecido como o hospital mais avançado da América Latina, naquela épo-
ca, por autoridades brasileiras e estrangeiras. Vale citar que foi neste hospital que germinou a 
residência médica no Brasil, modelo de treinamento em serviço considerada a melhor forma 
de especialização médica.

Com o crescimento e desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e a necessidade 
de expansão da rede hospitalar, houve a necessidade de construir o Hospital Universitário 
Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense (Figura 1). Não se deve olvidar que, em 
1951, o sistema de saúde de Niterói resumia-se ao Hospital São João Batista, Maternidade 
de Barreto e o Posto de Serviços Urgentes. Durante o início de sua existência, o Hospital 
Antonio Pedro teve sua sobrevivência à mercê de verbas da prefeitura de Niterói, além da 
cobrança por serviços médicos prestados.

Figura 1. Hospital Universitário Antônio Pedro, um dos símbolos de instituição hospitalar de Niterói.1

A proibição da cobrança dos serviços médicos, perpetrada pela prefeitura em 1957, 
somada aos baixos valores repassados ao hospital pelos procedimentos médicos, determinou 
seu fechamento após oito meses de lenta agonia. Sua reabertura, de inopino, coube à fatali-
dade do incêndio do Gran Circo Americano em 1961. A equipe médica, capitaneada pelo 
corpo clínico professoral (ligado à faculdade Fluminense de Medicina) e seus estudantes, 
prestou assistência às vítimas do incêndio cujo epílogo contabilizou quatrocentos mortos, na 
quase totalidade crianças.

1 Disponível em: <http://www.huap.uff.br/huap/node/16>. Acesso em: 15 mar. 2012.
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as oriGens das santas casas 

A princípio se pensava que o espírito de misericórdia das casas de elevada filantropia hou-
vesse se iniciado em Portugal. Mas, após pesquisas, viu-se que em Firenze (Florença), Itá-
lia, já havia, desde 1240, na Idade Média, a confraria Fraternità della Virgine Maria della 
Misericordia, adquirindo organização definitiva com seus Estatutos ou Capitoli em 1490 
(Basto apud Carneiro, 1986). É, sem dúvida, a mais antiga casa de misericórdia no mundo 
ocidental.

O historiador lusitano Victor Ribeiro diz, conforme o Abade Fleury, autor da Histó-
ria geral eclesiástica, que a mais antiga confraria de misericórdia surgiu em Roma, antes de 
Florença. Àquela época, além das obras de caridade, as confrarias acompanhavam, sempre, 

As Casas de Misericórdia  
no mundo luso-brasileiro

Alípio Augusto Bordalo

Escrever é expressar o sentimento.

Pio Lodabor
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os condenados ao cadafalso. Na Itália, se destacam, atualmente, as instituições de amparo à 
infância desvalida.

Souza Campos (1943) afirma que a antiga Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Lisboa foi modelo das confrarias congêneres que se espalharam no imenso império lusi-
tano, do Brasil até Goa (Índia) e Macau (China). Decerto, foi grande o mérito dos bravos 
colonizadores portugueses nos séculos XV e XVI, seguindo as obras espirituais e corporais 
da misericórdia enunciadas por Santo Thomás de Aquino, no século XII. Diz a tradição que 
os portugueses, navegando e dominando mares bravios, empunhavam com a mão direita a 
espada e, com a esquerda, a cruz de Cristo. 

oBras esPirituais e corPorais

Entre as obras espirituais estão: ensinar os simples; dar conselhos a quem os pedem; 
castigar os que erram; consolar os desconsolados; perdoar aos que nos ofenderem; sofrer 
injúrias com paciência; rezar pelos vivos e pelos mortos.

Dentre as obras corporais estão as ações de remir os cativos; visitar os presos; curar os 
enfermos; cobrir os nus; dar de comer aos famintos; dar de beber a quem tem sede; dar pouso 
ao peregrino e enterrar os mortos. 

as santas casas no Mundo luso-Brasileiro

No mundo luso-brasileiro, a primeira Santa Casa de Misericórdia (SCM) surgiu em 
Lisboa, em 1498, fruto do idealismo de caridade de D. Leonor de Lencastre, rainha de Portu-
gal, e seu conselheiro Frei Miguel de Contreiras. D. Leonor era filha do Infante D. Fernando, 
Duque de Viseu.

No Brasil, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, Braz Cubas fundou a primeira 
Santa Casa em 1543. Seguem-se as Santas Casas de São Paulo, 1543; da Bahia, 1549; Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e Pernambuco, no século XVI.

A antiga Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Pará é de 1650, de fundador 
desconhecido, e situada entre as cinco mais antigas do Brasil. Sem dúvida, muito deve ao seu 
grande consolidador, D. Frei Caetano Brandão, ao final do século XVIII. Ao centro do Largo 
da Sé, em Belém, se vê o imponente monumento que preserva a sua memória.

É relevante citar Argos Vasconcelos em “A Santa Casa de Fortaleza, 1861-1992” (1994, 
p. 16): “Dentro dessa visão missionária, Frei Contreiras induziu a piedosa Rainha D. Leonor, 
de quem se tornara confessor, a que ela fundasse um hospital para as viúvas, os órfãos e os 
necessitados que perambulavam sem destino e sem desvelo pelas ruas de Lisboa”.

 E, assim, surgiu a pioneira Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
fruto de alto espírito filantrópico àquela época dos nossos irmãos lusitanos. Lamentamos a 
morte prematura do ilustre amigo cearense, Argos Vasconcelos, médico, professor e autor do 
livro citado, que, decerto, é importante fonte de pesquisa historiográfica das Santas Casas. 
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Guardamos, com carinho, esse livro que o saudoso Argos nos ofertou com dedicatória, em 
setembro de 1990, em Fortaleza.

Alípio Augusto Bordalo (2000, p. 23) em “A Misericórdia paraense, ontem e hoje” 
afirma que:

No Grão-Pará, a Misericórdia construiu, ao começo do século XX, além do Hospital de Carida-
de, o Asilo D. Macedo Costa para idosos desvalidos da sorte, administrou o Asilo dos Lázaros, às 
margens do igarapé do Tocunduba, e o Hospício dos Alienados, no bairro do Marco da Légua.

O autor continua sua descrição alegando que o “Hospital-escola da Santa Casa é uma 
frondosa árvore amazônica que continua abrigando em seu seio e propiciando sombra e bons 
frutos às gerações de jovens paraenses e de outros estados” (Bordalo, 2000, p. 87).
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Doenças emergentes e reemergentes

Joaquim Caetano de Almeida Neto

introdução

A evolução da arte de cuidar da saúde e tratar doenças, desde seu total empirismo até sua 
atual complexidade científica e tecnológica, ocorreu graças à intuição e à capacidade de ob-
servação e raciocínio de mentes privilegiadas, como mostram os ensinamentos bíblicos e os 
ancestrais da medicina na era pré-cristã, como Hipócrates e seus discípulos.

A ideia da participação do meio ambiente na gênese das doenças remonta à Antigui-
dade, quando os agravos à saúde eram atribuídos à miasmas oriundos de pântanos, matéria 
putrefeita, mente humana maléfica e castigo de deuses pela desobediência às leis divinas, 
conforme os ensinamentos bíblicos. Os hebreus, a essa época, já preconizavam a quarentena 
de pessoas enfermas com o intuito de evitar a propagação das doenças.

Hipócrates foi contemporâneo da peste que assolou Atenas em 430 a.C., magistral-
mente descrita por Tucídides, tendo presenciado a grande mortandade dos atenienses. Na sua 
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concepção, a epidemia era causada por uma influência externa, possivelmente climática, que 
acometia toda a população de uma só vez. Em vista disso, teria mandado acender grandes fo-
gueiras por toda a cidade na tentativa de purificar o ar e mudar o clima. 

Até meados da segunda metade da era cristã, os cuidados com a saúde eram totalmente 
empíricos. Eles se sustentavam em crenças e rituais difundidos e praticados por religiosos e 
pagãos como sacerdotes, missionários, benzedores, curandeiros e mesmo feiticeiros que, pela 
sua capacidade de convencimento e carisma, proporcionavam algum conforto aos enfermos, 
porém sem embasamento científico. 

Embora milenar em sua concepção, a epidemiologia só começou a ser admitida como 
ciência a partir das últimas décadas do século XVIII, com as observações e experimentos de 
Edward Jenner. Este notou que as pessoas que ordenhavam vacas com pústulas no úbere 
apresentavam feridas semelhantes nas mãos e não contraíam a varíola, quando em contato 
com portadores da doença. Essa observação o levou a inocular pus extraído das referidas 
lesões em uma criança, que também não apresentou a doença, quando colocada junto a 
pessoas doentes.

John Snow, em 1854, relacionou o cólera com a presença de água contaminada em 
ruas de Londres, conhecimento que ensejou medidas para evitar sua propagação, numa épo-
ca em que seu agente etiológico não tinha ainda sido identificado.

As observações de Jenner e Snow marcaram o início da prevenção das doenças transmis-
síveis e da epidemiologia como um componente básico da incipiente ciência médica de então.

O holandês Anton van Leeuwenhoek foi responsável pelo marco inicial da micro-
biologia. Em meados do século XVIII, observou “animálculos” na água e em sua saliva, 
empregando um rudimentar microscópio por ele construído.

Apesar de Leeuwenhoek ter insistentemente relatado suas observações à Real Socieda-
de de Londres, então lócus da ciência, elas não foram consideradas, o que muito o desgostou 
e motivou seu isolamento até falecer. Assim, a microbiologia só veio a ser considerada como 
ciência em meados do século XIX, quase dois séculos depois, com as importantes descobertas 
de Louis Pasteur e Robert Koch.

Louis Pasteur, inicialmente dedicado à química, preconizou uma técnica para ma-
tar micro-organismos em líquido mediante aquecimento, conhecida como pasteurização, 
método até hoje usado. Desenvolveu também experimentos que resultaram na obtenção 
da vacina antirrábica, além de ter demonstrado de forma cabal que micro-organismos espe-
cíficos causam doenças também específicas, conhecimento que constituiu a base da teoria 
germinal das doenças.

Em seguida, Robert Koch, um contemporâneo de Pasteur, identificou as bactérias 
causadoras da maioria das doenças transmissíveis da época. Essa descoberta além de con-
firmar as ideias de Pasteur resultaram no memorável Postulado de Koch, confirmado pelas 
sofisticadas técnicas hoje disponíveis para identificar micro-organismos e diagnosticar 
doenças infecciosas.

Outra contribuição importante após as descobertas de Pasteur e Koch foi de Ignaz 
Philipp Semmelweis e Joseph Lister, compartilhando a ideia de que micro-organismos causa-
vam infecção. Esses estudiosos preconizaram as primeiras técnicas de higienização hospitalar, 
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que muito contribuíram para diminuir as infecções pós-parto e nas feridas provenientes das 
intervenções cirúrgicas então praticadas. 

Ainda na última metade do século XIX, Charles Chamberland, colaborador de Pas-
teur, desenvolveu um filtro de porcelana capaz de remover da água contaminada bactérias 
causadoras de doenças, outra importante contribuição para a prevenção das doenças de 
transmissão hídrica.

Logo após, o holandês Martinus Beijerinck mostrou que a água purificada no filtro 
de Chamberland, apesar não ter bactérias, mantinha a capacidade de transmitir micro-
-organismos minúsculos ou moléculas venenosas também capazes de causar doenças, então 
concebidas como vírus. Beijerinck, com a sua importante descoberta, lançou a hipótese de 
que algumas moléculas pudessem crescer em células por ele denominadas hospedeiras e se 
transformar em agentes de doenças, o marco inicial da virologia.

Ainda no século XIX, Emil Behring e Richard Pfeiffer, baseados na concepção de que 
o organismo humano agredido por micróbios era capaz de se defender, lançaram a teoria 
da defesa humoral. Em seguida, essa ideia foi complementada por Elie Metchnikoff, que 
defendeu a participação celular na defesa contra micro-organismos, teorias que marcaram o 
início da imunologia.

Durante milênios, as infusões e extratos de plantas constituíram os principais recursos 
para o tratamento das doenças. Destaca-se a casca da quina para tratamento da malária, que 
era usada pelos indígenas no Peru e foi divulgada por um missionário espanhol, o monge 
Caluncha, em meados do século XVII. 

Todavia, o tratamento eficaz das doenças transmissíveis só efetivamente evoluiu a par-
tir da segunda década do século XX, quando o alemão Paul Ehrlich descobriu que algumas 
substâncias químicas obtidas em laboratório destruíam bactérias. Dentre essas substâncias, 
destaca-se o salvarsan, que passou a ser empregado com sucesso no tratamento da sífilis, 
marco inicial da quimioterapia antimicrobiana. 

Ainda na segunda década do século XX, o alemão Gerhard Domagk, com base em 
experiências anteriores, descobriu que as sulfanilamidas também destruíam bactérias, e par-
ticipou de pesquisas que levaram ao descobrimento da isoniazida, substância até hoje de uso 
corrente na terapia antibacteriana.

Quase na mesma época, em 1929, o médico escocês Alexander Fleming observou que 
uma colônia do fungo Penicillum que contaminava uma cultura de estafilococos impedia o 
crescimento destes. Essa observação resultou, em 1940, na identificação e purificação da pe-
nicilina pelos  pesquisadores Howard Florey e Ernst Chain, de Oxford, tornando possível a 
produção de penicilina com fins terapêuticos em escala industrial.  Inaugurava-se  uma nova 
era para a medicina – a era dos antibióticos, marco inicial da antibioticoterapia que evoluiu 
prodigiosamente nas décadas seguintes.

O extraordinário progresso científico e tecnológico, a partir de então, permitiu a 
identificação de novos agentes de doenças infecciosas – principalmente vírus –, descoberta 
de novos recursos para diagnóstico e tratamento, a obtenção de novas vacinas e de novas 
técnicas para saneamento ambiental. Tais avanços ensejaram grandes benefícios para a 
saúde mundial. 
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Todavia, paralelamente a esses avanços, ocorreram importantes agressões ao meio ambien-
te que resultaram na devastação da cobertura florestal, dos mananciais hídricos, em poluições 
ambientais de toda ordem. Tudo isso acometeu, principalmente, áreas urbanas, conjunto respon-
sável pelas significavas alterações climáticas e pelo crescimento de eventos catastróficos naturais. 

Neste novo e preocupante cenário, ocorreu a ruptura do nicho ecológico de vários 
agentes transmissores e reservatórios de doenças. Isso se deu pelo grande adensamento hu-
mano em áreas urbanas, pela prática de criação intensiva e confinada de aves e suínos, pelo 
extraordinário progresso nos meios de transporte e pelas profundas alterações nos hábitos e 
costumes da população em todo o mundo. De modus vivendi, um conjunto que resultou em 
comprometimento global do meio ambiente, no surgimento de novas e na volta de antigas 
doenças, contexto em que se inserem as doenças emergentes e reemergentes.

as doenças eMerGentes e reeMerGentes ao lonGo da história

São consideradas emergentes as doenças causadas por agentes desconhecidos e tam-
bém as de agentes conhecidos que passam a ocorrer em regiões até então indenes. Re-
emergentes são as que voltam a ocorrer em áreas onde não ocorreram durante período 
epidemiológico significativo. 

Embora recente – o conceito de doenças emergentes e reemergentes foi proposto pelo 
Centro para Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) na última década do século 
passado –, elas vêm ocorrendo desde a mais remota Antiguidade. A primeira das doenças 
emergentes parece ter sido a peste negra ou peste bubônica, que teria surgido na Europa em 
meados do século XIV em consequência da proliferação de ratos e pulgas. Essa doença dizi-
mou em cinco anos quase um quarto da população daquele continente.

A varíola surgiu, também na Europa, na época das Cruzadas, trazida do Oriente 
Próximo por combatentes deste conflito bélico religioso. A doença rapidamente se espalhou 
de forma devastadora. Na sequência, a sífilis, a tuberculose e a malária também se disse-
minaram no antigo ocidente, com grande impacto na saúde populacional, segundo relatos 
históricos de então.

Com a descoberta do continente americano, várias dessas doenças, trazidas pelos co-
lonizadores europeus e escravos africanos, emergiram na população nativa. Destaca-se pela 
elevada morbimortalidade a varíola, o sarampo, o cólera, a malária e outras de evolução 
arrastada, como a tuberculose, a sífilis e a lepra. 

No final do século XIX, a febre amarela emergiu em áreas tropicais da América, de-
corrente da importação do seu vetor urbano, o Aedes aegypti. Provavelmente, tal epidemia 
teve origem, a partir de meados do século XIX, com a modernização e a intensificação do 
transporte marítimo, o que causou surtos epidêmicos em algumas capitais litorâneas. Dentre 
elas, destaca-se o ocorrido no Rio de Janeiro, na última década do século XIX e na primeira 
do século XX, que dizimou grande parte da população local. 

A febre amarela marcou a emergência das arboviroses na região tropical das Américas, 
seguindo-se a dengue e, alguns anos mais tarde, as encefalites da região amazônica, em espe-
cial a venezuelana e a de Saint Louis nos Estados Unidos. 
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Em consequência do seu complexo nicho ecológico, envolvendo agentes transmissores 
e reservatórios em áreas silvestres, o risco da emergência de arboviroses em humanos depende 
da exposição ao agente em seu nicho ecológico, da migração de reservatórios para áreas até 
então indenes, principalmente aves, ou do deslocamento de vetores e reservatórios contami-
nados para áreas não infestadas, principalmente urbanas. Daí a ameaça de sua expansão frente 
à desmedida exploração dos recursos naturais, nos países em desenvolvimento como o Brasil. 

Diversos são os exemplos de disseminação de arbovírus e da emergência dessas doenças 
em várias partes do mundo a partir da última metade do século passado, como as encefalites 
venezuelana, japonesa e do leste do Nilo, com importante ameaça de urbanização pela mi-
gração de seus vetores para áreas urbanas.

A infestação do Aedes aegypti em algumas capitais litorâneas das Américas, responsável 
pela emergência da febre amarela urbana no Rio de Janeiro, foi controlada com as medidas 
implantadas por Oswaldo Cruz, combatendo os criadouros restritos a coleções de água em 
latas, vasos e garrafas abandonadas. Essas medidas foram suficientes para a erradicação da 
febre amarela e da dengue nas poucas áreas urbanas infestadas de então.

O prodigioso aumento dos meios de transporte, tanto marítimo como aéreo, ensejou 
maior importação do Aedes aegypti da Ásia e da África, o que resultou na reinfestação das 
áreas urbanas. A maior densidade populacional e aumento exponencial de criadouros con-
tribuíram para a consequente reemergência da dengue no Brasil a partir da região norte, nas 
duas últimas décadas do século passado, até hoje com incidência e mortalidade crescentes. 

Vários outros arbovírus vêm causando doenças emergentes em diversas partes do mun-
do em decorrência do deslocamento de seus vetores e reservatórios para locais em que não 
circulavam. Como exemplo podemos citar o vírus do oeste do Nilo e o vírus japonês, dentre 
outros importantes e recentes agentes de encefalites. 

Doenças causadas por vírus de alto potencial de disseminação e importante morbi-
mortalidade vêm emergindo nas Américas desde o início do século passado, como a gripe 
espanhola, em 1918, no transcurso da I Guerra Mundial. Essa doença, causada pelo vírus 
influenza, causou grande número de mortes no continente americano, inclusive no Brasil.

Outra cepa do vírus influenza emergiu nas Américas em 1958, causando a gripe 
Hong Kong, que também atingiu o Brasil, porém com menor duração e impacto que a 
gripe espanhola. 

Mais recentemente, novas cepas do vírus influenza – agentes de doença respirató-
ria em aves e suínos – vêm se disseminando a partir da Ásia e causando a emergência das 
recentes gripes aviária e suína em várias partes do mundo, incluindo o Brasil com significativa 
letalidade, pela sua elevada capacidade mutagênica e de adaptação em humanos.

Vírus transmitidos por artrópodes que comprometem o endotélio capilar, como os 
vírus mayaro e o oropuche, que circulam na área amazônica e na Região Centro-Oeste do 
Brasil e outros que circulam na Argentina, Paraguai e Uruguai vêm causando a emergência 
de febres hemorrágicas nessas áreas, embora de restrita disseminação e baixa mortalidade.

Outros vírus que comprometem o endotélio causando doenças hemorrágicas com 
elevada transudação capilar é o Hantan, que tem como reservatório ratos silvestres e são 
transmitidos a humanos pela sua aspiração em ambientes fechados contaminados com fezes 
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destes roedores. Existe também o ebolavírus, originário de chimpanzés e gorilas africanos, 
que são transmitido a humanos e de uma pessoa para outra por via sanguínea. Esses são 
exemplos recentes de doenças emergentes de alta letalidade, porém de transmissão limitada.

Outros vírus de transmissão parenteral, descobertos a partir de meados do século XX, 
são os das hepatites B, C e D, que podem ser transmitidos por via sexual. Eles se dissemi-
naram rapidamente, ao contrário do hantavírus e do ebolavírus e, assim, constituem sério 
problema de saúde em várias partes do mundo.

Todavia, a doença emergente de maior impacto mundial na atualidade é a Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. Ela foi descrita nos Estados Unidos, na penúltima 
década do século XX, e é causada por um vírus importado de gorilas africanos. Esse vírus 
rapidamente se disseminou para todo o mundo. Inicialmente restrita a homossexuais mascu-
linos, com a rápida e crescente liberalidade e promiscuidade sexual ocorridas nas três últimas 
décadas do século passado, a AIDS, poucos anos após, passou a ocorrer em mulheres. Logo 
se disseminou globalmente com grande impacto na saúde mundial, elevado ônus social face 
ao alto custo do seu tratamento. Este é realizado com múltiplas drogas antivirais que não 
erradicam o vírus das células infectadas, apenas permite manter a imunodeficiência causada 
pelo vírus em níveis suficientes para evitar a ocorrência de doenças oportunistas e, conse-
quentemente, diminuir sua mortalidade.

As doenças emergentes bacterianas atualmente ocorrem em menor número que as 
virais, pelo menor potencial mutagênico e disseminação restrita a ambientes altamente con-
taminados, como equipamentos hospitalares, usados em procedimentos invasivos, muitas 
vezes em pacientes críticos ou imunodeprimidos.

Um dos raros exemplos foi um surto de doença respiratória grave em participantes 
de uma convenção de legionários americanos, em 1976, na Filadélfia, que impressionou 
os médicos locais pela sua elevada mortalidade. Tal fato ensejou pesquisas que permitiram 
mostrar que uma bactéria – a que se deu o nome de Legionella pneumophilla – era o agente 
da doença e que esta vinha dos canos de condicionadores de ar do auditório contaminado 
por colônias dessa bactéria, onde a convenção fora realizada. Por esse episódio, essa doença 
foi denominada pneumonia dos legionários. 

Nas últimas três décadas, algumas novas bactérias foram consideradas agentes de doen- 
ças emergentes em surtos limitados a áreas urbanas densamente povoadas e desprovidas de 
saneamento básico. Como, por exemplo, a disenteria hemorrágica causada, pela E. coli 0157; 
a disenteria aquosa, pelo Víbrio colera 0139, altamente espoliativa; a diarreia mucossangui-
nolenta causada por Plesiomonas, transmitidas por água e alimentos contaminados; e a doen-
ça de Lyme, pela B. burgdorferi, uma doença rural transmitida por carrapatos.

Recentemente algumas bactérias foram identificadas como causadoras de doenças em 
ambiente hospitalar, transmitidas por instrumentos usados em procedimentos invasivos, 
desprovidos de desinfecção adequada, como o Helicobacter pylori, e algumas micobactérias 
atípicas. Também no ambiente hospitalar, várias bactérias têm desenvolvido cepas altamente 
resistentes a antibióticos antes eficazes, outro importante desafio emergente na atualidade. 

A Neisseria meningitidis, pelo seu elevado potencial mutagênico e disseminação rápida, 
vem causando emergência de surtos epidêmicos com elevada frequência de meningococcemia 
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e choque endotóxico, uma apresentação clínica de alta letalidade causada por novos soroti-
pos da bactéria em população desprovida de proteção imune.

Embora altamente distribuídos no meio ambiente, a propagação dos fungos para hu-
manos é acidental e limitada a pessoas susceptíveis ou imunodeprimidas expostas à elevada 
carga desses agentes. É o que acontece com a aspergilose, a histoplasmose e a criptococose, 
que tiveram sua incidência muito aumentada após a emergência da AIDS, além do emprego 
da terapia imunodepressora empregada nos transplantados de órgãos, ocorrência que não 
pode ser considerada como doença emergente. 

Quanto aos protozoários, a Leishmania donovani vem causando a emergência de cala-
zar canino e humano em centros urbanos de várias regiões tropicais do mundo, como o Bra-
sil. Isso se dá pelo crescente desmatamento em áreas tropicais responsável pela ruptura do seu 
nicho ecológico e o consequente deslocamento de seu vetor e reservatório para áreas urbanas.

A malária, uma protozoose que emergiu na América do Sul trazida pelos escravos 
africanos, causou grande mortalidade na população nativa, constituindo importante entrave 
para os garimpos – a principal atividade econômica do período colonial.   

O extraordinário avanço científico e tecnológico ocorrido a partir do século XX per-
mitiu o controle da maioria dessas doenças, incluindo algumas potencialmente cancerígenas 
como as hepatites B e D e algumas cepas do papiloma vírus humano, além da erradicação da 
varíola. Entretanto,  a tuberculose, a sífilis, a malária e a dengue, entre as antigas, e a hepatite 
C e a AIDS, entre as recentes, não contam ainda com proteção vacinal, um importante desafio 
que certamente será superado pelos avanços na biologia molecular, alcançados nos últimos 
anos. Como as agressões ao meio ambiente, dia a dia, estão se intensificando e o comporta-
mento humano se modificando em todo o mundo, o desafio para atenuar a emergência de 
novas doenças transmissíveis e de outros agravos à saúde é um tema da maior atualidade e que 
merece enfrentamento global e multifatorial a suas causas, necessário para preservar o equilí-
brio entre os componentes ambientais responsáveis pela manutenção da vida na terra.
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A história da educação médica

Vardeli Alves de Moraes

É sempre difícil a tarefa de falar sobre uma história que não tem começo 
nem fim. A Educação Médica é a tal história. Ela começa na pré-história 
como parte da magia, do mistério e da religião e alcança o século XXI 
com uma importante contribuição para o desenvolvimento tecnológico e 
científico da Medicina.

Kenneth C. Calman

Os primeiros registros do exercício da medicina podem ser encontrados na escrita cunei-
forme. Essas eram feitas em pequenas placas de barro, as quais eram endurecidas ao fogo. 
Elas eram feitas pelos povos da Mesopotâmia, uma região entre os rios Tigre e Eufrates, onde 
a civilização suméria teve início. A medicina ali exercida era principalmente mágico-sacer-
dotal, sendo que o médico atuava por meio de rituais e encantamentos, de várias maneiras. 

Outra civilização considerada importante como iniciadora do conhecimento médico é 
a chinesa. O livro mais importante e antigo é o Nei Ching, atribuído ao imperador Huang Ti 
(2698-2598 a.C.), e que tem sido a base da Medicina chinesa. Nele há referências sobre a teo- 
ria das doenças, patologia humoral, indicações do exame do pulso, anatomia, manutenção 
da saúde, princípios de tratamento, acupuntura e dieta. Há referências de ensino médico na 
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China no século X a.C. Entretanto, a educação médica formal iniciou-se na dinastia T’ang 
(618-906 d.C.) e era destinada apenas à Corte imperial. 

Confúcio(551-479 a.C.), um filósofo chinês, nos mostrou que a ideia da aprendiza-
gem ativa por intermédio do desenvolvimento de habilidades é antiga ao afirmar em uma 
frase universalmente conhecida e amplamente divulgada que: “ O que eu ouço, esqueço; o 
que eu vejo, lembro; o que eu faço, aprendo”.

Esse conceito de Confúcio foi reformulado por Miller, em 1990, que elaborou um 
desenho sob a forma de uma pirâmide representando os estádios da aprendizagem. Na base 
da pirâmide encontram-se apenas os conhecimentos da esfera cognitiva, ou seja, o aluno 
apenas conhece, ou “conhece como”. Subindo um degrau da pirâmide, com um pouco de 
treinamento, o aluno “mostra como”. Essa prática é utilizada em educação médica como, por 
exemplo, na técnica do caso longo, no qual o aluno examina o paciente e depois apresenta o 
caso para o professor de forma não estruturada, o que permite a análise do desempenho. O 
ápice da pirâmide representa o fazer, que analisa a competência demonstrada no desempe-
nho do aluno junto a pacientes reais.

O conhecimento da educação médica no Egito Antigo é baseado nos conteúdos 
apresentados nos numerosos monumentos, templos e papiros que revelam os conhecimentos 
médicos daquela civilização. A primeira referência a um médico data de 2500 a.C. e a 
transmissão do conhecimento médico era feita, à semelhança de outras civilizações, de 
mestre a discípulo. 

No Novo Império (1500 a.C.) apareceram novos locais de ensino-aprendizagem, as 
chamadas Casas da Vida, onde havia seções destinadas ao cuidado dos enfermos e também 
onde se reuniam e trabalhavam teólogos, escribas e médicos. 

Já nesta época notava-se uma inclinação para a especialização. Heródoto em um de 
seus escritos assinalou: “A arte da medicina é dividida: cada médico dedica-se a uma única 
doença. Alguns são para os olhos, outros para a cabeça, outros para os dentes e outros para 
as desordens intestinais” (Heródoto, 1981).

Na Grécia antiga, Hipócrates nos revela o processo de ensino-aprendizagem em sua 
época, refletida em uma de suas sentenças: “Ensinarei aos meus filhos, aos filhos do meu 
mestre e aos discípulos que se comprometerem e jurarem obedecer a Lei dos Médicos, po-
rém, a mais ninguém” (Castiglioni, 1947). Confirma, assim, que o ensino da medicina era 
feito com a transmissão dos conhecimentos diretamente do mestre ao discípulo. Uma im-
portante fonte de aprendizagem é a encontrada nos seus aforismos, com destaque para o 
primeiro deles no qual admoesta:

A vida é curta, a arte é longa, a ocasião fugidia, a experiência enganosa, o julgamento difícil. 
O médico deve fazer não apenas o que é conveniente para o doente, mas também com que o 
próprio doente, os assistentes e as circunstâncias exteriores concorram para isso. (Hipócrates, 
[19-], p. 29).

Este aforismo nos traz ensinamentos importantes sobre os aspectos éticos da medicina e 
da necessidade do comprometimento do paciente e dos familiares para o sucesso do tratamento. 
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No ensino da medicina na Grécia Antiga há referência ao estudo de casos clínicos com 
análise do prognóstico, observação e avaliação dos resultados do tratamento, assim como 
cenários de ensino-aprendizagem.

 Um dos mais significativos exemplos desses cenários foi o utilizado por Hipócrates, 
que ensinava à sombra de uma árvore milenar (Platano orientalis), que existe no centro da 
cidade, na Ilha de Cós. À sua sombra, segundo a tradição, Hipócrates reunia-se com os seus 
discípulos. Esta árvore tem um grande significado simbólico. Citando Rezende (2009, p. 17): 

Das raízes do plátano de Hipócrates brota a seiva que alimenta e vivifica os seus ramos. Suas 
folhas se renovam a cada primavera, assim como os sucessores de Hipócrates se renovam a 
cada geração. Os ideais que nela se retratam, porém, permanecem vivos, a indicar os valores 
perenes da Medicina: a busca da verdade, o respeito à vida, o amor à arte médica, a solidarie-
dade humana, o desejo de servir, a conduta digna, o interesse sincero pelos que sofrem. 

Outro cenário importante do ensino médico e de tratamento eram os templos de As-
clépio, que eram geralmente construídos em lugares cuja localização e belezas naturais aos 
arredores os tornavam particularmente convenientes para atender aos pacientes. O templo de 
Asclépio mais importante e frequentado localizava-se na antiga cidade de Epidauro, na Grécia.

As técnicas de ensino-aprendizagem foram tema, também, nas preleções do filósofo 
grego Platão no seu livro A República (360 a.C.), no qual surgem questões importantes tais 
como: O que ensinar? Como ensinar? O que aprender? Como aprender?

A educação médica no período do Império Romano sofreu poucas alterações, porque 
o processo de ensino-aprendizagem continuava sendo transmitido de professor a aluno. Para 
isso, utilizavam exposições orais e livros-texto, o que incentivou o desenvolvimento de grandes 
bibliotecas como as de Alexandria, Pérgamo, Atenas, Éfesus e Roma.

Em Roma, não havia treinamento formal para tornar-se médico, o aprendizado, mais 
uma vez, ocorria por intermédio de outro médico que passava os seus conhecimentos oral-
mente e indicava textos para leitura. Os locais de ensino-aprendizagem eram conhecidos 
como “tabernas médicas”, onde os médicos tratavam os seus pacientes com a assistência de 
seus alunos. Galeno (apud Calman, 2007, p. 38) descreveu essas tabernas como extensas 
construções, com portas altas e com uma variedade de instrumentos cirúrgicos. 

Outro cenário de ensino-aprendizagem em medicina, nas civilizações antigas, foi a 
própria residência do doente. O médico ia até a casa do doente acompanhado do seu aluno 
e ali ensinava a arte médica.

Um dos mais significantes progressos na educação médica foi o nascimento das uni-
versidades, na Idade Média. A palavra latina universitas foi inicialmente empregada a partir 
do século XII, para designar uma corporação de professores e alunos. Subdividiu-se, depois, 
em dois ramos: a de leis e a de artes e medicina. O local de ensino era chamado de studium. 
Somente a partir do século XIV, universitas passou a designar também a própria instituição, 
tal como hoje a entendemos.

Antes das universidades medievais, a formação de médicos relacionava intimamente 
a aprendizagem com o trabalho, ou seja, o aprendiz seguia os passos do mestre, como um 
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ajudante. Na Idade Média, inicialmente na clínica médica, e depois na clínica cirúrgica, 
houve uma mudança estrutural levando a uma separação da educação e do trabalho médico, 
categorizando duas fases distintas: o trabalho intelectual e o manual.

As primeiras instituições de ensino criadas na Idade Média foram a escola de Salerno 
e as Universidades de Bolonha, Montpellier, Pádua, Paris, Oxford e Cambridge. A escola de 
Salerno foi institucionalizada no ano de 1075, graças a Constantino, o Africano. Era aberta 
a ambos os sexos, não havia preconceitos étnicos ou religiosos. O ensino era feito em latim, 
não se faziam dissecções em cadáver para o estudo de anatomia, utilizavam o porco e acre-
ditavam que sua anatomia era semelhante a do ser humano. O curso era desenvolvido em 
cinco anos, após três anos de preparação, à semelhança do sistema atual. O último ano do 
curso era equivalente ao internato. 

A escola de Salerno contribuiu, principalmente, para o desenvolvimento da medicina 
como profissão. Aos alunos aprovados no final do curso fornecia-se uma licença para exercer 
a medicina, como hoje é a fornecida pelos Conselhos Regionais de Medicina. O ensino era 
feito utilizando-se de poemas ou de livros escritos pelos professores ou traduções de textos 
árabes feitas por Constantino, o Africano. Os mais destacados mestres de Salerno foram Be-
nevenuto Grasso, Gilles de Corbeil e Rogerius Frugardi. Entretanto, ela foi extinta em 1811, 
por um decreto de Napoleão. 

Uma das mais antigas universidades europeias foi a de Bolonha. Criada inicialmente 
como um escola de leis, transformou-se em universidade em 1158. Era uma universidade dos 
estudantes, ao contrário das demais. Eram eles quem escolhiam e pagavam seus professores 
pelas lições que ministravam e elegiam o reitor.

Figura 1. Teatro Anatômico da Universidade de Bolonha.
Fonte: (Rizzi, 1988).

Para o curso médico havia exame de qualificação e concedia-se aos professores total 
autoridade para seleção dos candidatos. Nessa universidade ensinava-se medicina e ci-
rurgia, o que era um grande avanço, uma vez que o ensino da cirurgia não era rotina nas 
instituições, por ser considerada como uma arte menor. Ela era exercida principalmente 
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pelos cirurgiões-barbeiros que, além de cortar cabelo, eram praticantes de técnicas como 
efetuar sangrias, drenar abscessos, cauterizar feridas e outros procedimentos não realizados 
pelos médicos. 

Destacaram-se como professores na Universidade de Bolonha: Taddeo Alderotti, 
Theodorico de Lucca – professor de cirurgia que instituiu um tratamento inédito das fe-
ridas ao sugerir a sutura imediata para evitar a presença de pus –, Guglielmo de Saliceto e 
Remondino de Luzzi – importante anatomista que sistematizou a dissecção de cadáveres.

A Universidade de Montpellier foi instalada com três faculdades isoladas: Leis, Artes 
e Medicina. Em 1181, o soberano Guilherme VIII permitiu a participação de professores 
de todos os credos e nacionalidades no seu corpo docente, possibilitando judeus e cristãos, 
perseguidos na Espanha, emigrarem para Montpellier. A cirurgia também não era ensinada 
nessa universidade. O curso médico era dividido em três fases: a primeira era o bacharelado, 
que durava três anos e seis meses; a segunda era a licenciatura, com duração de mais seis 
meses de prática e exames finais. O grau máximo era o de master, que era obtido após um 
exame rigoroso e era outorgado ao médico numa cerimônia solene na Igreja de São Firmino, 
com a presença da comunidade universitária e de convidados. Entre os vários médicos que se 
destacaram na Faculdade de Medicina de Montpellier citamos: Arnold de Villanova, Ramon 
Lull, Bernard de Gordon e Guy de Chaulliac.

A Universidade de Pádua foi fundada, em 1222, por um grupo de estudantes e professo-
res, após uma dissidência em Bolonha. Teve grande destaque por ter desenvolvido a dissecção 
anatômica. Com o passar dos anos, o prestígio da Universidade de Pádua cresceu em razão da 
liberdade que tinham os professores para o exercício da educação médica e, também, pelo de-
senvolvimento da pesquisa, tornando-se uma das universidades mais influentes na Europa nos 
séculos XV e XVI. Professores de destaque lecionaram em Pádua, entre eles: Bruno da Longo-
bardo; Pedro de Abano; Gentile da Foligno, Cardano, Fracastoro, Vesalius, Fallopio, Fabricio 
Aquapendente, Morgagni, Santorio, Realdo Colombo e o eminente Harvey.

A Universidade de Paris foi criada por professores, sem a participação dos estudantes na 
administração direta da instituição, por volta de 1170. Ela recebia orientações diretas da Igreja 
Católica, por essa razão, exigia-se o celibato dos alunos e professores à semelhança dos padres, 
com punições severas para aqueles que desrespeitassem tal norma. Essa exigência somente foi 
abolida em 1452, embora a Faculdade de Medicina tenha vivido sob o jugo da Igreja até 1595. 

O currículo da escola de Medicina, também, não contemplava o ensino da cirurgia. 
Aliás, exigia-se, sob juramento, a promessa do médico de que ele não a praticaria, aumentando 
mais ainda a cisão existente entre médicos e cirurgiões. Em decorrência dessa separação cada 
vez maior, os cirurgiões se organizaram em uma corporação que ficou conhecida como Con-
fraria de São Cosme. 

A escola de medicina de Paris introduziu uma metodologia de seleção de professores 
que, de certa forma, perdura até os dias de hoje, que é a exigência da apresentação de uma 
tese versando sobre uma determinada área do conhecimento médico. A partir de 1270 o 
curso passou a ser ministrado em seis anos, dividido em duas etapas. 

Cita-se como destaque entre os professores da escola de Medicina de Paris: Albertus 
Magnus, Petrus Hispanus – que foi o único médico de que se tem conhecimento a tornar-se 
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Papa, com o nome de João XXI –, e Lanfranchi. Este último defendeu a ideia de que o cirur-
gião deveria ser médico e que o médico deveria ter conhecimentos sobre cirurgia, propondo 
a união entre os dois.

A Universidade de Oxford iniciou-se como uma corporação de estudantes e de clé-
rigos emigrados da França por motivos políticos. Foi reconhecida oficialmente por Carta 
Real, em 1217, e teve como modelo de estruturação administrativa e acadêmica a de Paris. 
O ensino médico era em latim e, predominantemente, teórico. Considerava como atividade 
prática a leitura, pelo professor, de textos clássicos, que eram em seguida discutidos com os 
alunos. A palavra lente (aquele que lê), referindo-se ao professor, vem dessa época. Na língua 
inglesa, o termo correspondente é reader, utilizado na Inglaterra. Foram professores de des-
taques, da Universidade de Oxford, Bartholomeu Anglicus Roger Bacon e John Gaddesten.

Na Renascença, ocorreram grandes mudanças na educação médica e na forma como 
os médicos faziam o diagnóstico e a terapêutica, com destaque para o desenvolvimento da 
Anatomia e Fisiologia. 

Nas Escolas Médicas, foram ocorrendo mudanças curriculares e nas metodologias de 
ensino. As dissecções anatômicas realizadas por Leonardo da Vinci e Andreas Vesalius em ca-
dáveres permitiram o conhecimento adequado da anatomia do corpo humano, derrubando 
conceitos errôneos emitidos anteriormente por Galeno.

O estudo da anatomia humana propiciou o surgimento de vários anfiteatros anatô-
micos constituindo novos cenários desenhados para o ensino-aprendizagem da medicina. 
Eles consistiam de uma mesa central onde se dissecavam os cadáveres humanos, enquanto 
um professor descrevia o que estava sendo identificado para os seus alunos. O primeiro 
anfiteatro foi construído na Universidade de Pádua, em 1594.

Nos séculos XVII e XVIII, começaram a surgir os pioneiros da medicina experimen-
tal, formando a base para o grande desenvolvimento da pesquisa e do ensino médico nos 
séculos seguintes. 

No século XVII, William Harvey descreveu corretamente a circulação do sangue, cul-
minando no grande desenvolvimento da Fisiologia. Já o século seguinte, é considerado o 
século das teorias e dos sistemas, nele se destacam Carl Von Linneu, Boerhaave, John Hunter, 
Edward Jenner, entre outros. Em seguida, no século XIX, as mudanças no campo científico 
progrediram, com destaque para a experimentação, principalmente nas áreas básicas.

Nos séculos XVIII e XIX, surgiu mais um local de ensino-aprendizagem: o laboratório 
de pesquisas e experimentações, que será extensivamente utilizado nos séculos XX e XXI. Sua 
importância foi definida por Claude Bernard (1927, p. 146) nas seguintes palavras: 

Eu considero o hospital como a única entrada à medicina científica; eles são os primeiros cam-
pos de observação com os quais o médico entra em contato; porém o verdadeiro santuário da 
ciência médica é o laboratório. Somente assim ele busca explicações da vida nos estados normais 
e patológicos por meios da análise experimental.

No século XX, um grande marco na educação médica foi a contribuição de Abraham 
Flexner (Figura 2), ao elaborar um importante relatório, em 1910. Ele nasceu em 1866, em 
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Louisville, Kentucky. O irmão mais velho de Abraham, Simon Flexner, foi um destacado 
patologista da Universidade Johns Hopkins e da Universidade de Pensilvânia e um dos fun-
dadores da Fundação Rockefeller. Teve importante papel na indicação de Abraham Flexner à 
Carnegie Foundation, onde este realizou o estudo em 155 escolas americanas, que culminou 
no extraordinário relatório, o qual obteve grande sucesso. Nele constava recomendações para 
o que ele chamou de “restauração da educação médica”. Em decorrência de suas recomen-
dações, muitas escolas foram fechadas e, em doze anos, permaneceram somente 81 escolas.

Figura 2. Abraham Flexner (1866-1959). Institute for Advanced Study – Princeton, EUA.

Após a publicação do seu relatório, Flexner volta à Europa com o objetivo específico 
de estudar a educação médica, com especial interesse a da Inglaterra, da França e da Ale-
manha. Os conhecimentos lá adquiridos influenciaram fortemente a obra de Flexner e a 
implantação dos conceitos sobre esse tema nos Estados Unidos, centrados no modelo alemão 
de educação médica e pesquisa.

Em 1912, Flexner foi convidado a dirigir o General Education Board, organização 
filantrópica da família Rockefeller, que durante vários anos fez doações milionárias às uni-
versidades com o propósito de implantar as sugestões do relatório. As universidades recebiam 
tais donativos desde que cumprissem as seguintes exigências: regime de ciclos básico e clínico, 
redução do número de alunos em sala de aula, critérios de seleção para a entrada de alunos, 
hospitais de ensino, professor de dedicação exclusiva – portanto, proibidos de exercerem a 
medicina em consultórios e hospitais privados.

Abraham Flexner permaneceu na organização Rockefeller até 1927, indo, em seguida, 
para o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, na qualidade de primeiro diretor, onde 
permaneceu até a aposentadoria. O instituto era constituído por três escolas: matemática, 
economia e política, e humanidades e teve a participação acadêmica e científica de grandes 
cientistas, entre eles Albert Einstein.

Flexner elaborou alguns princípios durante o processo de avaliação das escolas médicas 
dos EUA e Canadá que tiveram decisiva influência na organização curricular em toda a América. 
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Defendeu a expansão do ensino clínico e, como cenário propício para isso, o modelo hospitalo-
cêntrico. Além disso, reforçou o ensino laboratorial iniciado no século anterior. 

Pagliosa e Da Ros (2008, p. 495) fazem uma análise do relatório Flexner quanto aos 
seus benefícios e malefícios sobre a educação médica da seguinte forma: 

Se por um lado – para o bem –, o trabalho de Flexner permitiu reorganizar e regulamentar o 
funcionamento das escolas médicas, por outro – para o mal – desencadeou um processo ter-
rível de extirpação de todas as propostas de atenção em saúde que não professassem o modelo 
proposto. O grande mérito – para o bem – da proposta de Flexner é a busca da excelência 
na preparação dos futuros médicos, introduzindo uma salutar racionalidade científica, para 
o contexto da época. Mas, ao focar toda a sua atenção neste aspecto, desconsiderou – para o 
mal – outros fatores que afetam profundamente os impactos da educação médica na prática 
profissional e na organização dos serviços de saúde.

Diante do impacto do relatório produzido por Flexner e a sua aplicação nas Faculdades 
de Medicina, criou-se, então, o termo “modelo flexneriano”. Esse termo identifica uma ver-
tente de ensino médico considerada predominantemente biológica de doença, com negação 
da determinação social da saúde; formação laboratorial no ciclo básico, formação clínica em 
hospitais; estímulo à disciplinaridade, numa abordagem reducionista do conhecimento.  

O modelo flexneriano foi implantado no Brasil a partir da Reforma Universitária, 
de 1968, promovida pelo regime militar. Entretanto, mostrou ser um modelo de ensino e 
prática com falhas estruturais na formação dos alunos, no que se refere à atenção primária à 
saúde, uma vez que repetiu o modelo de educação médica americano, centrado no hospital, 
privilegiando a especialização precoce, o diagnóstico baseado em exames de alto custo e a 
elitização da profissão médica.

No Brasil o modelo de como ensinar teve influência de vários mestres renomados, que 
foi repassado de geração a geração. Como exemplo podemos citar o modelo jesuítico de for-
mular uma aula, descrita no Ratio Studiorum (1599 apud Anastasiou, 1998, p. 96), em que 
se dá destaque para três passos básicos: preleção do conteúdo pelo professor, levantamento 
de dúvidas pelos alunos e exercícios para fixação. Dessa forma, cabe ao aluno a memorização 
do conteúdo para a prova. É, portanto, um modelo centrado no professor e com ênfase no 
desenvolvimento apenas dos aspectos cognitivos da aprendizagem.

No contexto histórico, as escolas médicas brasileiras foram inicialmente moldadas no 
modelo ibérico; depois passou a sofrer forte influência da medicina francesa e, a partir da Re-
forma Universitária de 1968, passaram a adotar oficialmente o modelo americano. Diferiam 
apenas pela substituição das cátedras por departamentos constituídos de disciplinas básicas, 
as quais formavam o ciclo básico, e por disciplinas do núcleo clínico ou profissional, repre-
sentado pelos últimos anos do curso, principalmente pelo estágio curricular obrigatório. Este 
último conhecido como internato, o qual inicialmente era de um ano. Atualmente, preconiza-
-se que todas as escolas desenvolvam o internato em dois anos.

Esse modelo fez com que houvesse o desenvolvimento exacerbado de disciplinas, 
cada vez mais isoladas e não integradas, com repetição dos mesmos conteúdos sem nenhu-
ma preocupação com a formação integral do aluno.
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A reforma da educação médica estabelecida por Flexner não foi aceita inicialmente nas 
escolas brasileiras, porque elas estavam sob influência de duas correntes de formação médica: 
a escola francesa, com importante foco na clínica e a escola alemã, que privilegiava o ensino 
atrelado à pesquisa laboratorial.

Os primeiros professores que tiveram contato com o modelo flexneriano foram Ho-
rácio de Paula e Francisco Borges Vieira, docentes da Cátedra de Higiene da Faculdade 
de Medicina de São Paulo. Eles estagiaram na Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins 
University, entre 1922 e 1925, graças à bolsa de estudo patrocinada pelo International 
Health Board da Rockefeller Foundation. 

Voltando ao Brasil, tentaram implantar, na Faculdade de Medicina, o modelo lá 
aprendido, com extinção das cátedras, institucionalização da dedicação exclusiva, redução 
do número de alunos nas salas de aula e enfermarias e a criação de institutos para o ensino 
das disciplinas básicas. Essas medidas, principalmente a da dedicação exclusiva, desencadea-
ram importante reação dos catedráticos, tanto da área clínica como cirúrgica, resultando no 
desligamento dos docentes da Faculdade de Medicina e na criação do Instituto de Higiene 
de São Paulo, vinculado ao Governo Estadual, a partir de 1926.

Em 1939, o Instituto foi transformado em uma unidade de ensino da Universidade 
de São Paulo (USP), que posteriormente recebeu a denominação de Faculdade de Higiene e 
Saúde Pública, historicamente separada da Faculdade de Medicina.

No Rio de Janeiro, as iniciativas na modificação da educação médica tiveram a partici-
pação de Antônio da Silva Mello, com uma proposta baseada no modelo flexneriano. Ele era 
catedrático de Clínica Médica da então Faculdade Nacional de Medicina. 

Em 1937, ele publicou um livro com um relato sombrio e em caráter de denúncia 
sobre a educação médica naquela escola, ao afirmar que

a nossa Faculdade de Medicina, pela sua erudição rebarbativa, chegou ao absurdo de criar dentro 
da carreira médica, de todas a mais prática e objetiva, um tipo teórico, doutoral, de puro bacha-
rel, que é fabricado em séries imensas para viver aos trancos, não raro como um miserável, e que, 
mesmo tendo estudado muito, ignora o que tem necessidade de saber. O estudante que trabalha 
com o fito único de passar no exame, e que não deveria ter direito de existência, é uma criação 
dessa péssima organização. (Mello, 1937 apud Almeida Filho, 2010, p. 2238).

Importante destacar a atualidade desse texto, que representa o que vivenciamos em 
muitas escolas, que se multiplicaram no Brasil nos últimos anos. Apesar de ser um professor 
de prestígio, Silva Mello obteve reduzido sucesso na implantação de sua proposta reformista.

Observa-se, portanto, que o relatório Flexner, 101 anos após sua publicação, ainda 
continua a suscitar discussões a favor e contra os educadores atuais. Almeida Filho (2010) faz 
uma análise detalhada dos princípios de educação médica flexneriana e destaca que há vários 
mitos que são repetidos por muitos. 

Um dos mitos mais importantes é o que faz referência ao conteúdo pedagógico. Flexner 
(1910) foi bastante atual ao afirmar que “uma educação em medicina envolve, tanto o apren-
der, quanto o aprender como; o estudante não pode efetivamente saber a não ser que ele saiba 
como” (Almeida Filho, 2010, p. 2242). Este conceito foi repetido e ampliado por Miller, em 
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1990, na sua incensada pirâmide de Miller, que faz associação entre a metodologia de ensino 
e o que o aluno consegue aprender. Outro mito refere-se à medicina curativa e individual 
associada aos princípios flexnerianos, o que não representa a verdade, porque ele escreveu jus-
tamente o contrário, ao afirmar que “a função do médico está se tornando rapidamente social 
e preventiva, mais que individual e curativa, e a sociedade confia no médico, que, através de 
medidas essencialmente educacionais, cria as condições que previnem a doença” (Almeida 
Filho, 2010, p. 2245).

Almeida Filho, portanto, juntamente com outros professores atuais, considera 
Abraham Flexner como um importante educador norte-americano. Na prática, Flexner in-
troduziu critérios de cientificidade e institucionalidade para regulação da formação acadêmi-
ca e profissional  no campo da saúde. A comemoração do centenário do relatório, em 2010, 
é positiva e justificada como o reconhecimento de normas que desencadearam profunda 
reforma no ensino médico.

Em 1925, Flexner fez uma reflexão sobre o seu relatório e passou a acreditar que 
o currículo médico nos Estados Unidos valorizou os aspectos científicos da Medicina em 
detrimento dos aspectos sociais e humanísticos. No seu artigo, ele destacou que “a Medi-
cina Científica nos Estados Unidos – jovem, vigorosa e positivista – é hoje, infelizmente, 
deficiente em termos culturais e de fundo filosófico, com exclusão dos aspectos sociais e 
humanísticos” (Cooke, 2006, p. 1339). Sem dúvida Flexner estava certo, em 1925, e se 
ainda vivesse constataria o quanto ainda são verdadeiras suas palavras ao analisarmos o 
ensino médico brasileiro atual.

O modelo flexneriano aumentou a dissociação entre estudo e trabalho e a sepa-
ração entre teoria e prática. Além disso, levou a um distanciamento relativo à dinâmica 
dos serviços de assistência médica, o que passou a incomodar vários educadores médicos, 
surgindo, então, propostas e reflexões de mudar essa realidade com a possibilidade de 
integrar o ensino com a assistência. No início da década de 1970, essa integração entre 
ensino e trabalho passa a ser discutida e novas abordagens de ensino-aprendizagem sur-
gem, propondo que o foco passe a centrar no estudante. Assim o professor deveria atuar 
como facilitador do aprendizado, encorajando a participação do estudante na construção 
do seu conhecimento. 

A dissociação entre o estudo e o trabalho, ou seja, a separação da teoria e prática, difi-
culta o desenvolvimento da competência. Por esta razão, o currículo médico deve ser focado 
na formação por meio da prática, com a inserção cada vez mais precoce do estudante nos 
diversos cenários de prática, ao invés de simplesmente adquirir elementos de conhecimento, 
habilidades e atitudes profissionais para serem utilizadas posteriormente. Essa integração 
deve ser desenvolvida para realizar a adequação do ensino feito nas escolas médicas com a 
necessidade da população, com ênfase na atenção primária à saúde. 

As perspectivas para o século XXI, de acordo com Lampert, relacionadas à educação mé-
dica, incluem o ensino de qualidade para o desenvolvimento de competências, qualificação do 
corpo docente, estímulo ao desenvolvimento de novas metodologias de ensino-aprendizagem. 
Metodologias essas que superem a predominância de transmissão de conhecimentos em aulas 
predominantemente teóricas dirigidas a grandes grupos de estudantes, em disciplinas que 
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não se interagem. Ainda segundo Lampert, a formação do médico deve pautar no modelo 
de assistência vigente com conhecimento, habilidades e atitudes capazes de atender com 
qualidade as necessidades e as demandas da população brasileira. Finalmente, ele ainda 
afirma que é necessário focar no ponto crucial, que dificulta o desenvolvimento de novas 
abordagens metodológicas de ensino-aprendizagem, que é o fato dos professores em ativi-
dade serem formados no modelo anterior, tradicional e hegemônico. 

Campos et al. (2001) propõem a mudança do ensino médico do paradigma flexneriano 
para o paradigma da integralidade, com o propósito de aproximar a formação dos profissionais 
de saúde às necessidades da atenção primária. Assim, daria-se ênfase nos seguintes parâmetros: 
privilegiar o enfoque na saúde e não na doença; centrar as metodologias de ensino no aluno, 
fazendo com que ele tenha um papel ativo na sua formação; a prática deve ocorrer nos cenários 
do sistema de saúde existentes na comunidade, onde o aluno participe da assistência nos vários 
níveis de complexidade; o docente seja capacitado não somente do ponto de vista técnico-
-científico como também na competência didático-pedagógica.

O paradigma da integralidade, segundo Campos et al. (2001), tem como imagem-ob-
jetivo a ser alcançado, no que se refere ao programa de graduação do profissional da saúde, 
uma formação mais contextualizada, que leve em conta as dimensões sociais, econômicas e 
culturais da vida da população. 

Ainda segundo Lampert (2008, p. 35),

o projeto pedagógico do curso médico deverá reforçar a interação com os sistemas de saúde 
e a comunidade com enfoque na prevenção, promoção, cura e reabilitação e incluir o ensino 
das humanidades e da ética. O egresso deverá saber analisar de forma crítica a tecnologia e 
os procedimentos de alto custo quanto à relação custo-benefício. A pesquisa deverá ser fei-
ta em bases demográficas, epidemiológicas e socioeconômicas da população. A abordagem 
pedagógica deve incluir atividades integradas, diversos cenários de prática, ensino centrado 
no estudante com ênfase em metodologias ativas e o professor atuando como orientador e 
facilitador. A integração ensino-serviço deve incluir os preceptores dos serviços integrados na 
docência e com participação no planejamento e avaliação do sistema de saúde. Os cenários 
de prática devem proporcionar a integração nas unidades de saúde com diferentes graus de 
complexidade: assistência primária, secundária e terciária; deve contribuir com os mecanis-
mos de referência e contrarreferência voltados para as necessidades de saúde prevalentes, 
com destaque para a medicina integral do adulto, saúde da mulher e da criança, medicina do 
trabalho e o ensino da emergência e urgência.

Com o passar dos anos, os educadores médicos começaram a se inquietar quanto aos 
modelos de ensino centrado nos hospitais e laboratórios, surgindo novas propostas, princi-
palmente, no que se refere aos cenários de aprendizagem. Tudo isso, no Brasil, culminou na 
resolução CNES/CES n. 4, de 7 de novembro de 2001, que institui as Diretrizes Curricula-
res Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.

As diretrizes curriculares estabelecem, para as profissões de saúde, um perfil de pro-
fissionais com competência técnica, formação humana e ética e responsabilidade social, de 
acordo com as necessidades de saúde da população brasileira.  
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Especificamente em relação ao curso de Medicina, estabelece, no Artigo 3º, que o 
curso de graduação tem como perfil um egresso com formação generalista, humanista, crítica  
e reflexiva. Este deve ser capacitado a atuar pautado em princípios éticos, no processo 
saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde. Deve-se pautar na perspectiva da integralidade da assis-
tência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania. Finalmente, 
deve agir como promotor da saúde integral do ser humano.

Esse documento objetiva inserir o aluno precocemente em atividades práticas rele-
vantes, utilizando-se de diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao aluno 
conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho 
em equipe multiprofissional. Estabelece a necessidade de vincular, por meio da integração 
ensino-serviço, a formação médico-acadêmica às necessidades sociais da saúde com ênfase no 
SUS, propiciando ao aluno a possibilidade de lidar com problemas reais. 

Para cumprir essas diretrizes, as escolas médicas brasileiras estão diante de alguns desa-
fios como, por exemplo, a diversificação dos cenários de prática, com o objetivo de aproximar 
mais os estudantes da realidade da sua profissão, saindo do hospital-escola para as atividades 
de atenção primária à saúde. Isso tem o propósito de fazer com que as escolas corrijam a falta 
de compromisso social com a atenção à saúde da população. 

Outro desafio está ligado aos recursos humanos, com destaque para os professores 
que não são preparados para trabalhar na atenção primária à saúde, uma vez que existe uma 
elevada proporção de médicos especialistas em relação aos generalistas ou médicos de saúde 
da família. Os especialistas têm escassos conhecimentos e habilidades para atuar na atenção 
primária à saúde, porque durante seus estudos, também, não obtiveram uma formação ade-
quada para cuidar da saúde da população geral e, consequentemente, o ciclo se repete.

Nos últimos anos, têm surgido movimentos em várias escolas médicas com o 
propósito de instituir novos projetos pedagógicos de ensino em medicina com destaque 
para as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com a finalidade de adequarem-se às 
diretrizes curriculares nacionais. 

Uma dessas metodologias é a aprendizagem baseada em problemas (do inglês Problem 
Based Learning – PBL), sendo a mais citada e conhecida. Esta nova abordagem de educação 
médica teve início no final de 1960, na Universidade de McMaster (Canadá), em meados 
de 1970, na Universidade de Maastricht (Holanda) e no Brasil, em Marília e Londrina, no 
final dos anos 1990. 

Sucintamente, essa metodologia consiste em apresentar um problema geralmen-
te escolhido entre os mais prevalentes na comunidade; definição e resumo do problema 
ressaltando os aspectos relevantes; análise dele com base em conhecimentos prévios dos 
alunos. Em seguida, os discentes desenvolvem uma hipóteses para explicar o problema, 
identificando lacunas de conhecimento; definem os objetivos e recursos de aprendizagem 
apropriados. Depois partem para o estudo individual, com o propósito de buscar infor-
mações complementares para o problema; compartilham a informação obtida pelo estudo 
individual e sua aplicação na compreensão do problema. Por fim, há a avaliação do traba-
lho do grupo e de seus membros. 
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De acordo com Almeida (1999, p. 127), 

o PBL refere-se a uma metodologia de ensino que integra as várias disciplinas, buscando resol-
ver uma questão prática (problem-solving mode) de saúde de uma pessoa, de uma comunidade 
ou de uma sociedade específica. Este método tem três objetivos: adquirir um corpo integrado 
de conhecimentos, aplicar habilidades para solução de problemas e desenvolver raciocínio clí-
nico. Nessa proposta, o processo ensino-aprendizagem caracteriza-se por estar mais centrado 
no estudante, que tendo o apoio do professor como facilitador, assume a responsabilidade 
pelo seu aprendizado, habilidade essa essencial para a educação continuada e permanente no 
decorrer da vida profissional. A ênfase é dada à estratégia de busca ativa, do estudante, por 
informações e habilidades. A ele compete definir as melhores formas e o ritmo de estudos, 
bem como a avaliação do progresso de sua formação.

Não há consenso sobre a melhor abordagem de educação médica, se o modelo tradi-
cional, baseado em disciplinas, ou o focado em problemas. O que importa é que as escolas 
se dediquem em formar médicos capazes de resolver grande parte das demandas de saúde 
da população. Conforme a Fundación Educación Médica, o médico deve ter as seguintes 
competências: tratar doentes e não doenças; adaptar as doenças à realidade do paciente e o 
envolver no manejo da sua enfermidade; fazer uso da tecnologia em benefício do paciente; 
saber escutar, ao invés de apenas analisar e calcular, preocupando-se tanto com a afetividade 
como pela efetividade das suas condutas; ser consciente da limitada capacidade da medicina 
frente à doença; ter sabedoria para comunicar ao paciente a inevitabilidade da morte quando 
necessário; decidir o uso de recursos diagnósticos e terapêuticos, considerando os interesses 
do paciente e os dos planos de saúde, dentro do equilíbrio entre custos e benefícios; ter lide-
rança sobre as equipes de saúde, com o objetivo de oferecer uma assistência integral, evitando 
a fragmentação e a descontinuidade do processo terapêutico; saber delimitar o que é saúde 
e o que é doença sem converter a saúde em um produto de consumo; atuar com honradez, 
transparência e sabendo frear o consumo desnecessário de serviços, tecnologias e de medica-
mentos, em benefício do próprio paciente; e, finalmente, um médico deve viver os valores da 
profissão com a preocupação de procurar a educação continuada durante todo o exercício da 
atividade médica, buscando atingir níveis de excelência.
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O Prêmio Nobel foi instituído por Alfred Nobel, em 1895, e sua execução teve início a 
partir de 1901. Para entendermos as origens e as motivações da sua instituição, devemos 
antes fazer um esboço biográfico de Alfred Nobel (Figura 1). Quem foi ele? O que o levou 
a legar sua fortuna em benefício da humanidade, premiando aqueles que contribuíram para 
promover o progresso das ciências, da literatura e da paz?

Alfred Nobel era de nacionalidade sueca. Nasceu em Estocolmo, em 21 de outubro 
de 1833, e faleceu em San Remo, na Itália, em 10 de dezembro de 1896. Seu pai, Immanuel 
Nobel, desposara Andriette Ahlsell e o casal teve quatro filhos: Robert, o mais velho; Ludvig, 
o segundo; Alfred, o terceiro; e Emil, o caçula. 

A história do Prêmio Nobel  
de Fisiologia ou Medicina

Joffre Marcondes de Rezende
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Figura 1. Alfred Nobel (1833-1896).1

Immanuel tinha pouca instrução, não falava línguas estrangeiras. Já adulto frequentou as 
escolas de arquitetura e de mecânica de Estocolmo e, aos 25 anos, estabeleceu-se como arquite-
to e empreiteiro. Não teve sorte e faliu exatamente no ano em que nascia Alfred. Em 1837, foi 
para São Petersburgo, na Rússia, onde fundou uma firma de construção mecânica, deixando a 
família em Estocolmo. Era época da Guerra da Crimeia e o governo russo fez-lhe várias enco-
mendas, levando-o a ampliar a fábrica. Em 1842, a família transferiu-se para São Petersburgo. 
Terminada a guerra, os russos suspenderam as encomendas e Immanuel faliu novamente.

Na Rússia, seu filho Robert desenvolveu uma indústria de exploração do petróleo em 
Baku, Ludvig fundou uma fábrica de armamento, ambas com notável sucesso. Immanuel, já 
idoso, regressou a Estocolmo.

Alfred nunca teve instrução formal de nível superior – era um autodidata. Falava 
fluentemente várias línguas, além do sueco: inglês, francês, italiano, alemão e russo. De-
monstrava um pendor para a literatura, na sua mocidade chegou a compor poesias em inglês 
e escreveu alguns ensaios.

Interessou-se pela química e aos 18 anos viajou para os Estados Unidos e outros 
países buscando novos conhecimentos, visitando diversos laboratórios. Ainda na Rússia, 
tivera sua atenção despertada por seu instrutor Nikolai Zinin para a descoberta da nitro-
glicerina, em 1847, pelo italiano Ascanio Sobrero. Ao voltar para a Suécia, em 1859, com 
26 anos de idade, iniciou suas experiências com explosivos. Montou uma empresa para 
fabricar nitroglicerina, nas proximidades de Estocolmo, e inventou um detonador, para 
o qual requereu patente. Em 1864, ao iniciar a produção de nitroglicerina, deu-se uma 

1 Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/AlfredNobel_adjusted.jpg>.
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grande explosão e a pequena fábrica voou pelos ares, causando várias mortes, inclusive a 
de seu irmão caçula Emil.

Apesar dessa tragédia, não se deixou abater; organizou uma companhia sueca e outra 
norueguesa para produção de nitroglicerina, requereu patente e fundou sociedades por ações 
em outros países com o mesmo fim.

Continuando seus experimentos em laboratório, Alfred inventou, em 1867, um explo-
sivo mais aperfeiçoado, a que chamou dinamite e que patenteou em vários países. Realizou 
ainda outras descobertas importantes relacionadas com explosivos, como a gelatina explosiva, 
mais estável e mais potente que a dinamite, apropriada para obras de engenharia; a balitita, 
precursora da pólvora sem fumaça, usada na propulsão de foguetes, e muitas outras descober-
tas graças ao seu gênio inventivo. Chegou a ter 355 patentes diferentes. Possuía laboratórios 
de pesquisa e experimentos na Suécia, na Alemanha, França e em San Remo, na Itália. Em 
pouco tempo Nobel se tornou um homem extremamente rico.  

Muito embora fosse um dos industriais mais bem-sucedidos de sua época, Alfred No-
bel era uma personalidade contraditória. Era, antes de tudo, um homem solitário, melancó-
lico, com períodos depressivos em que se isolava; não frequentava a sociedade e tinha aversão 
pela publicidade. Negava-se sistematicamente a dar entrevistas ou deixar-se fotografar para 
reportagens sobre sua pessoa. A todas as solicitações pedia que o deixassem em paz. A um 
desses pedidos respondeu: “Não tenho consciência de ter merecido a celebridade e não me 
apraz de forma alguma o rumor em torno do meu nome”. A única pintura dele que existe 
foi feita depois de sua morte.

Não tinha residência fixa e viajava sem cessar para atender aos seus negócios. Era um 
cidadão poliglota e cosmopolita; residiu por algum tempo na Alemanha, perto de Hambur-
go, onde tinha um laboratório; permanecia períodos mais longos na França, onde possuía 
uma casa em Paris e um laboratório em Sevran, subúrbio de Paris.

Em 1876, depois de algumas tentativas de conseguir na França uma secretária que lhe 
satisfizesse, colocou em um jornal austríaco um anúncio em que procurava “uma mulher 
experiente e de certa classe, que conheça línguas estrangeiras, para servir de secretária e dama 
de companhia” a “um senhor de certa idade, rico e muito instruído, residente em Paris”. 
Atendeu a este anúncio a condessa Bertha Kinsky, de 33 anos, descendente de uma família 
aristocrática empobrecida e que trabalhava como governanta em Viena. Bertha enamorara-
-se do filho de seu patrão, sete anos mais jovem do que ela e os pais do rapaz se opuseram 
terminantemente ao casamento, razão pela qual ela aceitou trabalhar em Paris.  

A condessa permaneceu em companhia de seu novo patrão apenas uma semana, re-
gressando a Viena a instâncias de seu noivo, com quem finalmente se casou, passando a 
chamar-se Bertha von Suttner. Bertha deixou uma profunda impressão em Nobel e eles se 
corresponderam até o falecimento deste. Em 1892, após um Congresso pela Paz Mundial, 
Nobel convidou o casal Suttner para passar uns dias em sua companhia na Suíça. Bertha 
desenvolvia um trabalho a favor da paz, e sem fora de dúvida ela muito o influenciou para a 
criação do Prêmio da Paz. 

Nobel não se casou, não teve um lar, embora fosse uma pessoa sensível e carente de 
afeto. Queixava-se de não ter amigos íntimos com os quais pudesse relacionar. Em 1887, 
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quando já se manifestavam os primeiros sintomas de insuficiência coronária, escreveu: 
“Estou doente há nove dias, e tive de ficar no quarto, sem outra companhia além de um 
criado; ninguém se preocupa comigo. Senti-me muito pior, esta vez, do que meu médico 
quer admitir”.

Colaborou para abalar o seu estado de saúde muitas contrariedades e decepções com 
ex-colaboradores, que por pouco não levaram à falência sua empresa, na França.

Alfred foi acusado de espionagem e proibido, pelo governo francês, de fazer pesquisas 
sobre pólvora sem fumaça, que estava sendo pesquisada pelo exército francês. Seu laboratório 
e campo de experimentação de explosivos foram fechados e ele foi ameaçado de ser preso.

Diante dessas dificuldades, preferiu sair da França e mudou-se para a Itália. Em 1890, 
adquiriu uma vila em San Remo, com o nome significativo de Mio nido (Meu ninho). Ali, 
além da residência, instalou um laboratório, onde ficava a maior parte do tempo.

Outro aspecto relevante da personalidade de Alfred Nobel era a sua generosidade, 
estava sempre pronto a atender os pedidos de auxílio financeiro a quem estivesse realmen-
te necessitado e a colaborar em projetos de jovens pesquisadores. Negava-se, entretanto, a 
contribuir para monumentos e memoriais em homenagem a pessoas já falecidas. Dizia ele: 
“Prefiro cuidar dos vivos a ocupar-me com monumentos à glória dos mortos”.

Seu sentimento religioso expressava-se pelo amor à humanidade. Por vezes, foi consi-
derado ateu por não frequentar a igreja. Rejeitava a ideia vigente em sua época de um Deus 
cruel, despótico e responsável pelos infortúnios, perseguições e guerras, mas acreditava em 
um ente superior, um Deus de paz e amor universal.

Sobre esse assunto escreveu: “No que tange a minhas teorias religiosas, admito que se 
afastam consideravelmente dos caminhos trilhados. Precisamente porque tais problemas nos 
ultrapassam infinitamente, recuso aceitar as soluções propostas pela inteligência humana”. 
“Saber no que se deve crer me parece tão impossível como realizar a quadratura do círculo”. 
“Todo ser pensante deve dar-se conta de que somos cercados por um mistério eterno. O que 
cremos ver depende unicamente da imaginação de cada um e deveria ser considerado como 
concepção puramente pessoal”.

Apesar de seu credo, ajudava muito a Igreja Sueca de Paris e era amigo do Arcebispo 
da Suécia.

Viveu os últimos anos de sua vida em San Remo, mas tencionava voltar para a Suécia. 
Chegou a projetar a mansão onde iria passar o verão, o que não chegou a concretizar-se pela 
sua morte, em 1896.

Alfred Nobel tinha uma constituição débil, tolerava mal o frio, resfriava-se com fre-
quência e, como já dito, sofria insuficiência coronária. Seu estado de saúde declinou sensi-
velmente em San Remo. Apesar disso, nos dois últimos anos de sua vida ainda demonstrava 
energia e elaborava projetos para pesquisas futuras.

Acreditava, e deu provas disso em seu testamento, escrito em Paris em 1895, que as 
duas fontes para o progresso e o bem-estar da humanidade eram a literatura e as ciências. 
“Desenvolver o conhecimento [escreveu] é aumentar o bem-estar geral e não a prosperidade 
individual, e com o advento desse bem-estar geral desaparecerão a maior parte dos males que 
são a herança das épocas obscuras”.
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Em 10 de dezembro de 1896, aos 63 anos de idade, veio a falecer de uma hemor-
ragia cerebral, em sua residência em San Remo, inteiramente só, como sempre viveu, 
tendo por companhia apenas os criados franceses. Estes o removeram da escrivaninha 
para o quarto e chamaram seu médico italiano. Auguste, seu criado mais antigo, avisou 
pelo telégrafo a ocorrência de seu falecimento a seus sobrinhos Emanuel e Hjalmar, e a 
seu assistente, engenheiro Ragnar Sohlman, que se encontravam na Suécia, e eles partiram 
imediatamente para San Remo.

Após uma cerimônia religiosa em San Remo, seu corpo foi levado para Estocolmo, 
onde foi cremado e sepultado com honras e homenagens.

Aberto seu testamento, que se encontrava depositado no Banco Enskilda, de Estocol-
mo, verificou-se que o mesmo havia sido escrito de próprio punho, em papel comum, em 
presença de duas testemunhas, sem as formalidades exigidas para esse tipo de documento.

Nele nomeava seus testamenteiros o engenheiro Ragnar Sohlman, seu assistente, e 
Rudolf Lilljeqvist, industrial sueco em quem confiava.

Declarava no testamento: 

Todo o resto da fortuna realizável por mim deixada ao morrer será empregado da seguinte 
maneira: o capital, colocado por meus executores testamenteiros em valores móveis seguros, 
constituirá um fundo, cuja renda será distribuída, cada ano, a título de recompensa, às pessoas 
que, no decorrer do ano precedente, tenham prestado os maiores serviços à humanidade. Essa 
renda será distribuída em cinco partes iguais. A primeira será atribuída ao autor da descoberta 
ou invenção mais importante no domínio da Física; a segunda, ao autor da descoberta mais 
importante em Química; a terceira, ao autor da descoberta mais importante em Fisiologia ou 
Medicina; a quarta, ao autor da mais notável obra literária de inspiração idealista; a quinta à 
personalidade que mais ou melhor tenha contribuído para a aproximação dos povos, para a 
supressão ou redução dos exércitos permanentes, para a reunião ou propagação dos congres-
sos pacifistas. Os prêmios serão assim conferidos: o de Física e o de Química, pela Academia 
Sueca de Ciências; o de Fisiologia e Medicina, pelo Instituto Karolinska de Estocolmo; o de 
Literatura, pela Academia de Estocolmo e o da Defesa da Paz, por uma comissão de cinco 
membros eleitos pelo Parlamento norueguês. Desejo expressamente que os prêmios sejam 
conferidos sem qualquer consideração de nacionalidade, de modo a serem distribuídos aos 
mais dignos, sejam ou não escandinavos.

A execução do testamento trouxe dificuldades de toda ordem. Os dois testamen-
teiros só se conheceram em função do testamento. A primeira dificuldade que surgiu foi 
definir legalmente onde seria seu domicílio, de vez que viveu mais tempo fora da Suécia, 
seu país natal. Em segundo lugar, sua fortuna achava-se espalhada por vários países, cada 
qual com legislação própria sobre sucessão e heranças. No testamento, fazia menção a 
uma Fundação, que ainda não existia e deveria ser criada para administrar o seu legado. 
As instituições encarregadas da distribuição dos prêmios não haviam sido consultadas se 
aceitariam esses novos encargos.

Pouco tempo depois, surgiu na imprensa uma campanha contra o testamento, ca-
pitaneada por parentes próximos de Alfred Nobel, visando a anular este documento a fim 
de participarem da herança, ainda que parcialmente. Dentre as acusações, figurava a de 
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falta de patriotismo de Nobel que negligenciou a Suécia, dando prioridade a interesses 
internacionais; a incapacidade das instituições designadas de cumprir a contento o novo 
encargo, que prejudicaria suas atividades normais e exporia seus membros a tentativas de 
corrupção; o fato de ter escolhido a Noruega para distribuir o prêmio da paz também foi 
muito criticado. Outras manifestações contrárias surgiram na imprensa considerando o 
testamento uma insensatez e colocando em dúvida a possibilidade de sua execução.

O testamento deveria ser registrado no local de seu domicílio e houve uma dispu-
ta, principalmente com a França, onde os impostos sobre herança e sucessão eram bem 
elevados. Sohlman conseguiu finalmente que fosse reconhecido como domicílio legal de 
Nobel a cidade de Bofors, na Suécia, onde o testador possuía uma residência, além de um 
laboratório de pesquisa. 

O inventário dos bens deixados por Nobel foi concluído em novembro de 1897; mon-
tava a 33 milhões de coroas suecas. Descontados impostos e despesas com advogados e 
viagens, restaram 30 milhões. Registrado o inventário, começou-se a dispor dos bens para a 
formação do capital referido no testamento. As ações da exploração do petróleo em Baku, 
na Rússia, foram adquiridas por seu sobrinho Emanuel, para manter a empresa na família.

Após um acordo com os parentes próximos de Nobel, em que eles declaravam con-
cordar com os termos do testamento e abriam mão de seus pretensos direitos à herança, 
só faltava obter a concordância das entidades nomeadas por Nobel para a distribuição dos 
prêmios. Todas foram consultadas; houve debates entre seus membros, a Academia das 
Ciências foi a que mais tardou em dar uma resposta positiva. 

Em novembro de 1898, realizou-se uma reunião conjunta na qual ficou decidido que 
cada júri deveria formular suas próprias diretrizes, as quais para serem válidas deviam ser 
aprovadas pelo governo sueco. As regras do prêmio da paz seriam estabelecidas pelo Parla-
mento norueguês.

Depois de se alcançar um consenso foi elaborado o Estatuto da Fundação Nobel, a que 
cumpre gerir o fundo destinado à premiação. A Fundação é administrada por um conselho 
de cinco membros, dentre os quais o seu presidente é nomeado pelo governo sueco.

A regulamentação dos prêmios estabelece que: o prêmio poderá ser concedido a traba-
lhos mais antigos cujo valor só recentemente tenha sido reconhecido; toda obra a ser julgada 
deverá ter sido impressa; um prêmio pode ser repartido entre duas obras e entre duas ou mais 
pessoas que tenham colaborado na realização da mesma obra.

Finalmente, a 29 de junho de 1900, o governo sueco aprovou por decreto os estatutos 
da Fundação e os regulamentos particulares dos júris de cada instituição.

O Conselho de Administração da Fundação reuniu-se pela primeira vez em 3 de outu-
bro de 1900, tornando possível iniciar-se a premiação já em 1901. Os prêmios são entregues 
dia 10 de dezembro de cada ano, data do aniversário da morte de Alfred Nobel, em solenidade 
com muita pompa, em presença do rei da Suécia. 

A instituição do Prêmio Nobel, por seu significado, trouxe grande prestígio à Suécia 
e também à Noruega no cenário mundial das letras, das ciências e dos esforços em favor 
da paz. Em 1969, o Banco da Suécia, em memória de Alfred Nobel, acrescentou mais um 
prêmio, em Ciências Econômicas. 
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Até 2011, 826 pessoas e 20 organizações haviam sido premiadas, incluindo 69 ganha-
dores do prêmio em Ciências Econômicas.

Dos 826 premiados, 43 eram mulheres, das quais nove pesquisadoras de Fisiologia e 
Medicina. Seis laureados receberam o prêmio mais de uma vez: A Cruz Vermelha Interna-
cional recebeu três vezes, Marie Curie duas vezes, sendo a primeira vez em Física, em 1903, 
e a segunda vez em Química, em 1911. 

Quatro premiados foram impedidos de receber o prêmio por imposição do governo 
de seus países. Hitler proibiu três alemães laureados de aceitar o prêmio: Richard Kuhn, em 
Química (1938), Adolf Butenandt, em Química (1939) e Gerhard Domagk em Fisiologia e 
Medicina (1939). O governo da Rússia, por sua vez, pressionou Boris Pasternak a não aceitar 
o prêmio de Literatura (1958).

Dois laureados declinaram do prêmio: Jean-Paul Sartre, em Literatura (1964) e Lê 
Dúc Tho (Prêmio da Paz em 1973).

Não houve premiação nos anos de 1915 a 1918, por motivo da Primeira Guerra Mun-
dial e nos anos 1940 a 1942, em virtude da Segunda Guerra Mundial.

Nos anos em que qualquer dos cinco prêmios não foi concedido, a importância cor-
respondente retornou ao fundo, acrescendo o capital. 

O processo de concessão do Prêmio Nobel não é tão simples como possa parecer. As 
indicações só podem ser feitas por pessoas qualificadas para tal. Não são aceitas indicações 
de pessoas não qualificadas, assim como autoindicação. Os candidatos são inicialmente 
selecionados por um comitê de cinco membros; a seguir os candidatos selecionados são 
avaliados por especialistas indicados pelo comitê. Feita a avaliação, o comitê elabora um 
relatório, indicando os candidatos, no caso do prêmio em Fisiologia ou Medicina, à Assem-
bleia do Instituto Karolinska. A Assembleia é composta por 50 membros e a escolha é feita 
por maioria de votos, a decisão é irrecorrível.

Entre 1901 e 2011, ou seja, em 110 anos, 199 pesquisadores receberam o Prêmio Nobel 
em Fisiologia ou Medicina. O primeiro laureado foi o cientista alemão Emil von Behring pela 
descoberta do soro antidiftérico. Nos primeiros 30 anos, os premiados eram todos de países eu-
ropeus; a partir de 1933, os Estados Unidos tomaram a dianteira, especialmente após a Segunda 
Guerra Mundial. A lista completa dos laureados em Fisiologia e Medicina, de 1901 a 2011, en-
contra-se disponível no site http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Fisiologia_ou _Medicina.

A distribuição de prêmios por nações coloca os Estados Unidos em primeiro lugar, 
com 52 prêmios, seguidos da Inglaterra com 23, a Alemanha com 19 e a França com nove. 
Vêm a seguir a Suíça com seis, a Suécia, Áustria e Austrália com cinco, a Dinamarca com 
quatro, a Itália e a Bélgica com três, a Rússia, Canadá, Holanda, Hungria e África do Sul 
com dois; Espanha, Argentina, Portugal, Polônia, Finlândia e Japão, com um prêmio cada. 

Pelo menos 12, dos 52 prêmios dos Estados Unidos, foram conquistados por cientistas 
de outras nacionalidades trabalhando naquele país, o que reflete sua grande riqueza e maior 
investimento em pesquisas, atraindo pesquisadores de outros países.

O Brasil não conta com nenhum prêmio, embora tenha havido quatro indicações en-
tre 1901 e 1951: Carlos Chagas (1913 e 1921), pela descoberta da tripanosomíase; Antônio 
Cardoso Fontes, em 1934, por seu trabalho sobre o bacilo da tuberculose; Adolpho Lutz, em 
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1938, por seus estudos sobre doenças tropicais; e Manoel de Abreu, em 1946, pela técnica 
da roentgenfotografia (abreugrafia).

Dentre os laureados, há um que nasceu no Brasil, na cidade de Petrópolis, em 28 
de fevereiro de 1915. Trata-se de Peter Brian Medawar, que recebeu o Prêmio Nobel em 
1960 juntamente com Macfarlane Burnet, da Austrália, por suas descobertas sobre tole-
rância imunológica adquirida. Medawar era filho de mãe inglesa e pai libanês, Nicholas 
Medawar, naturalizado cidadão inglês; o casal residiu temporariamente no Brasil. Em 1918, 
a família mudou-se para a Inglaterra, quando Peter contava apenas três anos. Sua formação 
acadêmica, na Inglaterra, foi adquirida na Universidade de Oxford e sua carreira foi das mais 
brilhantes. De 1947 a 1951, foi professor de Zoologia da Universidade de Birmingham e em 
seguir da Universidade de Londres, até 1962, quando foi eleito diretor do National Institute 
of Medical Research, cargo que ocupou até 1975. Durante sua vida recebeu muitos títulos e 
láureas e era muito respeitado pela comunidade científica internacional. 

A não concessão do prêmio a Carlos Chagas foi uma injustiça e uma demonstração 
da falta de um critério uniforme para concessão do prêmio. Os estudos sobre malária 
valeram dois prêmios: Ronald Ross, em 1902, que descobriu o transmissor, e Charles La-
veran em 1908, pela descoberta do plasmódio. Charles Nicolle foi premiado em 1928 pela 
descoberta da transmissão do tifo exantemático pelo piolho. O agente etiológico do tifo, 
um microorganismo intermediário entre as bactérias e os vírus, foi descoberto, em 1916, 
pelo cientista brasileiro Henrique da Rocha Lima, que o denominou Rickettsia prowazekii, 
em homenagem a dois cientistas que contraíram o tifo e morreram durante suas pesquisas: 
o norte-americano Howard Ricketts e o austríaco Stanislaus von Prowazek. Rocha Lima 
recebeu muitas honrarias, mas seu nome não foi indicado para o Prêmio Nobel.

Caso único na História da Medicina, Carlos Chagas descobriu um nova doença pa-
rasitária de grande importância epidemiológica, seu agente etiológico, o inseto transmis-
sor, o ciclo biológico do parasito, animais reservatórios, as formas clínicas aguda e crônica 
com sua sintomatologia, praticamente tudo sobre uma doença. E, apesar disso, não foi 
sequer considerado para o prêmio.

A primeira indicação de Carlos Chagas fora feita em 1913, por Pirajá da Silva, que 
era conhecido na Europa por seus estudos sobre o Schistosoma mansoni. Havia naquele ano 
63 candidatos com um total de 118 indicações. O premiado foi Charles Richet, com nove 
indicações, por seus estudos sobre anafilaxia. Dos 63, somente 10 tiveram seus nomes reco-
mendados por membros do Comitê Nobel e Chagas não estava entre eles, demonstrando o 
pouco interesse que despertava a descoberta de uma doença restrita à América Latina.

Da segunda vez, em 1921, a indicação partiu de Hilário Soares de Gouveia, professor 
de Oftalmologia e Otorrinolaringologia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que 
fez uma indicação bem documentada com publicações de Chagas. Naquele ano, havia 42 
candidatos ao Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina, com um total de 82 indicações por 
pessoas qualificadas. A indicação de Chagas foi apreciada por um dos membros do Comitê, 
que fez um relatório oral aos demais, não constando dos arquivos da Fundação Nobel. Por 
razões não esclarecidas, em 1921, e também em 1925, não houve premiação em Fisiologia 
ou Medicina, embora tenha havido em Física e em Química.
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Tem sido divulgada a versão de que Chagas não fora premiado em nenhuma das vezes 
em decorrência da polêmica levantada por seus próprios colegas de Manguinhos e por seus 
desafetos Afrânio Peixoto, Parreiras Horta e Figueiredo de Vasconcellos, que procuraram 
negar a existência da doença ou diminuir sua importância, colocando em dúvida até mesmo 
a autoria da descoberta do Trypanosoma cruzi, atribuindo-a a Oswaldo Cruz. De acordo com 
essa versão, o Comitê Nobel teria consultado pessoas ou instituições no Brasil, que desacon-
selharam a premiação. Não há, entretanto, nenhuma prova documental de que isso tenha 
ocorrido, tanto na Fundação Nobel como nos arquivos da Fundação Oswaldo Cruz.

A nosso ver, a candidatura de Chagas deveria ter sido reapresentada em anos posterio-
res, quando o seu nome e o valor de sua descoberta estavam consolidados na comunidade 
científica internacional, o que, infelizmente, não foi feito. São minoria os premiados com 
uma única indicação em uma só vez. Para exemplificar, Robert Koch foi indicado 55 vezes 
em quatro anos consecutivos e Freud 32 vezes.
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Na verdade, para além das disputas masculino-femininas, o que conta, na me-
dicina, é o doente. E o que importa para o doente, qualquer que seja o sexo da 
pessoa que cuida dele, é conservar ou recuperar a saúde, implicando-se, como 
indivíduo bem informado, nessa apaixonante aventura.

Josette Dall’Ava-Santucci

A mulher na medicina

Elisa Franco de Assis Costa

elas Já são Maioria

Antes de se conhecer um pouco da história da mulher na medicina é essencial compre-
ender que a primeira década do século XXI caracterizou-se por uma feminização da popu-
lação de jovens médicos, e o Brasil não ficou de fora dessa tendência mundial.

De acordo com pesquisa sobre a demografia médica no Brasil, realizada em 2011,  
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e Conselho Federal de Me-
dicina, 2009 foi o ano em que pela primeira vez o número de mulheres ultrapassou o 
de homens dentre os novos inscritos nos Conselhos Regionais de Medicina (Gráfico 1). 
Na população de jovens médicos, ou seja, a composta por profissionais com 29 anos ou 
menos, as mulheres passaram a ser maioria, correspondendo a 53,31% enquanto que os 
homens, a 46,69%.
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Gráfico 1. Evolução da entrada de médicos, 1910 a 2010, segundo o sexo. 
Fonte: CFM, 2011.

Entretanto, nos grupos mais idosos predomina o sexo masculino. Dentre os profissio-
nais com 70 anos ou mais, apenas 18,08% são mulheres. Elas correspondem a 41,41% dos 
médicos com 50 a 54 anos e 46,69% daqueles com 30 a 34 anos.

Dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 
2009) demonstram que, em trinta países avaliados, a proporção de médicas aumentou 30% 
entre 1990 e 2005.

Nos Estados Unidos da América, nos anos sessenta, apenas 10% das vagas nas escolas 
de medicina eram ocupadas por mulheres. No final do século XX, essa porcentagem cresceu 
para 40%. Aumentos semelhantes foram observados em outros países, como a Finlândia (de 
23% para 40%), Espanha (de 2% para 31%) e Suíça (de 12% para 23%) (Brundtland, 2000).

No Brasil, de acordo com dados do Censo da Educação Superior (Inep, 2010), na 
graduação, o sexo feminino já representa 55,1% do total de matrículas e 58,8% dos con-
cluintes dos cursos de Medicina.

Apesar das mudanças ocorridas na última década, a medicina foi, ao longo dos sécu-
los, uma profissão masculina. Até o final do século XIX, a maioria das escolas médicas não 
admitia mulheres no corpo discente e, mesmo depois de legalmente autorizadas a matricu-
larem-se, poucas se aventuravam a ser motivo de chacota e alvo de preconceito.

Se um dos objetivos da profissão médica for cuidar, muitas mulheres a exerceram, 
mesmo nunca tendo estudado medicina, atuando como feiticeiras, sacerdotisas, pitonisas, 
conhecedoras de ervas, parteiras e no cuidado dos familiares enfermos. 

O caminho percorrido foi longo e árduo para que no século XXI, na maioria das 
nações, as mulheres correspondessem de 30 a 50% dos médicos em atividade. Muitas desis-
tiram de sua vocação antes mesmo de começar os estudos; outras tantas foram execradas pela 
opinião dos preconceituosos; outras foram obrigadas a abdicar de sua condição feminina, 
vestindo-se de homens; outras tiveram que escolher entre a profissão e a família; e outras 
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não puderam exercer a profissão por não ter onde trabalhar ou onde aprimorar os seus co-
nhecimentos. Todavia, depois da luta de várias gerações de mulheres, algumas vezes com o 
apoio masculino, muitas foram bem-sucedidas, de forma que a professora e ex-presidente 
da Associação Francesa de Mulheres Médicas, Josette Dall’Ava-Santucci, pudesse resumir 
uma história de séculos assim: “A história das médicas é também uma epopeia desse incrível 
confronto, cujas heroínas mostraram um valor e uma energia sem iguais e iriam transmitir às 
suas herdeiras a vontade de consolidar seu futuro e servir à mais digna e à mais dominadora 
das paixões: a medicina” (Dall’Ava-Santucci, 2005, p. 18).

E é sobre essa epopeia que este texto irá discorrer.

elas seMPre existiraM

Mulheres que exerciam a arte de curar sempre foram veneradas no Império Romano, 
na Grécia antiga, na Itália, na França, na Espanha e em Portugal. Tanto que havia termos gre-
gos para designar mulheres que não eram apenas parteiras, mas também médicas: iatromaia 
ou iatriné. Outros termos também foram utilizados como: ornathrix (esteticista), obstethrix 
(parteira), medica (clínica geral) e clinica (praticante de alto nível) (Dall’Ava-Santucci, 2005).

Em numerosos epitáfios pode-se observar o reconhecimento dos doentes para com as 
iatromaias, como por exemplo, no Vaticano, onde há inscrição em mármore homenageando 
Valeria Veracunda. Na Grécia, há monumento em louvor à Vaia, a melhor iatromaia. Em 
Roma, Scantia Redemta, “Mestra em Ciências Médicas”. Em Florença, “à Julie Quintiniana, 
Clínica”. Em Portugal, “à Julia Saturnina, esposa incomparável, excelente médica, mulher 
piedosa”. Na Espanha, “As doenças me queimaram e consumiram minhas vísceras. E as mãos 
da médica não puderam vencê-las”.

Mulheres na Medicina da antiGuidade ao século xViii

O interesse das mulheres pela medicina, da mesma maneira que o dos homens, re-
monta aos primórdios da vida social. Sempre existiram mulheres que entendiam de plantas 
medicinais e cura de feridas. Entretanto, elas eram ativas apenas no restrito círculo familiar, 
raramente usavam suas habilidades com finalidades profissionais. A atividade de parteira, ao 
contrário, sempre teve um caráter profissional, pois a primeira mulher necessitada de auxílio 
no parto encontrou natural ajuda em outra mulher, já que na Antiguidade o corpo feminino 
era visto como algo nebuloso, incompreensível para qualquer homem.

Foi no sul da Ásia que a prática feminina como sacerdotisas médicas atingiu seu maior 
desenvolvimento, em muitas tribos eram exclusivamente as mulheres que exerciam a medicina 
e o xamanismo. Em algumas tribos, ao contrário do observado em outros locais e períodos his-
tóricos, eram os médicos homens que tinham que usar vestes femininas (Penneau et al., 1982).

Na América do Sul, na América Central e no México, as mulheres eram especialistas 
no reino vegetal, conhecedoras de ervas medicinais, o que pode ser explicado pelo fato de que 
enquanto o homem saia para a guerra e para caçar, elas colhiam plantas para cozinhar, preparar 



Seara de Asclépio404

bebidas e fazer curativos. Existe referência, também, a mulheres exercendo a medicina em do-
cumentos da dinastia Han na China (206 a.C.) (Dall’Ava-Santucci, 2005).

A história é rica em relatos sobre rainhas, feiticeiras e deusas que exerciam a arte de 
curar. Hatshepsut, rainha egípcia (1485 a.C.), era considerada detentora de poderes de cura e 
conhecimentos médicos (Albert et al., 1987). Na mitologia greco-romana, ao lado do deus da 
medicina Asclépio (Esculápio) está sua filha Higeia, deusa da preservação da saúde, represen-
tante do sexo feminino na medicina do Olimpo, de cujo nome originou-se a palavra higiene. 
Apesar de nunca ter estado à altura de seu pai como divindade, à Higeia também se ergueram 
templos e estátuas na Grécia e Roma antigas (Bulfinch, 1999). Também, na Grécia Antiga, 
eram numerosas as mulheres encarregadas do serviço divino e consultadas por doentes, como 
Junon de Argos, Poliade de Atenas e a famosa pitonisa de Delfos (Dall’Ava-Santucci, 2005).

Na civilização grega, as mulheres podiam ocupar-se livremente em aliviar o sofrimento 
de outras mulheres. Esse direito parece ter sido conquistado conforme a lenda de Agnodice, 
contada por Higino. Ela era uma jovem que se compadeceu do sofrimento das parturientes, 
as quais, por pudor, não se entregavam às mãos dos homens. Raspou, então, os cabelos, 
vestiu-se de homem, assistiu as aulas de um certo Herófilo e dedicou-se ao exercício da obs-
tetrícia. Quando uma parturiente relutava em confiar o seu corpo a um rapazinho, Agnodice 
identificava-se como mulher e era bem acolhida. Muitos médicos ciumentos de seu grande 
sucesso profissional, acusaram-na de aproveitar-se da sua “atraente juventude” para seduzir as 
clientes. Levada diante dos juízes, sua defesa foi confessar-se mulher. Ela passou a ser, então, 
acusada de um novo crime: exercício ilegal da profissão, pois a lei proibia as mulheres e os 
escravos de serem médicos. Os cidadãos de Atenas, berço da democracia, revoltaram-se e a lei 
foi abolida, florescendo-se as parteiras na Grécia Antiga. Pura lenda é claro, pelo menos em 
relação às mudanças nas leis permitindo que mulheres estudassem ou exercessem a medicina 
(Laín Entralgo, 1998; Dall’Ava-Santucci, 2004).

Elas continuavam com a função de parteiras, e embora houvesse médicas que podiam 
fazer prescrições, elas, não eram reconhecidas. As mulheres não se deixavam examinar por 
homens. Uma médica fazia o exame e reportava a um colega do sexo masculino. É claro que 
eles confiavam plenamente na capacidade delas e no seu exame, porém a eles cabia fazer o 
diagnóstico e, principalmente, o prognóstico, que era o que dava notoriedade ao profissional 
(Marand-Fouquet; Knibiehler, 1983).

Em Alexandria, as mulheres emanciparam-se e muitas exerceram a medicina e publica-
ram tratados médicos. Em seus 22 volumes de ensinamentos, Galeno, por várias vezes, cita e 
recomenda remédios de inúmeras médicas como Samitra, Elefantis, Eugerasia, Xanita, Basilia 
de Corycos, Thecla de Sileucie, Origenia e outras. Aécio, médico do imperador bizantino, cita 
em seus escritos, o Tetrabilion, vários capítulos de Aspásia (morta quatrocentos anos antes), 
contendo recomendações às grávidas, cuidados com relação ao parto e indicações de como 
realizar a versão sobre os pés numa apresentação pélvica (Dall’Ava-Santucci, 2005).

Na Roma Antiga, muitas devem ter sido as médicas, pois os verdadeiros romanos, 
aqueles da burguesia e do patriarcado, ocupavam-se principalmente da política, da guerra e 
do comércio, poucos se dedicavam ao estudo e à prática da medicina. Entretanto, nos casos 
graves intervinham os homens e só a eles era dado o direito à fama (Laín Entralgo, 1998).
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Durante a maior parte da história da humanidade, nenhuma licença oficial era necessá-
ria para a prática da medicina. Bastava a aprovação da população para que alguém praticasse 
a função de médico regularmente. 

Nos primeiros anos do cristianismo, as médicas não foram perseguidas. Entretanto, 
durante o Concílio de Macon (585 d.C.), discutiu-se se a mulher era um corpo provido ou 
desprovido de alma e talvez tenha sido a partir desse momento que elas passaram a ser con-
testadas e perseguidas em nome da religião (Power, 1992).

A Idade Média parece ter reduzido em muito a atividade médica das mulheres, que 
eram impedidas de exercer a medicina como profissão por princípios religiosos e culturais. 
Além disso, elas também não podiam ingressar nas universidades. Entretanto, em Bagdá, as 
parteiras eram estimuladas a fazer cursos médicos a fim de que pudessem se beneficiar de 
todos os meios dos quais dispunham em sua época. Enquanto isso, no Ocidente, elas perdem 
paulatinamente a sua importância, exceto na Itália, onde as mulheres podiam, inclusive, 
frequentar cursos de medicina (Dall’Ava-Santucci, 2005).

Como não existiam universidades para garantir diplomados suficientes para o aten-
dimento da população, instalou-se uma medicina marginal, em que se aprendia estagiando 
com um médico, exercida por médicos, médicas e miradoras. Este último termo era deri-
vado da forma em que se examinavam as urinas contidas nos frascos, mirando-os contra 
a luz (Power, 1992). Existiam, portanto, médicas e miradoras em atividade, tanto que o 
poeta medieval Gauthier de Coinsi (apud Dall’Ava-Santucci, 2005, p. 47) cantou por 
volta do ano 1200: 

Todo mundo se maravilha 
Que em Salerno e Montpellier 
As médicas sejam tão boas 
E tão boas sejam as físicas.

Trótula de Ruggero (Trocta Salernitana) foi a mais famosa médica da Europa medie-
val, esposa de um não menos famoso médico salernitano, Giovanni Plateario – o Velho – e 
mãe de Giovanni Plateario – o Jovem –, outro médico ilustre. Professora da escola de Saler-
no, Trótula deixou escritos sobre obstetrícia e saúde da mulher, medicamentos e cosméticos 
(Ferraris; Ferraris, 1997).

Há inúmeros documentos comprovando a existência de mulheres com licença para a 
prática da medicina na Europa, do século X ao XIII, principalmente em Bolonha e Salerno. 
Contudo, é importante ressaltar que, na maioria das vezes, essas mulheres eram esposas ou 
filhas de médicos e, com frequência, dedicavam-se mais à obstetrícia e à cirurgia, que eram 
ramos aos quais os médicos não se rebaixavam. Se durante o século XX a habilidade feminina 
para as especialidades cirúrgicas foi por muitos contestada, na idade média, menosprezada 
pelos homens, a prática cirúrgica era a elas e aos barbeiros reservada (Gracia et al., 1997).

Na cidade italiana de Bolonha, o anatomista Mondino de Luzzi (1270-1323) e a 
bela aluna Alexandra Gilliani dissecaram cadáveres roubados de cemitérios, ficando famo-
sos devido ao entusiasmo dos estudantes. A faculdade de Bolonha não só não o expulsou 
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como, também, autorizou as dissecções até a intervenção do Papa. A proibição de qual-
quer dissecção, pública ou privada, durou dois séculos, impedindo o progresso do estudo 
da anatomia. 

Importante lembrar que, apesar da época de trevas, durante a Idade Média houve ati-
vidade intelectual em conventos e monastérios e muitas religiosas se interessavam não só pela 
teologia, mas também pela medicina. Esse foi o caso de Santa Hildegarda que descreveu em 
dois tratados (Liber simplicis e Liber compositae medicinae) plantas, minerais e espécies úteis 
à saúde do ser humano, além de descrever causas, sinais e tratamentos de diferentes doenças, 
até mesmo as mentais, para as quais ela considerava causas físicas e não possessão demoníaca 
(Shampo; Kyle, 1981).

A partir do século XIV, na Europa, exames passaram a ser exigidos para a prática 
da Medicina. Na época, os direitos de ambos os sexos eram iguais; todavia, as mulheres 
continuavam a não exercer a medicina mais por imposições religiosas e culturais do que 
por impedimento legal. Ao final do século XIV, havia cerca de 15 mulheres licenciadas em 
medicina na Alemanha. Durante o século XV, esse número cresceu muito, pois o imperador 
contratou mulheres para tratar dos indigentes doentes, já que os médicos não aceitaram 
trabalhar nos mesmos termos (Albert et al., 1987).  

Do século XV em diante, a mulher passou a ser formalmente proibida de exercer a 
medicina, inclusive a cirurgia, na maioria dos países europeus. Entretanto, a atividade de 
parteira continuava a ser preferencialmente feminina. Destacou-se, no século XVII, Louise 
Bourgeois Boursier (1563-1636), parteira de Maria de Médicis, que publicou o livro Obser-
vações diversas sobre a esterilidade (Laín Entralgo, 1998). 

Na Inglaterra, em 1511, Henrique VIII criou licenças que autorizavam o exercício da 
cirurgia a homens e mulheres, pois eles eram os únicos a atender os pobres, já que os mé-
dicos diplomados em Oxford e Cambridge cobravam honorários proibitivos. Foi dessa lei 
que a Sra. Holder, estudiosa da biblioteca de seus tios médicos, se beneficiou para se tornar 
cirurgiã e criar, na pequena cidade de Bath, sudoeste da Inglaterra, uma das primeiras termas 
com “fisioterapia”, onde fazia exercícios na água e reeducação motora para pacientes com 
articulações lesadas. Em 1672, o rei Carlos II feriu o braço ao cair do cavalo. Os médicos 
da corte conseguiram fazer com que a ferida cicatrizasse, porém o seu punho e mão ficaram 
inutilizados. O rei mandou chamar a excepcional cirurgiã, Sra. Holder. Ela, depois de exa-
minar cautelosamente o membro lesado do rei, convence-o a iniciar o tratamento na terma 
de Bath. Lá, com muita paciência, ela consegue fazer com que o rei recupere os movimento 
da mão, tornando-se ainda mais famosa (Wyman, 1984).

Na escola de Bolonha algumas mulheres continuaram a ser laureadas com títulos de 
médica, dentre elas, destacaram-se: Anna Morandi Manzolini (1716-1774) e Maria Dalle 
Donne (1778-1842). A primeira assumiu, com a morte do marido (Giuseppe Manzolini), 
em 1755, a cátedra de anatomia na Universidade de Bologna. Ela era também uma talentosa 
escultora de modelos anatômicos em cera e alguns de seus trabalhos estão expostos no Palazzo 
Poggi, em Bolonha (Albert et al., 1987). Já Maria Dalle Donne era graduada em Medicina e 
Filosofia, foi catedrática de obstetrícia e, em 1804, assumiu a chefia da escola de parteiras da 
Universidade de Bolonha (Palumbo; Calzolari, 2005).
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Mulheres nas uniVersidades

A partir do século XVIII, de ano em ano, em vários países europeus, algumas mulheres 
solicitavam permissão para ingressar nas universidades. Entretanto, a hostilidade por parte 
dos profissionais mais conhecidos, dos alunos e dos professores era tanta, que a maioria 
acabava desistindo. Em 1754, Dorothea Christiane Erxleben, filha do médico Leporin, que 
havia iniciado o seu curso ainda solteira, recebe o diploma de médica pela Universidade de 
Halle, na Alemanha.

A história da Dra. Erxleben reflete todas as dificuldades que as suas sucessoras encon-
traram e ainda encontrarão no exercício da medicina, mesmo com a permissão de frequentar 
faculdades. Na verdade, ela tornou-se médica por ser doente. Quando adolescente, seu pai 
percebeu que ela suportava melhor o sofrimento ocasionado pelo fato de estar sempre doente 
quando assistia às aulas que ele ministrava para o filho mais velho. Resolveu ter os dois como 
discípulos e ao apresentá-la ao rei Frederico, o Grande, ela mostrou tantos conhecimentos 
que o rei a autorizou a matricular-se na Universidade de Halle. Até se formar em medicina, 
aos 39 anos, teve que adiar várias vezes o seu sonho e a sua paixão. Primeiro para cuidar do 
pai doente, período no qual seu irmão graduou-se; depois para cuidar do marido, viúvo, e de 
seus quatro filhos do primeiro casamento.

Dorothea casou-se em 1742 e graduou-se 12 anos depois, em 1754. Era uma senhora 
idosa, levando-se em conta a expectativa da época. Porém, exerceu a medicina por toda a sua 
vida, ou seja, por mais oito anos (Dall’Ava-Santucci, 2005). Na ocasião de sua formatura, foi 
felicitada por um de seus professores com os versos:

Admirem esse novo caso 
Aconteceu na Itália 
Na Alemanha jamais 
Nunca se viu nem se ouviu falar 
Mas, quanto mais raro, tanto mais caro.

(Dall’Ava-Santucci, 2005, p. 79)

Na Inglaterra, a hostilidade às mulheres nas faculdades de medicina era tão grande, 
que a lenda de Agnodice inspira a realidade na carreira de James Barry (1790-1865), médico 
do exército inglês. A compleição física delicada, a voz fina e face imberbe não despertaram 
suspeitas, provavelmente devido a grande habilidade do cirurgião e por sua notável ação na 
batalha de Waterloo, quando salvou a vida de vários soldados. Por isso, foi condecorado aos 
28 anos. Só por ocasião de sua morte é que Barry foi identificado como mulher. Diante do 
constrangimento, o exército resolveu ocultar o laudo da necrópsia e ela foi sepultada como 
homem. Seu nome era Miranda e foi criada como garoto por sua mãe (Albert et al., 1987).

Nos Estados Unidos da América, as primeiras mulheres matriculadas nas escolas médi-
cas, no início do século XIX, não conseguiram concluir o curso em razão do preconceito da 
sociedade e a hostilidade de seus colegas do sexo masculino. A primeira mulher a graduar-se 
em medicina naquele país foi Elizabeth Blackwell (1821-1910), em 1849, no Geneva Medical 
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College, na cidade de Nova York. A primeira batalha foi vencida, porém Blackwell enfrentou 
outras para poder aprimorar os seus conhecimentos e exercer a profissão. Viajou pela Europa, 
conviveu com Florence Nightingale, que a impressionou com seus ideais e objetivos. Retor-
nando a Nova York, fundou, em 1857, juntamente com Marie Zakrzewska (Dr. Zak), a New 
York Infirmary for Women and Children (U.S. National Library of Medicine, 1999).

A irmã de Elizabeth, Emily Blackwell, conseguiu matricular-se no Rusch Medical Col-
lege de Chicago, porém a Sociedade Médica do Estado de Illinois impediu-a de continuar e 
ela acabou terminando o seu curso no Cleveland Medical College (Albert et al., 1987).

Elizabeth Garret Anderson (1836-1917), formada na Inglaterra em 1865, só foi admi-
tida como membro da Associação Médica Britânica em 1890 (Albert et al., 1987). A primeira 
médica russa, Nadejde Souslova, formou-se em Zurique, em 1866, e voltou para trabalhar em 
São Petersburgo. Após 1870, as matrículas em escola médicas são facultadas às mulheres em 
quase todos os países europeus, sendo que, mesmo tendo dado o grau de médica à Dorothea 
Christiane Erxleben, em 1754, a Alemanha foi a última a ceder, permitindo matrícula de 
mulheres nas universidades somente em 1899 (Dall’Ava-Santucci, 2005). 

Apesar de algumas informações sobre uma médica argentina que teria sido a primeira 
graduada na América do Sul, oficialmente a história registra que foi, em 1881, Eloisa R. Diaz 
Inzunza a primeira mulher a graduar-se em Medicina no continente sul-americano, na Uni-
versidade do Chile (Costa-Casaretto, 1981). Na Revista Chilena, no ano de sua formatura, 
Gustavo Donoso redigiu um boletim que servia de alento às mulheres que se graduavam 
em medicina pelo mundo afora e eram recebidas com preconceito. Ele escreveu as seguintes 
palavras para todas as mulheres chilenas que travaram uma luta nem um pouco fácil para ter 
acesso às universidades em seu país:

O Conselho Superior de Educação, na seção de 18 de abril de 1881, confirmou o título de 
bacharel da Senhorita Eloísa R. Diaz Inzunza. Essa senhorita, a primeira a obter esse título, foi 
unanimemente aplaudida pela imprensa[...]. Para nós, estudantes de medicina[...] temos o dever 
de acolhê-la com calorosos e incessantes aplausos.
[...] De fato, a alegria desse sucesso não é nada, diante da resposta a uma importante pergunta: 
o poder da inteligência feminina é capaz de substituir o do homem, no domínio das ciências? 
Achamos que sim, e a nova companheira que acolhemos hoje alcançará com força de vontade o 
patamar que almeja e que nós desejamos a ela.

A Associação Médica Americana (AMA) só aceitou mulheres em 1915. No mesmo ano, 
com o objetivo de auxiliar as médicas no seu aprimoramento científico, já que o preconceito 
ainda era grande, foi fundada, em Chicago, por Bertha VanHoosen, a Associação Americana 
de Mulheres Médicas (American Medical Women’s Association – AMWA), que existe até 
hoje. Na época, apenas 4% dos profissionais médicos nos Estados Unidos da América eram 
do sexo feminino (The American Medical Women’s Association, 2012).

O preconceito e as dificuldades enfrentadas pelas acadêmicas eram tantos que, em 1950, 
fundou-se, na Filadélfia (EUA), a primeira escola médica só para mulheres denominada The 
Women’s Medical College of Pennsylvania. Seguiram-se outras escolas semelhantes nos Estados 
Unidos da América e na Europa (Costa, 2002). 
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as Pioneiras da Medicina no Brasil 

A primeira brasileira a formar-se em medicina foi Maria Augusta Generoso Estrela, nas-
cida na cidade do Rio de Janeiro, filha de um comerciante português. Com 15 anos de idade 
ingressou no New York Medical College for Women, já que na época as universidades ainda 
não eram franqueadas às mulheres no Brasil. Durante o curso, seu pai passou por dificuldades 
financeiras e o imperador D. Pedro II concedeu-lhe uma bolsa de estudos. Formou-se em 
1881, aos 19 anos de idade, e revalidou o diploma, em 1883, na Faculdade do Rio de Janeiro, 
passando a exercer a clínica (Silva, 1954; Costa, 2002).  

Talvez porque não tenha exercido a profissão, são poucas as informações sobre outra 
brasileira, colega de Maria Augusta Estrela, que também graduou-se no New York Medical 
College for Women. Ela era pernambucana e chamava-se Josefa Águeda Felisbela Mercedes 
de Oliveira. As duas brasileiras fundaram, em 1881, enquanto ainda estavam em Nova York, 
o jornal literário A Mulher, com o objetivo de destacar a importância da educação para a 
promoção da mulher (Schumaher; Vital Brazil, 2000).

Em 1879, a Reforma Leôncio Carvalho (Decreto-Lei n° 7.247) autorizou a matrícula 
de mulheres nas escolas superiores. A primeira médica a formar-se no Brasil foi Rita Lobato 
Lopes, de Rio Grande (RS), que iniciou o curso no Rio de Janeiro, em 1884, graduando-se na 
Bahia, em 1887. A ela seguiram-se: Ermelinda Lopes de Vasconcelos, natural de Porto Alegre 
(RS), graduada no Rio de Janeiro, em 1888, e Antonieta Cesar Dias, natural de Pelotas (RS), 
que também formou-se no Rio de Janeiro, em 1889.

Ermelinda Vasconcelos dedicou-se à obstetrícia e, na época de sua formatura, mereceu 
uma crônica do historiador Silvio Romero com os seguintes dizeres: “Esteja certa a doutora, 
que os seus pés de machona não pisarão o meu lar”. Algum tempo depois, quando foi cha-
mada para fazer o parto da mulher do historiador entregou a ele um recorte de jornal com a 
referida crônica (Silva, 1954; Costa, 2002, p. 146).

A Associação Brasileira de Médicas (ABM) foi fundada em 16 de novembro de 1960, 
por estímulo da Associação Internacional de Mulheres Médicas (Medical Women’s Inter-
national Association – MWIA). Teve como fundadoras Hilda Maip, Hildegard Stoltz e 
Maria Brasília Leme Lopes (RJ); Elisa Checchia de Noronha (PR); Elsa Reggiani de Aguiar, 
Dorinha Barbieri e Vicentine Spina Forjaz (SP). A primeira presidente foi a Hilda Maip, a 
segunda presidente, Carlota Pereira de Queirós.

Sobre Carlota Pereira de Queirós (1892-1982), vale a pena lembrar que ela foi a primei-
ra deputada federal brasileira, eleita para a Assembleia Constituinte, em 1933 (Schumaher; 
Vital Brazil, 2000).

Na Academia Nacional de Medicina (ANM), a presença feminina ocorreu só depois 
de 42 anos de sua fundação. A vaga foi ocupada por Maria Josephina Mathilde Durocher 
(1802-1893), francesa, naturalizada brasileira, parteira diplomada pela Faculdade de Me-
dicina do Rio de Janeiro, no final da década de trinta do século XIX. Ela clinicou durante 
60 anos, com vasta experiência e notório conhecimento e, por isso, foi a primeira mulher 
no Brasil a assinar textos científicos na área de Medicina. Madame Durocher foi nomeada 
membro adjunto, em 1871, pelo imperador D. Pedro II, como era de praxe na época, e 
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promovida a membro titular, em 1885. Ela não era médica, mas parteira, ofício sabidamente 
atribuído às mulheres e desqualificado pelos médicos da época. Entretanto, Madame Duro-
cher era reconhecida pela sociedade da corte como competente.

A segunda mulher a ser recebida como membro da Academia Nacional de Medicina foi 
a premiada cientista polonesa Madame Curie, por ocasião de sua visita ao Brasil, em 1926. Ela 
também foi homenageada pela Academia Brasileira de Ciências, sendo eleita na categoria de 
membro honorário, com o objetivo de divulgar a ciência no Brasil. A terceira mulher eleita, e a 
primeira realmente médica, foi Carlota Pereira de Queirós (Melo; Casemiro, 2003).

A primeira professora titular de uma faculdade de medicina no Brasil foi Maria Falce 
Macedo, professora de Química Orgânica e Biologia da Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Paraná. A primeira livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP) foi Verônica Rapp de Eston, que prestou concurso em 1957 para a cadeira de 
Química Fisiológica.

Mulheres e o PrêMio noBel de fisioloGia e Medicina

Desde a sua criação em 1901, dez mulheres foram agraciadas com o Prêmio Nobel de 
Fisiologia e Medicina: 

1. Gerty Theresa Cori (1896-1957) – em 1947, juntamente com o marido, Carl 
Ferdinand Cori, por seus estudos sobre o metabolismo de carboidratos.

2. Rosalyn S. Yalow (1921-2011) – em 1977, pelo desenvolvimento da técnica de 
radioimunoensaio.

3. Barbara McClintock (1902-1992) – em 1983, pela descoberta de elementos ge-
néticos móveis.

4. Rita Levi-Montalcini (1909-2012) – em 1986, juntamente com Stanley Cohen, 
pela descoberta dos fatores de crescimento celulares.

5. Gertrude B. Elion (1918-1999) – em 1988, juntamente com Sir James W. Black 
e George H. Hitchings, pela descoberta de importantes princípios para o trata-
mento medicamentoso.

6. Christiane Nüsslein Volhard (1942) –  em 1995, juntamente com Edward B. Lewis 
e Eric F. Wieschaus, por suas descobertas sobre o controle genético embrionário.

7. Linda B. Buck (1947) – em 2004, juntamente com Richard Axel, pela descoberta 
dos receptores de odores e a organização do sistema olfatório.

8. Françoise Barré-Sinoussi (1947) – em 2008, juntamente com Luc Montagnier, 
pela descoberta do vírus HIV.

9. Elizabeth H. Blackburn (1948) e Carol W. Greider (1961) –  em 2009, juntamen-
te com Jack W. Szostak, pela descoberta de como os cromossomas são protegidos 
pelos telômeros e pela enzima telomerase.
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Destas, apenas duas eram médicas: Gerty Theresa Cori e Rita Levi-Montalcini (Figura 1). 
As outras eram químicas, bioquímicas, biólogas e geneticistas (The Nobel Foundation, 2012).

Figura 1. Gerty Theresa Cori e Rita Levi-Montalcini: médicas agraciadas com o Prêmio Nobel de Medicina 
e Fisiologia.1

Gerty Theresa Cori nascida em Praga, República Tcheca, graduou-se em medicina 
em 1920. Casou-se com Carl Ferdinand Cori, também médico, e migraram para os Estados 
Unidos da América, em 1922. Lá tornaram-se cidadãos americanos, em 1928, e sempre 
trabalharam em conjunto. Fizeram importantes descobertas sobre o metabolismo dos car-
boidratos e, consequentemente, sobre o diabetes melito.

Senadora vitalícia na Itália desde 2001, Rita Levi-Montalcini, a primeira agraciada 
pela Fundação Nobel a completar 100 anos, teve como segredo de sua longevidade saudável 
nunca ter parado de trabalhar, acreditar que o mais importante é o legado que você deixa, 
tentar ajudar os outros e conservar a curiosidade pelo mundo. Recebeu o Prêmio Nobel aos 
77 anos de idade, por ter descoberto o fator de crescimento neural. Mas antes, enfrentou 
todos os tipos de preconceito, como o de gênero, quando o pai judeu não queria que a filha 
mulher estudasse. O racial, quando, em 1938, o Manifesto da Raça, do governo de Beni-
to Mussolini, criou leis que impediam judeus de seguir a carreira acadêmica, obrigando-a 
a manter um laboratório escondido em seu dormitório. O intelectual, por parte do meio 
científico, que demorou a acreditar que pudesse existir o tal fator de crescimento celular. E, 
por fim, o preconceito contra a sua idade por parte de outros senadores italianos, os quais a 
julgavam, em 2006, muito velha para votar no parlamento.  

Durante a II Guerra Mundial, Rita Levi-Montalcini conduziu experimentos em seu 
laboratório domiciliar clandestino e estudou o crescimento de fibras nervosas em embriões 
de galinha, criadas no terreno da casa.

Em 1946, ela aceitou o convite para trabalhar na Universidade de Washington, em Saint 
Louis, nos Estados Unidos, sob supervisão do professor Viktor Hamburger. Permaneceu por 
30 anos e foi lá que ela realizou seu mais importante trabalho, juntamente com Stanley Cohen: 

1 Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGerty_Theresa_Cori.jpg e http://commons.wikimedia.org/wiki/
File%3ARita_Levi_Montalcini.jpg>.
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isolar o Fator de Crescimento Neural (NGF) por meio da observação de certas células tumo-
rais, as quais causavam um crescimento extremamente rápido de células nervosas. Em 1946, ela 
aceitou o convite para trabalhar na Universidade de Washington, em Saint Louis, e, em 1962, 
estabeleceu um laboratório em Roma, dividindo seu tempo entre as duas cidades.  

Curiosamente, durante a sua pesquisa com células nervosas, ela precisava aprender 
como cultivar isoladamente gânglios de embrião de pintos e apenas um laboratório poderia 
fazê-lo, e ele era no Brasil. Ela, então, veio ao Rio de Janeiro, em 1951, para realizar experiên-
cias de culturas in vitro no Instituto de Biofísica, da Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), 
onde, depois de conseguir cultivar os gânglios, observou halos de fibras nervosas crescendo 
dos gânglios como raios solares (Abbott, 2009).

Sofreu um revés e foi muito criticada quando, em 1975, ajudou a promover o me-
dicamento Cronassial®, produzido a partir de cérebro bovino e indicado no tratamento 
de neuropatias periféricas. Ele foi retirado do mercado na década de oitenta, por causar 
síndrome de Guillain-Barré. 

Essa mulher excepcional presidia uma fundação, criada junto com sua irmã gêmea e 
já falecida Paola, destinada a amparar mulheres africanas pobres, para que pudessem ter um 
futuro melhor. 

Em 2008, com sua aula magna, ao receber o título de doutora honoris causa da Uni-
versidade Complutense de Madrid, Rita Levi-Montalcini conquistou o escritor português 
José Saramago, que declarou: 

Quando for crescido quero ser como Rita... Nem toda a gente estará de acordo com este radi-
calismo. Mas aposto que muitos dos que me lêem vão também querer ser como Rita quando 
crescerem. Que assim seja. Se o fizerem tenhamos a certeza de que o mundo mudará logo para 
melhor. Não é isso o que andamos a dizer que queremos? Rita é o caminho. (Fundação José 
Saramago, 2008).

Por fim, não pode ser esquecida a física Marie Sklodowska Curie (1867-1934), que foi 
a única pessoa a ser contemplada com dois Prêmios Nobel em diferentes categorias científi-
cas (Física e Química). Linus Pauling também ganhou dois prêmios (Física e Paz), porém o 
segundo em categoria não científica. Os prêmios de Curie foram obtidos por seus trabalhos 
sobre a radioatividade, tema muito ligado à medicina. O primeiro prêmio (Física) foi obtido 
juntamente com seu marido Pierre Curie, em 1903. Para nomeá-la como primeira mulher 
professora titular, a Faculdade de Ciências da Universidade de Paris trava longo debate e só o 
faz depois da morte de Pierre, em 1906. Ela inaugurou as aulas falando sobre desintegração 
atômica nos corpos radioativos. A sala estava lotada de curiosos, entretanto não é a ciência 
que os atraía, o que eles queriam ver é a mulher excepcional que estava presente. 

A Academia de Ciências de Paris, que anteriormente havia recusado a admiti-la como 
membro, volta atrás, em 1911, quando, desta vez sozinha, ela ganhou o prêmio de Quími-
ca. Depois de agraciada com segundo Prêmio Nobel, ela faz várias viagens internacionais, 
inclusive ao Brasil, em 1926, atraída pela águas radioativas de Lindoia. No Brasil, torna-se 
membro das Academias Nacional de Medicina e Brasileiras de Ciências. 
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Madame Curie morreu de leucemia, em 1934, provavelmente devido à intensa exposi-
ção à radioatividade durante os seus estudos (Martoccia; Gutiérrez, 2003). Apesar de não ser 
francesa de nascimento (Madame Curie nasceu em Varsóvia, na Polônia) e ser mulher, ela é 
a única representante do sexo “frágil” dentre 73 pessoas, cujos restos mortais foram transfe-
ridos para o Panteão de Paris. Este é um lugar laico, dedicado ao culto dos grandes homens, 
localizado no 5.º arrondissement, em pleno Quartier Latin, próximo à Sorbonne, e em cujo 
pórtico de entrada está escrito: “Panthéon: aos grandes homens: a pátria agradecida”. 

a Presença feMinina na Medicina auMentou,  
Mas o Mercado ainda é Masculino

Apesar das conquistas femininas nos últimos 30 anos, em quase todas as regiões do 
mundo, o mercado de trabalho deve permanecer ainda com maioria de homens por duas 
décadas ou mais. É importante ter em mente que mesmo as mulheres sendo maioria entre os 
mais jovens, isso nem sempre representa domínio do mercado, pois muitas podem optar por 
abdicar da profissão em prol da família. Além disso, com frequência, elas, apesar da maior 
longevidade, se aposentam mais cedo.  

Quando se observa a série histórica da população de médicos no mercado segundo 
sexo, as mulheres aparecem com 22% e 21% nos anos 1910 e de 1920, mas há uma queda 
de sua participação nos períodos seguintes, até chegar a 12,99% no ano de 1960, quando 
tiveram a menor representação. A partir da década de setenta, há um crescimento constante 
das mulheres no mercado até atingir 39,91%, em 2010 (Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo; Conselho Federal de Medicina, 2011).

O aumento do número de mulheres ingressando nas universidades, inclusive nas esco-
las de medicina, fez com que aumentasse nos últimos anos o número de mulheres exercendo 
atividades acadêmicas. Nos Estados Unidos, na década de noventa, as mulheres tinham 
muito mais probabilidade que os homens de ingressarem e seguirem a carreira de professor 
de medicina. Infelizmente, como demonstrado em um estudo publicado por Nonnemake, 
em 2000, a possibilidade delas ascenderem na carreira acadêmica era muito menor que os 
homens. Uma das explicações é que a maternidade é uma prerrogativa do sexo feminino e 
a necessidade de dedicar-se à família serviria como empecilho a essa ascensão. Muitas vezes, 
as próprias mulheres não se esforçam tanto para ocupar posições mais elevadas, por acredi-
tarem que os cargos de liderança, ao exigirem maior disponibilidade de sua parte, acabariam 
por comprometer a sua dedicação à família. Na verdade, elas vivem em constante conflito, 
sentindo-se culpadas por se dedicarem tanto à carreira e menos aos filhos ou vice-versa (De 
Angelis, 2000; Frank et al., 2000; Dall’Ava-Santucci, 2005).

Muitas mulheres, no entanto, conseguiram conciliar a família a uma atribulada car-
reira, ocupando posições de liderança ou se dedicando à difícil tarefa de ensinar medicina. 
Outras não chegaram a postos tão altos na carreira, mas trabalham no dia a dia da prática 
médica: diagnosticando, cuidando, prognosticando, oferecendo seu conhecimento em favor 
da humanidade. E outras virão no caminho aberto pelas pioneiras de ontem. 
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Não há com citar nomes e contar as histórias de médicas de destaque no século XX, 
tanto no mundo como no Brasil, sem que se corra o risco de cometer a injustiça de esquecer 
muitas delas. A participação das mulheres em todas as frentes da medicina aumentou expo-
nencialmente nas últimas décadas e continuará aumentando, tanto em quantidade como 
também em qualidade, apesar de todas as dificuldades enfrentadas e das renúncias que elas 
sempre fizerem por uma espécie de resignação ancestral. 

Para homenagear as médicas do século XX e XXI, ninguém melhor do que um dos 
maiores exemplos atuais de harmonia entre uma carreira bem-sucedida e a maternidade: 
a médica norueguesa Gro Harlem Brundtland, diretora geral da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), no período de 1998 a 2003. A biografia de Brundtland, colocada na página 
eletrônica por ocasião de sua gestão na OMS, salientava que, além de todas as importantes 
posições por ela ocupadas (primeira-ministra e  ministra da saúde e do meio ambiente de seu 
país), ela era casada, mãe de quatro filhos e avó de 8 netos.

Felizmente, o feminismo já amadureceu o bastante para não mais confundir igualdade 
com a assumpção de valores e comportamentos masculinos e abandono dos femininos. 
[...] Médicas têm muito a oferecer. A medicina acadêmica e o público irão se beneficiar do 
aumento do número de mulheres ocupando posições de liderança em todos os níveis. (Dra. 
Gro Harlem Brundtland, 2000 apud World Health Organization, 2001).
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Dois símbolos têm sido usados ultimamente em conexão com a medicina: o símbolo de 
Asclépio, representado por um bastão tosco com uma serpente em volta; e o símbolo de 
Hermes, chamado caduceu, que consiste em um bastão mais bem trabalhado, com duas 
serpentes dispostas em espirais ascendentes, simétricas e opostas, e com duas asas na sua 
extremidade superior.

Asclépio2 é considerado o deus da medicina desde a Antiguidade, seu culto teve início 
na Grécia, de onde se espalhou por todo o Império Romano. Acredita-se que existiu real-
mente um médico famoso, natural da Tessália, na Grécia, por volta do século XII a.C., o qual 
foi divinizado pela mitologia grega. Segundo a lenda, Asclépio era filho do deus Apolo e de 
uma jovem mortal de nome Corônis, filha de Flégias, rei em Tessália.

1 Modificado do livro do autor À sombra do plátano (Ed. Unifesp, 2009).

2 O nome de Asclépio tem sido escrito de várias maneiras: Asclépio, Asclépios Asclepius, Asklepio, Asklepios, Asklepiós, Asklepius. 
Optamos pela mais simples, Asclépio, que é a adotada pela Academia Brasileira de Letras. 

O símbolo da medicina  

Joffre Marcondes de Rezende

1
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Figura 1. Bastão de Asclépio (deus da medicina) e Caduceu de Hermes (deus do comércio).

Apolo era deus da medicina, da música e das artes e tinha muitas outras atribuições, 
como o oráculo de Delphis, que o mantinham ocupado. Corônis enamorou-se de um jovem 
chamado Ischys, estando já grávida de Apolo. O fato chegou ao conhecimento de Apolo por 
um delator, que era um corvo branco. Apolo ficou tão furioso que mudou a cor do corvo 
para negro e decidiu vingar-se atirando, por intermédio de sua irmã Artemis, uma flecha 
mortal em Corônis. Quando o corpo de Corônis já estava na pira para ser cremado, Apolo 
lembrou-se de seu filho no ventre da mãe, e extraiu a criança ainda com vida, por cesariana, 
entregando-a, a seguir, ao centauro Quíron para que o criasse. 

Os centauros, na mitologia grega, eram seres híbridos, metade homem, metade cavalo, 
que viviam nas montanhas da Tessália. Quíron, ao contrário de outros centauros, além de 
força, era dotado de bondade, a serviço de boas ações. Outros personagens ilustres da mi-
tologia grega foram cuidados por Quíron, como Jason, o herói dos argonautas, e Aquiles, o 
herói da guerra de Troia.

Asclépio herdou de seu pai a vocação para a arte de curar e aprendeu com Quíron o 
uso de plantas medicinais. Tornou-se um médico famoso, casou-se e teve os seguintes filhos: 
Podalírio, Macaon, Higieia, Panaceia, Egle, Áceso e Iaso. Podalírio e Macaon tomaram parte 
na guerra de Troia e são citados por Homero, na Ilíada. Higieia e Panaceia participavam das 
lides de seu pai e deixaram seus nomes na medicina: higiene, na prevenção das doenças, e 
panaceia, o que cura todas as doenças.

Asclépio ultrapassou os limites da medicina e chegou a ressuscitar quem já estava 
morto e por isso foi punido por Zeus, que o fulminou com um raio. A pedido de Apolo, foi 
divinizado por Zeus e passou a ser cultuado como o deus da medicina.

Em todas as esculturas procedentes de templos de Asclépio, na descrição de textos 
clássicos, em achados arqueológicos e em moedas antigas, o deus está portando o bastão 
com a serpente. O significado de cada um desses elementos tem sido motivo de controvérsia. 
Em relação ao bastão, três interpretações têm sido consideradas plausíveis: representação da 
árvore da vida, símbolo do poder (de curar) e apoio e defesa para as caminhadas, já que os 
médicos da época eram itinerantes e percorriam grandes distâncias a pé.

Quanto à serpente, a explicação se torna mais fácil. A serpente sempre exerceu um 
fascínio entre todos os povos e civilizações e tem sido associada ao poder de preservar a 



O símbolo da medicina 419

vida. Sua habilidade em formar um círculo com seu corpo é visto como um símbolo da 
eternidade, a mudança periódica da pele como um sinal de rejuvenescimento. Como um ser 
ctônico que pode viver tanto na superfície da Terra como em seu interior, entra em contato 
com o mundo visível e invisível para o ser humano. A ela se atribuem outros predicados 
como astúcia, prudência e sabedoria. A serpente está ligada a outros deuses da mitologia 
grega como Atenas, Hera, Demeter e Hermes. Os romanos adotaram os deuses da mitologia 
grega, mudando-lhes os nomes: Asclépio passou a chamar-se Esculápio e Hermes, Mercúrio. 
Segundo os filólogos, a denominação de Mercúrio, dada a Hermes pelos romanos, provém 
de merx, mercadoria, negócio. 

Hermes é um dos doze deuses do Olimpo, filho de Zeus e Maia, e irmão, por parte 
de pai, do deus Apolo. Tinha muitas funções: deus do comércio, dos viajantes e das estradas, 
protetor dos ladrões, condutor dos mortos ao Hades. Por sua eloquência e por sua capaci-
dade de deslocar-se com a velocidade do pensamento, era também o mensageiro dos deuses.

Hermes era considerado desonesto e trapaceiro. Seu primeiro ato, logo após o seu 
nascimento, foi roubar parte do gado de seu irmão Apolo, negando a autoria do furto. Foi 
preciso a intervenção de Zeus, que o obrigou a confessar o roubo. Para reconciliar-se com 
Apolo, Hermes presenteou-o com a lira, que havia inventado esticando, sobre o casco de 
uma tartaruga, cordas fabricadas com tripas de boi. Inventou a seguir a flauta que também 
deu de presente a Apolo. Este, em retribuição, deu-lhe o caduceu.

Caduceus, em latim, é a tradução do grego kherykeion, bastão dos arautos, que servia 
de salvo-conduto, conferindo imunidade ao seu portador. É, portanto, um símbolo de tré-
gua e negociação diplomática.

Conforme dissemos, o caduceu consiste de um bastão com duas serpentes dispostas 
simetricamente em espirais ascendentes e duas asas na extremidade superior. O primitivo ca-
duceu não tinha asas, as quais foram acrescentadas posteriormente. O significado simbólico 
das duas serpentes tem sido objeto de mais de uma interpretação. Para alguns, as serpentes 
estariam em cópula, simbolizando a fertilidade; para outros, elas estavam em luta e foram 
separadas e enroladas no bastão, razão pela qual o caduceu simboliza a paz. O caduceu é, de 
longa data, o símbolo do comércio e dos viajantes, sendo por isso utilizado em emblemas de 
associações comerciais, escolas de comércio, escritórios de contabilidade.

Surge, então, a questão principal do tema que estamos abordando. Por que o símbolo 
do deus do comércio, desonesto e protetor dos ladrões, passou a ser usado também como 
símbolo da medicina? Mais de um fato histórico concorreu para que tal ocorresse.

No intercâmbio da civilização grega com a egípcia, o deus Thoth da mitologia egípcia 
foi assimilado a Hermes da mitologia grega e, desse sincretismo, resultou a denominação 
de Hermes egípcio ou Hermes Trismegistos (três vezes grande), dada ao deus Thoth, con-
siderado o deus do conhecimento, da palavra e da magia. No panteão egípcio, no entanto, 
o deus da medicina correspondente a Asclépio é Imhotep e não Thoth. Estabeleceu-se uma 
certa confusão e muitos dos atributos do deus egípcio foram transferidos para Hermes da 
mitologia grega.  

Entre o século III a.C. e o século III d.C. desenvolveu-se uma literatura esotérica 
chamada hermética, em alusão a Hermes Trismegistos. Esta literatura versa sobre magia, 
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ciências ocultas, filosofia, astrologia e alquimia, e não tem qualquer relação com o Hermes 
tradicional da mitologia grega. Segundo Schouten, o caduceu fora usado como símbolo da 
alquimia e da alquimia teria passado para a farmácia e desta para a medicina.

Um outro fato a que se atribui a confusão entre o bastão de Asclépio e o caduceu de 
Hermes se deve à iniciativa de um editor suíço de muito prestígio, Johann Fröben, no sé-
culo XVI, ter adotado para a sua editora um logotipo inspirado no caduceu de Hermes e o 
ter utilizado no frontispício de obras clássicas de medicina, como as de Hipócrates e Aetius 
de Amida. Outros editores na Inglaterra e, posteriormente, nos Estados Unidos, utilizaram 
emblemas semelhantes, contribuindo para a difusão do caduceu. 

Admite-se que a intenção dos editores tenha sido a de usar um símbolo identifica-
do com a transmissão de mensagens, já que Hermes era o mensageiro do Olimpo. Com a 
invenção da tipografia por Gutenberg, a informação passou a ser transmitida por meio da 
palavra impressa, e eles, os editores, seriam os mensageiros dos autores. Outra hipótese é de 
que o caduceu tenha sido usado como símbolo de Hermes Trismegistos, o Hermes egípcio 
ou Thoth, deus da palavra e do conhecimento, a quem também se atribuía a invenção da 
escrita. Em antigas prensas utilizadas para impressão tipográfica encontra-se o caduceu de 
Hermes como figura decorativa.

Outro fato que certamente colaborou para estabelecer a confusão entre os dois sím-
bolos é o de se conferir o mesmo nome de caduceu ao bastão de Asclépio, criando-se uma 
nomenclatura binária infundada de caduceu comercial e caduceu médico.

Este erro vem desde o século XIX e persiste até os dias de hoje. Em 1901, o exército 
francês fundou um jornal de cirurgia e de medicina chamado Le caducée, no qual estão es-
tampadas duas figuras estilizadas do símbolo de Asclépio, com uma única serpente. Desde 
então, a palavra caduceu tem sido usada para nomear tanto o símbolo de Hermes como o 
bastão de Asclépio. 

O fato que mais influiu na difusão do caduceu de Hermes como símbolo da medi-
cina, porém, foi a sua adoção pelo exército norte-americano como insígnia do seu depar-
tamento médico.

As justificativas e argumentos para essa decisão são falhas, inconsistentes, e revelam, no 
mínimo, desconhecimento da iconografia mitológica por parte dos que detinham o poder 
para promover a mudança. As informações que se seguem sobre este episódio foram colhidas 
em grande parte no livro de Walter Friedlander, The golden wand of medicine (1992).

O caduceu fora usado, entre 1851 e 1887, como emblema no uniforme de trabalho 
do pessoal de apoio nos hospitais militares dos Estados Unidos. Em 1887 este emblema foi 
substituído por uma cruz vermelha idêntica a da Cruz Vermelha Internacional, fundada na 
Suíça, em 1864.

O Departamento Médico possuía o seu brasão de armas com o bastão de Asclépio des-
de 1818, enquanto os oficiais médicos usavam nas dragonas as letras M. S. (Medical Staff). 
Em 1872, as letras M. S. foram substituídas por M. D. (Medical Department). 

Em março de 1902, os oficiais médicos passaram a usar um emblema inspirado na 
cruz dos cavaleiros de São João, ou cruz de Malta, cujo simbolismo em heráldica é o de pro-
teção, altruísmo e honorabilidade.
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Em 20 de março de 1902, o comandante da Companhia de Instrução do Hospital 
Geral em Washington, capitão Frederic Reynold, propôs substituir a cruz de Malta pelo 
caduceu. Sua proposta foi recusada pelo chefe do Departamento Médico, com o seguinte 
despacho: “A atual insígnia foi adotada após cuidadoso estudo e é atualmente reconhecida 
como própria desta corporação. A alteração proposta, portanto, não é aprovada”. 

Em 14 de junho do mesmo ano, houve mudança de chefia do departamento e o 
capitão Reynolds refez sua proposta, com novos argumentos. Em certo trecho de sua carta 
ao novo general chefe do Departamento diz o seguinte: “Desejo particularmente chamar 
a atenção para a conveniência de mudar a insígnia da cruz para o caduceu e de adotar 
o marrom como a cor da corporação, em lugar do verde agora em uso. O caduceu foi 
durante anos a insígnia de nossa corporação e está inalienavelmente associado às coisas 
médicas. Está sendo usado por várias potências estrangeiras, especialmente a Inglaterra. 
Como figura, deve-se reconhecer que o caduceu é muito mais gracioso e significativo do 
que o atual emblema (cruz de Malta). O verde não tem lugar na medicina” (Friedlander, 
1992). Sua proposta foi aprovada e a seguir confeccionada a nova insígnia, um desenho 
do caduceu com sete curvaturas das serpentes, o que também revela desconhecimento do 
caduceu tradicional, que contém cinco espiras e não sete.

Os argumentos usados pelo capitão Reynolds revelam sua confusão entre os dois 
símbolos. O caduceu jamais fora a insígnia da corporação, e sim do pessoal de apoio 
(steward) dos hospitais. O bastão de Asclépio e não o caduceu é que está historicamente 
associado à medicina. Tanto na Inglaterra, como na França e na Alemanha, os serviços 
médicos das forças armadas utilizavam o bastão de Asclépio em seus emblemas e não o 
caduceu de Hermes. Finalmente, a cor verde tem sido usada em conexão com a medicina; 
tanto assim que no Brasil o anel de médico tem, incrustada, uma pedra verde – esmeralda 
ou turmalina.

O argumento de ordem subjetiva de que a figura do caduceu é mais graciosa do 
que a cruz de Malta ou o bastão de Asclépio é irrelevante, porquanto não diz respeito ao 
significado de tais símbolos. O valor de um símbolo não está em seu desenho, mas no que 
ele representa.

Assim, o caduceu foi adotado como símbolo da medicina e se mantém até hoje como 
insígnia do uniforme dos oficiais do Departamento Médico do Exército norte-americano, o 
que trouxe a sua difusão, dentro e fora dos Estados Unidos, sobretudo após a Primeira Gran-
de Guerra Mundial (1914-1918).

A marinha norte-americana adotou igualmente o caduceu como emblema de seu 
corpo médico, ao contrário da força aérea (USAF), que mantém em seu emblema o bastão 
de Asclépio.

O primeiro comentário desfavorável à decisão do U.S. Medical Department apareceu 
sob a forma de editorial, em final de julho de 1902, na publicação Medical News. Desde 
então, de tempos em tempos, surgem artigos na imprensa médica condenando o uso do 
caduceu como símbolo da medicina.

Em 1917, o tenente-coronel McCulloch (1917, p. 137-148), bibliotecário do De-
partamento Médico fez o seguinte comentário: “Eu penso que, neste país, nós prestamos 
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muito pouca atenção ao lado histórico e humanístico das coisas. O caduceu de Mercúrio 
agora em uso na gola da túnica do uniforme do Corpo Médico não tem qualquer signifi-
cado médico”.

Fielding Garrison, notável historiador da medicina e também tenente-coronel do 
Corpo Médico no período de 1917 a 1935, procurou defender a posteriori a adoção do 
caduceu pelo Departamento Médico a que servia. Inicialmente, alegou que se tratava de 
um símbolo administrativo para caracterizar os militares não combatentes, reconhecendo 
que o símbolo autêntico da medicina era o bastão de Asclépio. Posteriormente, procurou 
justificar o uso do caduceu como símbolo médico com base nos achados arqueológicos da 
civilização mesopotâmica.

Nas escavações realizadas em Lagash fora encontrado um vaso talhado em pedra sabão, 
de cor verde, dedicado pelo governador Gudea ao deus Niginshzida, ligado à medicina. Neste 
vaso há duas serpentes dispostas de maneira semelhante a do caduceu de Hermes. Garrison 
refere-se à figura como caduceu babilônico, que teria precedido o caduceu da civilização grega.

A verdade é que toda a nossa cultura baseia-se na civilização grega. Todos os aspectos 
conceituais, técnicos e éticos da profissão médica, tiveram seu berço na Grécia com a escola 
hipocrática. Foi na Grécia que a medicina deixou de ser mágico-sacerdotal para apoiar-se na 
observação clínica e no raciocínio lógico. O símbolo mítico de Asclépio, o bastão com uma 
única serpente, representa a medicina grega em suas origens e nenhum outro símbolo, muito 
menos o caduceu de Hermes, deverá substituí-lo.

Em 1932, S. L. Tyson (1932, p. 492-498) escreveu um artigo na revista Scientific Mon-
thly, no qual dizia que “o errôneo símbolo da profissão médica, na realidade, é o emblema 
do deus dos ladrões”. Em resposta, Garrison voltou a afirmar que o caduceu fora adotado 
no Departamento Médico do Exército como símbolo dos não combatentes e considerou a 
questão como “uma fútil controvérsia”.

Em material informativo divulgado pela internet, encontra-se a seguinte explicação 
para a adoção do caduceu de Hermes pelo Departamento Médico do Exército norte-ame-
ricano como símbolo da medicina: “Com suas raízes na mitologia, o caduceu tem sido 
historicamente o emblema dos médicos, simbolizando conhecimento, sabedoria, presteza 
e habilidade”. Parece evidente a confusão entre Hermes da mitologia grega tradicional com 
Hermes Trismegistos, o deus Thoth da mitologia egípcia.

A Associação Médica Americana adotou o caduceu até 1912, quando, após um de-
bate sobre a questão, retornou ao bastão de Asclépio. A maioria das sociedades médicas 
regionais norte-americanas de caráter científico ou profissional manteve o símbolo de As-
clépio. De 25 associações médicas estaduais que utilizam a serpente em seus respectivos 
emblemas, 23 usam o bastão de Asclépio. São elas as dos estados de Alabama, Califórnia, 
Flórida, Georgia, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Massachussetts, Michigan, Mississippi, 
Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New York, North Dakota, Oklahoma, 
Oregon, Pennsylvania, Utah, Wisconsin e Wyoming. O caduceu é usado pelas associações 
dos estados de Maine e West Virginia. 

A Organização Mundial de Saúde, fundada em 1948, como não poderia deixar de 
ser, adotou o símbolo de Asclépio. A Associação Médica Mundial, reunida em Havana 
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em 1956, adotou um modelo padronizado do símbolo de Asclépio para uso dos médi-
cos civis. As organizações médicas de caráter profissional e de âmbito nacional de vários 
países, que possuem emblema com serpente, adotam, em sua grande maioria, o símbolo 
de Asclépio, a começar pela Associação Médica Americana, já citada. Entre as associa-
ções que assim procedem citaremos as do Brasil, Canadá, Costa Rica, Inglaterra, França, 
Alemanha, Suécia, Dinamarca, Itália, Portugal, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, 
China e Taiwan. 

Sociedades de história da medicina, sociedades científicas de especialidades médicas, 
faculdades de medicina, revistas médicas e até empresas de seguro-saúde como a aliança Blue 
Cross-Blue Shield utilizam o símbolo de Asclépio.

Todo símbolo pode ser estilizado, porém não pode ser substituído por outro. Como 
estilizações originais do símbolo de Asclépio podemos citar os seguintes exemplos: o da Asso-
ciação Paulista de Medicina e o da Academia Brasileira de Medicina Militar, em que o bastão 
toma a configuração de uma espada; o da Sociedade Espanhola de Medicina do Trabalho, 
em que o bastão assume a forma de uma chave inglesa como instrumento de trabalho; o da 
Associação Brasileira de Educação Médica, em que o bastão é uma tocha, simbolizando a 
luz do saber; o da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em que a serpente assume o 
formato de um nó cirúrgico.

Algumas poucas organizações médicas de âmbito nacional utilizam o caduceu de Her-
mes em seus emblemas, ou em sua forma original, ou modificado, tais como as da Coreia, 
Hong Kong, Malásia e Ilha de Malta.

O caduceu de Hermes, estilizado, foi também adotado pelo Serviço Médico da 
Royal Air Force, da Inglaterra, divergindo do Serviço Médico do Exército, que mantém 
seu clássico emblema com o símbolo de Asclépio desde 1898, tendo comemorado o seu 
centenário em 1998. 

Variantes do caduceu têm sido igualmente utilizados, resultantes de duas alterações 
introduzidas no modelo original: a primeira delas consiste em eliminar uma das serpentes, 
mantendo as asas, tal como no emblema da American Gastroenterological Association; a 
segunda, conservando as duas serpentes e eliminando as asas, como no emblema da Società 
Italiana di Medicina Interna.

Nos Estados Unidos, onde é mais difundido o caduceu de Hermes como preten-
so símbolo da medicina, o mesmo é usado em algumas poucas universidades e sociedades 
médicas, sendo mais comum o seu emprego em hospitais e instituições públicas e privadas 
ligadas à saúde.

Segundo um levantamento realizado até 1980 por Friedlander, o caduceu é usado 
principalmente pelas empresas que vendem serviços médicos ou gerenciam planos de saúde 
naquele país, chegando a 76% as que utilizam a serpente em seus emblemas. 

Já houve quem alegasse nos Estados Unidos que as empresas de planos de saúde são 
empresas comerciais com fins lucrativos e, como tal, poderiam usar o caduceu em seus 
logotipos, o que representa um argumento inaceitável e um desvirtuamento dos funda-
mentos éticos da medicina. Para qualquer instituição ou empresa vinculada às atividades 
médicas só há um símbolo, que é o bastão de Asclépio com uma única serpente.  



Seara de Asclépio424

As críticas desfavoráveis ao uso do caduceu de Hermes como símbolo da medicina 
persistem até o presente, como demonstram os seguintes comentários que transcrevemos 
a seguir, veiculados, respectivamente, em 1988, 1996, 1999 e 2003: “O caduceu é um 
usurpador, um retardatário no simbolismo médico e um pretendente de duvidosa legitimi-
dade” (Geelhoed, 1988); “A associação dos médicos com o furto pela adoção do caduceu 
de Hermes como símbolo da medicina é, sem dúvida, indesejável, e somente os cínicos que 
acusam os médicos de interesse excessivo em ganhar dinheiro podem achá-lo apropriado” 
(Nichols, 1996); “O Caduceu nada tem a ver com a saúde, o tratamento das doenças ou 
as artes médicas. O exército norte-americano, resoluto no erro como todos os exércitos 
costumam ser, adotaram o Caduceu como insígnia do seu Departamento Médico. O poder 
da influência militar deslocou o bastão de Asclépio de seu lugar mítico”. (Collins, 1999); 
“Por algum equívoco o caduceu tornou-se a insígnia do corpo médico do exército norte-
-americano. O símbolo próprio da medicina é o bastão de Asclépio, que é um bordão tosco 
com uma única serpente em volta” (Haubrich, 2003).

O símbolo de Hermes poderia ser usado, no máximo, em carros funerários, já que 
uma das atribuições de Hermes era a de conduzir os mortos à sua morada subterrânea. Fora 
disso, o caduceu de Hermes, como símbolo médico, é uma heresia.

No Brasil, prevalece no meio médico o símbolo de Asclépio. A Associação Médica 
Brasileira, assim como as sociedades estaduais a ela filiadas que possuem emblema com a 
serpente, utilizam o símbolo correto do deus da medicina.

Assistimos, porém, a disseminação do caduceu de Hermes entre nós por influência 
norte-americana, através dos meios de comunicação: televisão, jornais, impressos, anúncios, 
desenhos em objetos e utensílios destinados a médicos e estudantes de medicina. 

O professor Alcino Lázaro da Silva (1999, p.43-45), a mídia brasileira, por engano, 
por falácia, por má-interpretação, por má-informação ou por má-fé passou a usar o símbolo 
do comércio como ilustração quando se refere a notícias médicas.

Também os softwares destinados a hospitais e consultórios médicos, importados dos 
Estados Unidos, ou neles inspirados, muito têm contribuído para a propagação do caduceu, 
ao utilizá-lo em lugar do bastão de Asclépio.

Lamentavelmente, o caduceu como símbolo da medicina já pode ser encontrado em 
nosso país em revistas e sociedades médicas de fundação mais recente, em páginas da inter-
net, em capas de livros e até mesmo em impressos de instituições médicas. 

Torna-se necessária uma campanha de esclarecimento, sobretudo nas Faculdades de 
Medicina, junto aos estudantes do curso de graduação, no sentido de alertá-los sobre o único 
e verdadeiro símbolo da medicina: o bastão de Asclépio com uma só serpente. 

Nos últimos anos, mais precisamente na última década, apareceu uma interpretação 
esdrúxula sobre o bastão de Asclépio, ao nível da cultura popular, associando-o à parasitose 
causada pelo nematódeo Dracunculus medinensis, conhecido popularmente como serpente 
ardente, dragão ou filaria de Medina e verme da Guiné. 

Este nematódeo tem um ciclo biológico complexo. As larvas, em meio hídrico, in-
fectam inicialmente um crustáceo microscópico da classe dos copépodes. O hospedeiro 
animal, inclusive o homem, se infectam ingerindo água contaminada pelos crustáceos 
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infectados. No estômago do hospedeiro os crustáceos morrem, liberando as larvas que 
são resistentes aos sucos digestivos. As larvas atravessam a parede intestinal para a cavi-
dade abdominal e sistema linfático, dirigindo-se nas primeiras seis semanas para o tecido 
subcutâneo. Ao final de um ano, as larvas evoluem para a forma adulta; os machos, mais 
delgados que as fêmeas, morrem, enquanto as fêmeas sobrevivem no tecido subcutâneo 
como vermes alongados que se deslocam lentamente, de preferência em direção aos mem-
bros inferiores. Decorrido algum tempo, o verme produz uma úlcera na pele por onde 
exterioriza sua extremidade proximal. Como a úlcera é muito dolorosa o doente procura 
alívio banhando a úlcera e, nessa ocasião, o verme expele larvas pela boca que contaminam 
a água, que, por sua vez, irá infectar novos crustáceos, fechando o ciclo biológico. Morren-
do o verme, forma-se um abscesso no local. 

Figura 2. Método de extração do verme.

O verme pode ser extraído ainda com vida antes da formação da úlcera pelo seguinte 
processo: faz-se uma incisão na pele justo à frente do verme e aguarda-se que ele aflore à 
superfície. Toma-se uma pequena vareta, como um palito de fósforo, e nela se enrola com 
o máximo cuidado a extremidade do verme e aguarda-se sua progressiva exteriorização, que 
pode levar dias. A cada dia, enrola-se na varinha o seguimento exteriorizado, até a completa 
saída do verme (Figura 2).

A dracunculose existe desde tempos imemoriais, tendo sido detectada em múmias 
egípcias. O procedimento terapêutico descrito é tradicional, não se pode dizer desde quando 
é empregado. A varinha com o nematódeo nela enrolado tem sido considerada ultimamente 
como a origem do bastão de Asclépio. O símbolo da medicina seria uma simples publicidade 
do médico, anunciando sua habilidade em extrair um parasito subcutâneo. Esta fantasiosa 
interpretação, como dissemos, é recente. 

A internet está inundada de artigos publicados na última década sobre o assunto, 
uns repetindo os outros. O mais antigo que encontramos data de 2002 e refere-se a um 
artigo publicado por um médico da Nova Zelândia chamado Keith Thomas Blayney. O 
citado artigo, com o título “The Caduceus vs. the Staff of Asclepius”, foi publicado online, 
tendo sido revisado em 2005. Neste artigo não há bibliografia e Blayney apenas sugere 
como provável origem do símbolo da medicina o modo de tratar a dracunculose. Em 
2007, divulgou a sua teoria sob a forma impressa na revista Alternative Journal of Nursing 
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July. Blayney é citado como fonte bibliográfica na Wikipédia e outras publicações veicu-
ladas pela internet.

Em uma revisão de 30 sites com artigos mencionando a mesma história, observa-se 
que a maioria deles não apresenta nenhuma referência bibliográfica, sendo usadas expres-
sões como: “alguns scholars acreditam”, “aceita-se”, “admite-se” e outras equivalentes. Dos 
30 sites, 17 trazem a data de sua publicação, sendo seis de 2011, o que indica interesse pelo 
assunto na atualidade.

Seria o Dr. Blayley o criador dessa estulta interpretação da origem do símbolo da 
medicina? Ou haveria algum historiador antes dele aventando essa ideia? Baseado em que 
documentação? Ou estaremos diante de pura especulação?

Os clássicos e os modernos historiadores da medicina, como Dipgen (1932), Laignel-
-Lavastine (1936), Castiglioni (1947), Major (1954), Sigerist (1961), Garrison (1966), Laín 
Entralgo (1971) e tantos outros, jamais se referiram a essa possibilidade, assim como tam-
bém os autores de obras especializadas em estudos sobre Asclépio e o símbolo da medicina. 
Emma e Ludwig Edelstein fizeram um levantamento completo de todas as obras da literatura 
greco-romana que se referiam a Asclépio, encontrando 861 referências e em nenhuma delas 
há qualquer alusão que possa sugerir a associação do bastão de Asclépio com o tratamento 
da dracunculose. Também em obras recentes, como o livro Asclepius the God of Medicine, de 
Gerald Hart, editado no ano 2000, não se encontra a novidade sobre o símbolo da medicina 
que está sendo apregoada.

Estivemos na Grécia por duas vezes, em 1987 e 1996, a última das quais para partici-
par do 35º Congresso Internacional de História da Medicina que se realizou na ilha de Cós. 
Visitamos as ruínas dos templos de Asclépio em Epidauro e Cós, acompanhado por guias 
turísticos. Em nenhum momento tomamos conhecimento ou ouvimos qualquer referência 
a essa provável origem do símbolo da medicina. O mesmo ocorreu no templo de Asclépio 
em Pérgamo, na Turquia. Recentemente tivemos informação de que os guias turísticos já 
incorporaram esta versão em seus relatos aos visitantes. 

Poderá ocorrer com essa bizarra explicação o mesmo que aconteceu com o caduceu de 
Hermes, que por um equívoco passou a ser aceito como símbolo da medicina. É de temer-
-se que, mesmo tratando-se de mera especulação, sem base histórica, a nova interpretação se 
propague e seja aceita como definitiva. Veremos, então, o bastão de Asclépio reduzido a um 
palito de fósforo e a serpente a um helminto parasito.
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Medicina portuguesa, indígena 
e jesuítica no Brasil colônia: 

doenças nativas e importadas

Cristina Brandt Friedrich Martin Gurgel

traVessias MarítiMas: noVos Mundos, Velhas doenças

Conta a história que os Pilares de Hércules, os rochedos gigantescos que margeiam o 
Estreito de Gibraltar, desde tempos imemoriais representavam o fim do mundo habitável 
para os povos do Mediterrâneo. Neles, foram gravados na Idade Média o brasão da coroa 
espanhola, e a frase “Ne plus ultra” (Nada existe além [daqui]). Era proibido aos navios 
aventurarem-se além dos Pilares. No século XVI, porém, o significado da frase havia sido 
invalidado pelas descobertas dos navegadores ibéricos. Com admirável economia, Carlos V, 
Sagrado Imperador Romano e Rei da Espanha (1500-1558), mandou apagar o “nada” da 
inscrição secular, permanecendo o brasão e a frase “Plus ultra” – havia algo além.

A ultrapassagem dos limites de Gibraltar foi possível graças ao progresso tecnológico 
naval ocorrido entre os séculos XV e XVI, que permitiu a construção das caravelas, entre 
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outras embarcações de maior ou menor porte. Porém, quando esses avanços possibilitaram 
viagens de longo percurso, surgiram novos problemas, enquanto os velhos se agravaram. Um 
dos mais básicos era a estocagem de água potável e de alimentos, que corriqueira e tenazmen-
te comprometiam a higiene e a saúde dos viajantes.

Armazenada em tonéis de madeira, a água doce apodrecia e transformava-se em poten-
cial e perigosa fonte de distúrbios digestivos. Já que as embarcações da época dependiam dos 
ventos, as inevitáveis calmarias prolongavam sua estada em alto-mar, tornando indispensável 
a restrição da água a bordo, à bebida e cozinha. A impossibilidade de os viajantes se lavarem 
e o uso de uma mesma vestimenta durante toda a viagem, criava situações altamente propí-
cias ao aparecimento de ectoparasitoses, verdadeiras pragas de piolhos, percevejos e pulgas. 
Pratos, copos e talheres (quando houvesse) passavam de mão em mão sem serem lavados. As 
necessidades fisiológicas eram feitas nas bordas dos navios de modo que os dejetos caíssem 
diretamente nas águas do mar; entretanto, os membros mais graduados e abastados da tripu-
lação usavam bacias cujo conteúdo era lançado ao oceano pelos criados. Eles perfumavam o 
corpo e incensavam o ambiente, na tentativa de controlar o mau cheiro emanado dos corpos 
e da sujeira, que não parava de aumentar. Não bastasse esse quadro repugnante, junto a ele 
rondava o fantasma da fome.

Os alimentos consistiam em carne e peixe salgados e secos, cebolas, lentilhas, banha, 
azeite e vinagre, além de biscoitos que, em geral, encontravam-se mofados e carcomidos. Ao 
capitão, piloto, mestre e contramestre era permitido o embarque de animálias vivas como 
galinhas, cabritos, porcos e até vacas, para consumo pessoal. As galinhas eram reservadas 
aos doentes, assim como o açúcar, mel, uvas passas e ameixas. Aos marinheiros comuns não 
eram concedidas essas regalias e, em casos de extrema necessidade, recorria-se aos ratos que 
corriam pela embarcação, cozidos em água do mar, ou qualquer indumentária de couro que, 
insistentemente mastigada, pudesse mitigar a fome.

Desta forma, incontáveis viajantes foram levados à morte por carências nutricionais, 
como o escorbuto (palavra possivelmente derivada do dinamarquês shorbeet, ou holandês 
shorbeck, que significa laceração ou úlcera da boca). Também conhecida por mal de Luanda 
pelos navegadores portugueses, a doença era causada pela falta de vitamina C no organismo. 
O resultado eram hemorragias generalizadas, em especial intramusculares e intra-articulares, 
além de edema e sangramento das gengivas que, frequentemente atingidas por infecções se-
cundárias, causavam sua putrefação e a perda dos dentes. Em casos extremos, a morte ocorria 
após o aparecimento de icterícia, febre, convulsões e hipotensão.

Desnutridos, maltrapilhos e sujos, os marinheiros reuniam meios propícios para se-
rem vítimas de doenças infectocontagiosas, já que toda a sorte de parasitos encontrava nas 
embarcações um ambiente ideal para a sua proliferação. As causas mais frequentes de óbito 
a bordo eram febres de origens diversas e distúrbios digestivos. Dentre as doenças cujo 
quadro clínico sugere um diagnóstico identificável (em que pesem as óbvias dificuldades 
de tais tentativas) encontram-se o tifo exantemático (então conhecido por tabardilho ou 
tabardilha), malária (principalmente na costa africana), varíola, sarampo, difteria, escar-
latina, caxumba, coqueluche, tétano e tuberculose. Assim, bactérias, vírus, protozoários 
e fungos atravessavam os mares como uma carga indesejada e incômoda e, uma vez em 
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terra, alcançavam populações outrora virgens de seu contato. Eram quadros graves em que 
a medicina pouco, ou nada, podia ajudar.

É indubitável que o número de médicos formados (físicos, doutores) a bordo dos 
navios era ínfimo, comparados com os cirurgiões-barbeiros, barbeiros ou boticários. Eram 
eles que prestavam os serviços necessários nos navios. Assim, os textos consultados pouco 
mencionam o médico e sim o cirurgião a bordo das embarcações (quando presente).

Na ausência do físico, do cirurgião ou mesmo de um barbeiro, tripulantes ou re-
ligiosos embarcados eram incumbidos de ministrar os cuidados médicos necessários. A 
assistência prestada pelos médicos e leigos restringia-se às práticas tradicionais e ao uso 
de ervas e plantas medicinais, enquanto os cirurgiões e barbeiros, além dos atos cirúr-
gicos, realizavam sangrias e aplicavam enemas, sanguessugas etc. Contudo, na ausência 
de profissionais habilitados, a hierarquia das funções perdia-se diante da necessidade, e 
todos, indistintamente, valeram-se desde as mais simples às mais complexas mezinhas. 
Na formulação dessas receitas caseiras estavam incluídos sangue de animais, flores, raízes 
e ervas do campo, além de substâncias abjetas como fezes e urina. De uso frequente eram 
as chamadas “pílulas comuns”, feitas à base de açafrão, mirra ou acefar (larva de alguns 
insetos, sem cabeça), amassados em sumo de funcho, água cidreira, água rosada ou vinho 
branco – panaceia considerada eficaz contra todos os males. Tal medicação, a despeito de 
seu conteúdo estranho e efeito duvidoso, era a única esperança para todos aqueles que se 
aventuravam nos mares. Explica-se, assim, a importância que as “boticas de bordo” e os 
boticários assumiram nas grandes travessias marítimas, importância que, certamente, na 
maioria dos casos, ultrapassava a dos médicos embarcados.

Na armada de Pedro Álvares Cabral, preparada para uma grande missão nas Índias, 
cada embarcação possuía uma botica e pelo menos um barbeiro-sangrador. Todos procura-
vam as almejadas riquezas vindas do Oriente – as famosas e decantadas, especiarias. 

PiMenta, craVo, canela e a Medicina 

Embora o uso de especiarias remonte à Antiguidade, em nenhuma época da história do 
velho continente o seu uso teve um papel tão importante quanto nos séculos XIV, XV e XVI. 
O termo especiarias era designativo de produtos comestíveis exóticos que, pelas dificuldades 
em sua obtenção, eram extremamente caros. A busca frenética por tão preciosas mercadorias 
movimentou o comércio, fomentou uma corrida em direção aos países produtores e foi uma 
das causas determinantes para a conquista dos mares pelos europeus.

O gengibre (Zingiber officinale), a pimenta-do-reino (Piper nigrum), o cominho 
(Cuminum cyminum), entre outros produtos, tinham lugar garantido nas cozinhas mais re-
quintadas da Europa. A utilização das especiarias na culinária denunciava a elevada classe 
social do usuário, mas informações sobre seu uso como conservantes ou para disfarçar o 
gosto putrefato das carnes mal conservadas são equivocadas. Os agentes conservantes da 
época eram o sal, o óleo ou o vinagre, muito mais eficientes na preservação dos alimentos; 
e sua utilização para mascarar um gosto inconveniente é improvável: as carnes frescas eram 
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consumidas logo após o abate para evitar a putrefação, exceto as separadas para consumo 
tardio, que eram deliberadamente salgadas. 

Os manuais contemporâneos de cozinha demonstram que a principal causa do grande 
consumo das especiarias não foi a exclusiva procura por temperos que instigassem o pala-
dar, mas a pesquisa por substâncias que tivessem efeito profilático e medicamentoso. Para 
a época, a comida não apenas satisfaria a fome e o prazer da degustação, mas exerceria um 
efeito benéfico para a saúde. Esta crença parece ter sido influenciada diretamente da cultura 
árabe – após as cruzadas, vários textos médicos orientais traduzidos chegaram às mãos dos 
europeus e, com eles, todo um arsenal terapêutico, que incluía as especiarias. Em Portugal 
surgiu a profissão de especieiros, vendedores de especiarias e drogas que vagueavam entre as 
vilas e cidades à procura de sua seleta freguesia. Quando em meados do século XIII surgiu 
um lugar fixo para a venda de medicamentos, o estabelecimento passou a designar-se botica, 
palavra derivada do grego apotheke, que significa lugar de depósito, armazém. 

Para o entendimento sobre o papel das especiarias na saúde faz-se necessário lembrar que, 
apesar de todos os avanços tecnológicos, a medicina permanecia arraigada em princípios galêni-
cos, que fazia da doutrina humoral a base da sua fisiopatologia. Em um mesmo indivíduo, quatro 
humores e suas respectivas propriedades eram considerados fundamentais: o sangue, quente e 
úmido como o ar: a bile amarela, quente e seca, como o fogo; a bile negra, fria e seca, como a terra 
e a pituíta (fleugma), fria e úmida, como a água. Do equilíbrio e proporção correta destes elemen-
tos (crase), decorreria o estado de perfeita saúde do indivíduo, ou, do seu desequilíbrio, a doença.

O método diagnóstico desenvolvido na Antiguidade Clássica envolvia uma série de ra-
ciocínios complexos e truncados que incluíam a análise da personalidade do doente para a 
detecção do desbalanceamento entre os elementos e assim, acreditava-se ser possível instituir o 
tratamento adequado. Por este motivo, a terapêutica era baseada principalmente na contenção 
do excesso ou falta de humores, causa direta das recomendações alimentares excêntricas e do 
número exorbitante de sangrias, purgas e de vomitórios prescritos pela medicina de então. 

Acreditava-se que os alimentos, como substâncias estranhas que invadiam o corpo de 
fora para dentro, poderiam desestabilizar os humores e, desta forma, para sua ingesta eles 
também deveriam estar estabilizados. A própria digestão era entendida como um processo 
de cozimento do organismo e alimentos considerados quentes, frios, secos, úmidos, doces, 
azedos ou amargos precisavam ser preparados de um modo que alcançassem o equilíbrio, não 
apenas nos sabores, como em seus supostos atributos medicinais. As especiarias, vindas de tór-
ridas regiões orientais, tinham propriedades consideradas quentes e, em sua maioria, secas, o 
que poderia contrabalançar a eventual frieza e umidade de um alimento. O produto final seria 
assimilado pelo organismo, permitiria manter os humores equilibrados e, consequentemente, 
a saúde seria mantida. Esta não foi a única influência árabe na medicina ocidental.

os astros, o ar e a Medicina

Desde os primórdios das civilizações, os elementos constituintes do universo eram 
considerados influentes sobre a relação saúde/doença. A peculiar aura mística desta ideia e 
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seus simbolismos, gerados e modificados através dos séculos, resultava na certeza de que os 
astros eram os responsáveis por fenômenos inexplicáveis do cotidiano, detinham o poder 
de mudar o destino da humanidade, a autoridade em decidir sobre vida e morte. Estudar 
sua posição nos céus seria captar para si um pouco destes poderes, controlar fenômenos ba-
nais e prenunciar tragédias. A medicina, rainha absoluta contra o subjugo da morte, seguia 
fielmente tais preceitos e a linguagem metafórica dominava seus textos de então. Assim, a 
astrologia, cujas raízes eram muito antigas, mas que, como o uso de especiarias, chegara à 
Europa medieval por influência árabe, nunca fora tão valorizada quanto no Renascimento e 
nos anos subsequentes.

Acreditava-se que o ar era o comunicante entre a regência dos astros e a vida dos ho-
mens. Símbolo da espiritualização, ele era considerado responsável tanto pela saúde quanto 
pela doença, que agiria de acordo com os movimentos dos corpos celestes, da exposição 
aos ventos, da qualidade da água e da orientação geográfica local. Assim, a despeito de que 
nem todas as recomendações poderiam ser seguidas em alto mar, os marinheiros tentavam 
ao máximo seguir as sugestões de médicos e autoridades governamentais para combate às 
doenças e, em especial, às epidemias que comumente os atingiam. Tais conselhos incluíam 
a utilização de elementos que contrariassem a suposta corrupção do ar: o fogo e o poder di-
vino. Defumações com plantas aromáticas, dentre elas zimbro (Juniperus communis), cedro 
(Cedrus spp.), artemísia (Artemisia spp.), losna (Artemisia absinthium), arruda (Ruta spp.) e 
alecrim (Rosmarinus officinalis) eram empregadas, ao mesmo tempo em que missas eram 
celebradas para invocar a intercessão divina. Em terra, grandes fogueiras para purificação do 
ar eram acesas em encruzilhadas – procedimento impossível a bordo de uma embarcação de 
madeira. Este cruzamento de caminhos, por sua vez, também possuía forte conotação sim-
bólica, à medida que dava ideia de passagem do mundo dos vivos ao mundo dos mortos. A 
estes procedimentos era acrescido o uso de substâncias cujos efeitos esperados remetiam mais 
à magia do que à lógica.

Estas condutas eram comuns tanto na medicina erudita quanto na popular e resulta-
vam em enormes similaridades na terapêutica de ambas, já que o empirismo aliado a meras 
crendices eram igualmente empregados. Assim, quando os europeus descobriram novas 
terras e civilizações, trouxeram consigo suas doenças e sua medicina, e comparações entre 
o Novo e o Velho Mundo tornaram-se inevitáveis. Em um discurso em comemoração à in-
trodução da quina na Europa, o ministro do Peru, Alfredo Gonzales-Prada (1891-1943), 
além de Bernabé Cobo em “Historia del Nuevo Mundo”, assim resumiram com perspicá-
cia as práticas médicas então exercidas:

[...] o que encontramos na Europa, no século XVI e mesmo no século XVII, como drogas 
principais das farmacopeias? Chifre de unicórnio, pedra de bezoar, pó de múmia do Egi-
to, pérolas moídas, o musgo raspado da caveira de um criminoso enforcado em correntes... 
Quando Sir Unton, embaixador da rainha Elizabeth, na corte de Henrique IV ficou doente, 
o médico do rei ministrou-lhe Confetio Alcarmas, composto de almíscar, âmbar, ouro, pérola 
e chifre de unicórnio, com uma pomba aplicada ao seu lado. O rei Carlos II, por ocasião de 
sua última moléstia – que se presume ter sido embolismo – foi assistido por 14 médicos, que 
lhe prescreveram, entre outras coisas, julepo de pérolas, pedra bezoar, rapé, extrato de caveira 
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humana, etc.[...]. Quando o cardeal Richelieu se achava no leito de morte, bebeu uma mistura 
de excremento de cavalo e vinho branco. O médico ervanário do Peru no tempo dos incas, ao 
saber de tão grotescos tratamentos, devia formar um juízo bem pouco lisonjeiro do seu colega 
europeu [...]. (Hohne, 1937, p. 11).

Esta foi a medicina aplicada na Europa por séculos: arcaica, ignorante dos princípios 
cruciais sobre os processos orgânicos da saúde e da doença, além dos farmacológicos. Sim-
bólica, valia-se da força transmitida por animais como o cavalo, ou que transmitiam a ideia 
de espiritualidade como as pombas. Mágica, procurava no pó de múmias e nas caveiras de 
enforcados, além do chifre de unicórnio – elementos difíceis ou impossíveis de serem obtidos 
– para a cura de seus males. 

Foi esta medicina que chegou a terras sul-americanas no final de abril de 1500.

terra brasilis onteM e hoJe: os natiVos e suas doenças 

Após semanas ao mar, a exausta esquadra de Cabral encontrou no Brasil um povo 
que Pero Vaz de Caminha (1450-1500) descreveu com encantadora simplicidade. Os por-
tugueses nos anos subsequentes à descoberta, observaram um complexo econômico comum 
a várias tribos, que envolvia horticultura, caça, pesca, tecelagem e a confecção de cestos e de 
cerâmica, e os denominaram genericamente de Tupis e Guaranis.

Em termos gerais, os Tupis habitavam a bacia Amazônica e o litoral, desde o Ama-
zonas até Cananeia (São Paulo); e os Guaranis viviam na orla marítima de Cananeia ao 
Rio Grande do Sul, assim como nas margens dos rios Uruguai, Paraguai e Paraná. Quanto 
a grupos indígenas minoritários, denominados Tapuias (palavra que significa estrangeiro), 
restam poucas informações.

Grande parte da cultura e das tradições dos povos Tupis e Guaranis é conhecida graças às 
descrições deixadas pelos colonizadores, pois uma característica comum dos brasilíndios era a 
de não possuírem escrita. Excetuando-se as grosseiras diferenças culturais entre Tupis-Guaranis 
e Tapuias, dificilmente as descrições europeias empenharam-se em delinear peculiaridades de 
uma tribo, pois o interesse não estava focalizado naqueles povos em si, mas em sua dominação 
política, econômica ou religiosa. Deste modo, vários aspectos da vida nativa, incluindo suas 
doenças e medicina, são generalizações do que portugueses, franceses, holandeses e alemães, 
entre outros, observaram em tribos do litoral. 

Para tentar desvendar o mistério das moléstias que afligiam estes povos, foi neces-
sário apelar para a arqueologia e ciências correlatas. A possibilidade de estudar doenças 
em múmias – comuns em algumas regiões do Chile e Peru – é praticamente inexistente 
no Brasil, já que o clima quente e úmido e a composição química do solo não favorecem 
a mumificação natural e a consequente preservação de tecidos para análise. Apesar des-
tes inconvenientes, a paleoparasitologia encontrou em remanescentes arqueológicos, uma 
grande variedade de macro e micro-organismos que poderiam ter sido nocivos à saúde das 
populações pré-coloniais.
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Várias espécies de ácaros foram identificadas, além de outros parasitos como Hyme-
nolepis nana, Giardia duodenale, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ancylostoma 
duodenale e Entamoeba sp. As amebas foram encontradas com frequência, mas até o mo-
mento não foi possível avaliar a presença da única de natureza patogênica, a Entamoeba 
histolytica. Por outro lado, raramente foram achados Ascaris lumbricoides, parasitose mais 
frequente entre a população indígena atual, e é notória a ausência do Schistosoma mansoni. 

Os nativos enterravam suas fezes, mas a ocupação continuada de um sítio permitiria 
a contaminação do solo e da água por micro e macro-organismos, potenciais causadores de 
enfermidades. Assim, é provável que o seminomadismo indígena tenha sido um fator pre-
ventivo de doenças causadas por alguns destes parasitos. Segundo curiosos relatos europeus 
nos primórdios do século XVI, os Tupinambás justificavam as suas migrações periódicas por 
sentirem-se: “[...] melhor trocando de ares e que se fizessem o contrário de seus avós, mor-
riam depressa” (Lery, 1980, p. 230).

Várias deformidades ósseas e dentárias encontradas em sítios arqueológicos brasilei-
ros foram causadas por anomalias congênitas, o que sugere um alto grau de casamentos 
consanguíneos entre os nativos. Além de irregularidades no desenvolvimento, como o 
fechamento precoce ou agenesia de suturas cranianas, fusões dentárias, não formação de 
vértebras e nanismo, foram encontradas outras resultantes da desnutrição, vícios posturais 
e atividades laborais repetitivas.

Uma das doenças cuja presença entre os indígenas gera discussões é a tuberculose. 
A presença da infecção na era pré-colombiana foi confirmada em achados arqueológicos 
no Peru, Venezuela e Chile. Naqueles sítios, a boa preservação de tecidos permitiu o 
diagnóstico, até mesmo lesões sugestivas da forma miliar. Todavia, acredita-se que esta 
doença e seu agente causal teriam comportamentos diferentes aos observados após a co-
lonização europeia – sustenta-se que a tuberculose americana original teria ocorrido pela 
contaminação humana com uma micobactéria livre, primitiva, menos virulenta que a 
trazida pelos europeus após a descoberta das Américas. Considerando-se esta hipótese, 
outros animais poderiam ter servido como reservatórios naturais, tais como os gatos e cães 
selvagens, além do lhama.

Não foram encontradas, até o momento, evidências da tuberculose no Brasil pré-
-Cabral. Não se pode afirmar que ela não tenha existido, pois, como já mencionado, nossas 
condições climáticas são desfavoráveis à preservação de tecidos moles que permitiriam es-
tudos paleopatológicos concludentes. Entretanto, estes dados são reforçados por não terem 
sido encontradas, na atualidade, formas típicas do bacilo em indígenas brasileiros não acul-
turados. Estas dúvidas entre pesquisadores são inexistentes em relação à doença de Chagas.

Evidências da presença remota da tripanosomíase americana foram encontradas em 
diferentes regiões do Brasil. No sítio arqueológico da serra da Capivara (Piauí), conside-
rado um dos mais antigos das Américas, encontraram-se vestígios da presença de animais 
reservatórios e vetores em cavernas ocupadas pelos primitivos habitantes. Ao longo do rio 
Peruaçu, norte de Minas Gerais, a presença do Trypanosoma foi confirmada nos despojos de 
uma mulher falecida entre 1200 e 600 anos atrás no Brasil, por meio da PCR. Através da 
mesma técnica e também em Minas Gerais, o diagnóstico da tripanosomíase foi possível em 
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um maior contingente de indivíduos, cujos remanescentes foram estimados com datações de 
7000 e 600 anos antes do presente. 

Apesar destes indícios, é pouco provável que a doença tenha atingido, no período pré-
-colonial ou mesmo colonial, a importância epidemiológica que alcançou no Brasil a partir 
do século XIX. A extrema virulência da doença de Chagas observada nas primeiras décadas 
do século XX sugere que a inserção significativa do parasito em nosso território, ao contrário 
dos países andinos, tenha sido recente. No Chile, por exemplo, o quadro clínico da doença 
é menos grave e dentre as explicações para essa diferença comportamental seria a sua anti-
guidade entre a população, que resultaria em uma resposta imune mais eficaz. Naquele país, 
achados por meio da técnica da PCR constataram que a doença de Chagas está presente há 
pelo menos 4000 anos, mais antiga, portanto, que as evidências de tuberculose até agora 
encontradas (cerca de 2000 anos). 

A situação de equilíbrio entre parasito e seres humanos, e de manifestações clínicas de 
uma doença pode ser observada em outras moléstias que permanecem vivas entre a população. 
Um exemplo notório é a leishmaniose cutânea, cujo comportamento clínico e laboratorial na 
Região Amazônica sugere uma adaptação imune dos indivíduos maciçamente expostos a ela.

O fato da doença não ter sido observada entre indígenas brasileiros antes do século 
XIX é, em parte, explicado por este mecanismo de adaptação do hospedeiro ao parasito. 
Há na Amazônia brasileira um alto índice de infecção por Leishmania, comprovado pela 
hipersensibilidade à reação sorológica de Montenegro, mas nesta população há predomínio 
de formas subclínicas. Poucos são os casos de úlceras cutâneas que, quando presentes, têm 
elevada tendência à cura espontânea. Assim, embora não constituísse um grave problema de 
saúde, a leishmaniose cutânea esteve presente muito antes da primeira descrição no Brasil, 
feita pelo frade dom Hipólito Sanches Rangel de Fayas y Quiros, que em 1827 navegou pelo 
Solimões/Amazonas até o Pará.

Dentre outras afecções que acometiam os indígenas havia frequentes casos de envene-
namentos e picadas de animais peçonhentos, febres de origem indeterminada e uma doença 
muito comum: o pian. A doença era uma treponematose não venérea também conhecida 
por framboesia ou bouba. Não obstante afetar crianças e pré-adolescentes, a semelhança das 
lesões cutâneas com a sífilis confundia os antigos cronistas que culpavam os povos america-
nos pela origem e disseminação desta doença venérea em proporções epidêmicas na Europa, 
após a era dos descobrimentos.

Por muito tempo, a febre foi considerada uma doença, e não uma manifestação clínica. 
Assim, apenas quando havia um quadro específico estabelecido e bem-descrito, consegue-se 
chegar a uma conclusão sobre suas causas. A presença da malária nas Américas, por exemplo, é 
motivo de várias especulações. Dentre elas está a possibilidade dela ter sido trazida em migra-
ções transoceânicas pré-históricas e que originalmente fosse causada apenas pelo Plasmodium 
vivax ou P. malariae, causadores respectivamente da febre terçã benigna e da febre quartã, 
ambas determinantes de um quadro clínico brando – quadro este descrito pelos cronistas nas 
tribos indígenas contactadas. 

Na atualidade, a doença entre as populações ribeirinhas isoladas da Amazônia apresen-
ta-se assintomática ou com sintomas muito amenos, o que revela que o homem e a malária 
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podem coexistir em um equilíbrio suportável. Acredita-se que febre terçã maligna, causada 
pelo P. falciparum, teria sido trazida ao continente com o tráfico de escravos africanos.

Um problema comum que afligia os indígenas era a tungíase. Causada pela pene-
tração de uma pulga na pele – a Tunga penetrans, também conhecida como bicho-de-pé 
– ela foi uma das poucas parasitoses que tomaram o sentido contrário da rota migratória 
habitual e se espalhou das Américas para a África. Os próprios índios retiravam a tunga 
com estiletes e embebiam a ferida com um extrato de plantas – ao pajé ficavam reservados 
apenas os casos mais graves.

a Medicina dos PaJés

Todas as sociedades humanas padeceram de enfermidades e geraram hipóteses sobre 
suas causas e métodos para enfrentá-las – todas, assim, criaram sua própria medicina. A ob-
servação da vida, da natureza e de seus fenômenos provavelmente deu origem à especulação 
mais antiga acerca da etiologia das doenças: a do corpo estranho. Ao examinar as consequên-
cias de acidentes, lesões e ferimentos de guerra, queimaduras, espinhos encravados, o homem 
primitivo entendeu serem fatores externos os perturbadores de sua saúde. Visíveis ou invisí-
veis, estes elementos passaram a ser representados por objetos que simbolizavam as ações de 
espíritos ou divindades, poderosos o suficiente para deixar sequelas em seus corpos. Assim, 
para os povos primitivos, os fenômenos naturais eram indistinguíveis dos sobrenaturais e tal 
percepção é refletida na terapêutica, usada dentro de uma racionalidade peculiar a todos esses 
povos. Estas concepções encaixam-se perfeitamente no que sabemos da cultura brasilíndia 
encontrada à época do descobrimento.

Doença e morte eram consideradas pelos indígenas como consequentes ao roubo de 
uma ou mais almas do enfermo ou a um corpo envenenado por elementos perturbadores. 
Por meio de rituais que incluíam a interpretação de sonhos, ingestão de bebidas mágicas e a 
comunicação com os espíritos, os pajés – responsáveis pelas práticas médicas – procuravam 
a cura pela descoberta de um espírito raptor. Quando encontrado, retomavam-lhe a alma 
roubada e devolviam-na ao paciente. Alguns pajés sugavam a parte do corpo acometida pelo 
mal e tiravam da boca um espinho, graveto ou outro objeto qualquer, anunciando ser este o 
causador da doença, na vã tentativa de materializá-lo. O canto do gavião carcará (Polyborus 
plancus), porventura percebido, pressagiava a morte do paciente.

O aprendizado do pajé era concretizado segundo o mais antigo método de que se tem 
notícia: o discípulo acompanhava as práticas do mestre, que passava os conhecimentos dire-
tamente ao aprendiz. Este passava por rituais de iniciação, que incluíam jejuns prolongados, 
submissão à picada de vários insetos e ingestão de poções secretas. Uma vez considerado 
apto, o iniciante passava a gozar de privilégios na tribo, mas se a família de um doente não 
estivesse satisfeita com o atendimento, ela poderia matá-lo. Este seria um evento raro, pois a 
sua posição na comunidade assegurava ao pajé que não sofresse agressões levadas às últimas 
consequências pelos demais membros da tribo.

Na prática o pajé iniciava sua “consulta” do mesmo modo que um médico moderno: 
interrogava o doente sobre seus hábitos urinários e intestinais, banhos e por onde andara. 
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Ele principiava o tratamento com rituais para satisfazer o sobrenatural, mas não descartava 
medidas terrenas. O armamentário indígena incluía o sangue humano ou de animais, con-
siderados revigorantes e a saliva como cicatrizante, mas nunca fezes, por serem consideradas 
impuras. Também usavam a cabeça ou cauda de ofídios, gordura de onça, sapos queimados, 
bicos, chifres, ossos e garras que, reduzidos a pó, eram dissolvidos em água e consumidos 
após decocção. Quando necessário, o pajé realizava manipulações cirúrgicas simples e redu-
ções de fraturas – como tala utilizava-se a bainha das folhas de palmeiras.   

A sangria era realizada para fins preventivos e no tratamento de afecções localizadas 
ou gerais. Uma forte dor de dente, por exemplo, era motivo para escarificação das gengivas. 
O termo escarificar parece o mais correto, pois diferentemente dos europeus, os indígenas 
usavam dentes de animais, ossos afiados ou ferrões de arraia que não provocavam sangra-
mentos abundantes. 

Durante a fase de cura o pajé incluía procedimentos como a fumigação ou soprar o 
paciente, com o objetivo de transmitir-lhe sua força mágica. Na convalescença, o doente 
deveria evitar tocar ou mesmo ouvir as vozes de fêmeas de animais e de mulheres, principal-
mente se menstruadas. Se a doença se prolongasse, o pajé consideraria o seu paciente como 
perdido e, assim como os demais membros da tribo, o abandonaria.

O calor, que tinha um significado especial para os brasilíndios, era considerado im-
portante no processo de cura. Para provocar a sudorese, acendia-se uma fogueira sob a rede 
do doente; para inflamações ou ferimentos de difícil cicatrização, enchia-se uma cova com 
brasas alimentadas por galhos verdes e ervas frescas e após ocluí-la parcialmente, o calor era 
direcionado para o membro ou órgão afetado. Depois de seca a ferida, derramava-se sobre 
ela sumo de vegetais.  

Era justamente este último elemento – o uso de plantas medicinais – que particular-
mente interessou aos colonizadores.

as Plantas Que curaM e os Jesuítas

Desde a sua chegada ao Novo Mundo, os europeus demonstraram interesse no uso me-
dicinal das plantas nativas do Brasil, interesse que foi decorrência natural das circunstâncias 
inerentes à vida na nova terra, nos primeiros séculos da colonização. Os portugueses encontra-
vam-se em meio a uma natureza incrivelmente rica e diversa, ao mesmo tempo aterrorizante, 
pois desconheciam a sua flora e a sua fauna. Por outro lado, não tinham acesso à farmacopeia 
do seu país de origem, cujas drogas, vindas do outro lado do Atlântico, além de caras, apo-
dreciam nas condições climáticas dos trópicos. Se, por ventura, essas plantas sobrevivessem, 
seria forçoso um período de aclimatação e não necessariamente o efeito observado na Europa 
se reproduziria na Colônia. Carecendo de assistência médica efetiva e vivendo em ambiente 
que lhes era estranho e hostil, não tardaram a perceber que o aprendizado do uso das plantas 
nativas redundaria em nada mais, nada menos, que em sua sobrevivência.   

Não por acaso, nas crônicas mais antigas constam numerosas citações de vegetais que 
teriam ação antídota para envenenamentos, ocorrência frequente em meio às matas. Os mais 
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variados autores – alguns de passagem (os famosos viajantes); outros, religiosos e laicos, que, 
abdicando de sua terra natal, aqui se estabeleceram; ou aventureiros e comerciantes, soube-
ram transmitir os conhecimentos que lhes vieram dos indígenas, e serviram como meio de 
perpetuação para tais informações. 

Várias foram as plantas descritas e nem sempre suas indicações terapêuticas mantive-
ram-se inalteradas ao longo do tempo. Dois conhecidos exemplos são o guaraná (Paullinia 
cupana Kunth), originalmente prescrito para combate às disenterias, e o maracujá (Passiflora 
spp.) para febre. O hiyuaré (Hinuraé) – possivelmente Pradosia glycyphloea (Casar) – era 
empregado pelos indígenas contra o pian; o petyn, posteriormente identificado como ta-
baco (Nicotiana tabacum e outras da família das solanáceas), permitiria mitigar a fome em 
períodos de guerra e escassez alimentar, além de – ecoando a medicina galênica – “destilar 
os humores do cérebro”; para a tungíase, o óleo de uma fruta identificada como hibourouhu 
(Myristica L.). 

Pero de Magalhães Gândavo, foi o primeiro a descrever, em 1567, o óleo de copaíba 
(Copaifera sp.) como analgésico e cicatrizante eficaz. O seu sucesso terapêutico correu mundo 
e chegou a ser, durante o século XVII, ao lado do cravo, anil e tabaco, um dos principais 
produtos de exportação das províncias do Grão Pará e Maranhão. 

Em seu admirável Tratado Descritivo do Brasil de 1587, Gabriel Soares de Souza, se-
nhor de engenho da Bahia, recomendava terapêuticas aprendidas com os indígenas: carimã 
(farinha de mandioca seca), misturada à água, como antídoto de envenenamentos e vermífu-
go; milho (Zea mays L.) cozido, para tratar doentes com boubas; sumo do caju (Anacardium 
occidentale L.) pela manhã, em jejum, para a “conservação do estômago” e higiene da boca; 
emplastros de almécega (Protium Burm. f.; P. heptaphyllum var. brasil. Engl.; P. brasiliense 
[Spreng.] Engl., muitas variantes e subespécies; várias outras espécies) para “soldar carne 
quebrada”; amêndoas de pino (figueira do inferno – Datura stramonium L.) para purgas, 
cólicas; araçá (Psidium cattleyanum Sabine e várias da família das mirtáceas) para “doentes 
de câmaras” (diarreia); tinta de genipapo (Genipa americana L.) para secar boubas; jaborandi 
(Pilocarpus jaborandi H.) para feridas na boca; cajá (Spondias lutea L.) para febre e camará 
(Lantana spinosa L. ex Le Cointe) para sarna. Mencionando as folhas de tabaco, também 
denominada erva santa, aconselhava seu uso para combater a asma e afirmava sucesso para a 
cura da população indígena do “mal do sesso” ou maculo, parasitose intestinal causadora de 
uma grave retocolite necrosante, que teria sido trazida pelos escravos africanos.

Frei Vicente do Salvador, em sua obra História do Brasil: 1500-1627, fez ampla des-
crição da vegetação brasileira. Conservando algumas vezes o seu nome indígena e rebati-
zando outras em português, indicava o uso de algumas plantas, destacando, por exemplo, o 
poder terapêutico e cicatrizante da cabreúva (Myrocarpus frondosus Allemão, da família das 
leguminosas, subfam. papilionoídea), e das folhas da jurubeba (Solanum paniculatum L.). 
Mencionava ainda, entre outras, a erva fedegosa (feiticeira – Cassia occidentalis L. e outras), 
a salsaparrilha (Smilax santaremensis A.DC.; spp.), o andaz (Joannesia princeps Vell. e outras 
euforbiáceas), como úteis no combate a uma grande variedade de doenças. Entusiasmado, 
acrescentava: “ [...] não há enfermidade contra a qual não haja ervas em esta terra, nem os 
índios naturais dela têm outra botica ou usam de outras medicinas” (p. 36). 
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Entre os testemunhos dos viajantes e cronistas, todos de indiscutível importância, 
merecem destaque especial as crônicas dos jesuítas. Os primeiros vieram ao Brasil em 1549, 
juntamente com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral enviado pela Coroa Por-
tuguesa a fim de consolidar o domínio português no litoral e afastar o perigo de invasões 
estrangeiras. Na difícil vida comunitária das Américas, os jesuítas fabricavam suas próprias 
roupas e sapatos, construíam suas casas, dormiam em redes, enfrentavam animais selvagens, 
enxames de insetos e índios hostis. Rezavam, lutavam, marchavam por sertões áridos e flo-
restas úmidas; e doentes, sangravam-se de pé, pela necessidade de continuar caminhando 
e levar a palavra da fé às almas que consideravam carentes de salvação. Muitos morreram; 
sucumbiam em emboscadas de nativos ou de doenças pré-existentes ou adquiridas nas mis-
sões – câmaras de sangue (disenterias sanguinolentas), de bexigas (varíola), de dor de cólica.

Apesar de alguns testemunhos contrários, os ares do Novo Mundo eram considerados 
mais sadios e convidativos aos doentes da Europa. O padre Anchieta (1534-1597), supos-
tamente portador do mal de Pott, considerava-se curado pelos bons ares do Brasil; não tão 
otimista, o padre Manoel da Nóbrega, que não conseguiu aqui livrar-se de sua gagueira e 
muito menos de seus problemas pulmonares, possivelmente causados pela tuberculose, em 
1556 confessava: “a mim me devem ter já por morto porque, ao presente, fico deitando mui-
to sangue pela boca o médico de cá ora diz que é veia quebrada, ora que é do peito, ora que 
pode ser da cabeça; seja donde for, eu o que mais sinto é ver a febre ir me desgastando pouco 
a pouco [...]” (Carta..., 1971, p. 379). Fato extremamente raro foi Nóbrega ter sido cuidado 
por um médico; entretanto, a vantagem era de valor questionável. Se na Metrópole a falta de 
profissionais era regra e a qualidade da assistência duvidosa, as condições da Colônia eram 
ainda mais precárias. Sem médicos, cirurgiões, barbeiros ou boticários, os jesuítas precisaram 
literalmente arregaçar as mangas e colocar seus conhecimentos, mesmo que escassos, a servi-
ço da saúde deles próprios e da população sob sua guarda.

Ancorados pela filosofia e prática médica europeias de um lado, e de outro pela tera-
pêutica indígena, com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores 
do exercício de uma medicina híbrida que se tornou a marca do Brasil colonial. Alguns reli-
giosos vinham de Portugal, já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática 
diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário. A 
falta de profissionais obrigava-os a exercer tais práticas e da necessidade fez-se a ação – pelo 
menos em uma das vertentes em que foram obrigados a atuar: ficaram célebres as boticas dos 
padres da Companhia, que serviam não apenas aos nativos, mas aos colonos.  

Ao longo dos anos, estas boticas foram equipadas com fornalhas, alambiques, armários, 
pilões de mármore, marfim e ferro, pesos, medidas, balanças, tachos de cobre e de barro e todo 
o material necessário para a elaboração de medicamentos. Sob indicação indígena, os jesuítas 
cultivaram ou colheram nas florestas as plantas medicinais nativas; do conhecimento vindo de 
além-mar, que incluía não apenas informações sobre medicina popular, mas também erudita, 
aprendida em compêndios médicos que engrossavam a lista de livros de suas bibliotecas. Os 
religiosos aclimataram e por fim plantaram as ervas curativas estrangeiras – de Portugal, seus 
domínios e parceiros comerciais. Da manipulação das plantas e de produtos minerais e animais 
surgiam remédios para os mais diversos males que, catalogados em coleções de receitas, eram 
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transportados ao longo da costa em embarcações e abasteciam outros núcleos jesuíticos litorâ-
neos. Famosos e bem-afamados, estes medicamentos acabaram por atravessar o Atlântico. Do 
Colégio da Bahia surgiu a “pedra infernal” (nitrato de prata), indicada para exterminar verru-
gas, consumir carnes supérfluas e calosas nas úlceras e para outros semelhantes efeitos. Outro 
sucesso foi a triaga brasílica (ou teriaga brasílica), um preparado de plantas brasileiras, óleos, 
sais minerais e gomas, usada para males tão diversos quanto envenenamentos, verminoses, 
febres, doenças de mulheres, entre outras, e que alcançou grande reputação na Europa.

Os religiosos esforçavam-se em tentar satisfazer tanto o temporal quanto o sagrado. 
Um eventual sucesso em sua terapêutica terrena estava atrelado à perspectiva de conversão 
nativa à fé cristã. Durante uma grande peste, José de Anchieta arregimentou seus discípulos 
e organizou grandes procissões para combater o mal. Conta-se que nesta ocasião traçou nove 
procissões aos nove coros dos anjos, participando todos os sãos, adultos com velas às mãos e 
os meninos com cruzes nas costas. Muitos deles flagelaram-se até que o sangue brotasse de 
seus corpos, na vã tentativa de livrarem-se da doença.

A epidemia que Anchieta tentava combater era de “prioris” (pleuris), que podia so-
brevir a uma gripe ou outras doenças pulmonares e que em três ou quatro dias conduzia os 
nativos à morte. Presume-se que a gripe, causada pelo vírus influenza, grassasse na Europa 
desde o século XII – seu nome deriva das teorias sobre a influência dos astros e planetas so-
bre a saúde e doença dos homens. Quando atravessou o Atlântico, atingiu uma população 
imunologicamente incompetente para combatê-la e o resultado inescapável foi a morte entre 
a população brasilíndia.

As doenças sexualmente transmissíveis também tiveram sua parcela de culpa no decrés-
cimo demográfico indígena ao longo dos anos. A sífilis grassava entre nativos e colonos, assim 
como o “corrimento do cano” (possivelmente gonorreia), e sua consequência, como abortos e 
esterilidade feminina. Durante as epidemias a situação tornava-se mais catastrófica. 

Fomentadas por micro-organismos de além-mar (trazidos tanto pelos europeus quan-
to pelos africanos), pela falta de imunidade indígena e pela desorganização social nativa, 
a situação brasilíndia foi agravada pelas condições de aglomeração populacional imposta 
nos aldeamentos jesuíticos. Estes iam caindo um a um diante de doenças importadas: ou 
tepoti pyta (câmaras de sangue/disenterias), mbirua (ampollas/sarampo), acanundu yrundi 
ara-naboguara (febres quartãs/malária), catapora (palavra indígena incorporada na lingua-
gem popular que significa “fogo que salta”; varicela) e a mais voraz – Mereba-ayba (doença 
maligna) – a varíola. Esta última foi, sem dúvida, a principal causadora da grande redução 
demográfica nativa após a colonização.

Os jesuítas atribuíam a grande mortalidade indígena aos seus maus humores, de acor-
do com as teorias galênicas vigentes; conscientes de suas responsabilidades de dispensar 
cuidados médicos ao seu rebanho, criaram enfermarias e casas isoladas em todos os aldea-
mentos. Nestas atividades, relevante e polêmica foi a questão de quem praticaria a sangria 
(procedimento terapêutico universal na época), já que religiosos eram proibidos de derramar 
sangue. A embaraçosa situação teve de ser contornada pelo próprio fundador da Companhia 
de Jesus, Inácio de Loyola, que consentiu na realização da prática pelos membros da ordem, 
liberando-os de cometer este possível pecado. 
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Dentre as receitas jesuíticas de indubitável sucesso estavam as que continham uma 
planta que, pelos seus efeitos purgativo e vomitório, interessava aos europeus: a ipecacuanha 
(Psychotria emetica L.f., Cephaelis ipecacuanha [Brot.] A.Rich., e outras spp.).

A ipecacuanha foi uma das primeiras plantas a ser submetida a uma pesquisa cientí-
fica. Apesar de não ter sido o primeiro autor a descrevê-la, coube a Willem Pies (Guglielmo 
[Guilherme] Piso), físico de Maurício de Nassau, a elaboração de dados mais completos 
a respeito do prodigioso vegetal. Sua obra História Naturalis Brasiliae (1648), tratado de 
patologia e terapêutica, é um marco nas investigações médicas do Brasil. Com informações 
colhidas junto à população local, Piso nos dá uma descrição minuciosa da ipecacuanha, o 
seu modo de preparo e efeitos; ele não poupou elogios sobre a utilização da planta quando 
tratou os soldados holandeses sob seus cuidados e foi, sem dúvida, um dos principais autores 
responsáveis pela adoção entusiasta da ipecacuanha pelos europeus.

À medida que a colonização europeia se tornava mais presente, avultou-se o cultivo 
de plantas medicinais de além-mar. Hortelã, endro, coentro, funcho, segurelha, alfavaca, 
gengibre e outras, provenientes de várias regiões do mundo, tiveram boa adaptação ao nosso 
clima. As plantas nativas, entretanto, não perderam a sua importância, e jamais deixaram de 
formar parte integrante da terapêutica híbrida utilizada pelos colonos. 

os reMédios de Paulistas

Durante séculos os homens tiveram uma óptica muito particular sobre a relação saúde 
e doença que, embora divergisse nos perfis culturais, possuía características comuns a povos 
de diferentes origens, superstições e credos. Todos consideravam a doença sob aspecto mate-
rializado e quaisquer que fossem as atribuições de suas causas – ventos, mau-olhado, ingestão 
de venenos, possessão, desequilíbrio de humores, roubo da alma, ou praga divina – uma 
vez instalada no organismo, era preciso fazer com que ela o abandonasse. Além de perdas 
sanguíneas (para os europeus, as sangrias; e para os indígenas, as escarificações) acreditava-se 
que as únicas possibilidades concretas para o restabelecimento do equilíbrio corporal fosse 
pela provocação de vômitos, diarreia ou sudorese. Assim, substâncias que suscitassem tais 
manifestações eram consideradas um absoluto sucesso terapêutico.

Na esteira deste pensamento, os homens consideravam-se possuidores de todas as 
qualidades essenciais da natureza: não apenas eram dela dependentes, como seus senhores. 
Assim, a administração de elementos vindos da natureza e do próprio homem – como os 
excrementos – significava devolver ao doente os componentes da própria vida e consequen-
temente, sua saúde. Esta ideia é a provável origem de uma medicina empírica bizarra, que se 
perdeu ao longo do tempo. 

A prática da assim chamada Dreckapotheke (em alemão, farmácia de excrementos) 
recua a muitos séculos na história; é mencionada no papiro de Ebers e, entre outros, nos 
escritos de Plínio, Galeno e Paracelso. Na prática médica erudita ocidental foi aceita em toda 
a Idade Média e Renascença; nas Américas, os brasilíndios usavam-na de maneira peculiar – 
consideravam a urina restauradora, o que convergia com as ideias do colonizador; contudo, 
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eles jamais usariam fezes em suas composições medicinais por qualificarem-nas como impu-
ras e repulsivas.

Além de fezes e urina, outras substâncias escatológicas eram usadas como terapêutica – 
e vale frisar que elas estiveram presentes em formulações tanto da medicina popular, quanto 
erudita. Ambas, de forte conotação simbólica, procuraram elementos distintos – da natureza 
ou produzidos pelo homem – para alcançar a tão almejada cura. Desta forma, a pólvora, pom-
bas e substâncias extraídas dos cavalos, podiam compor parte de um arsenal terapêutico pela 
transmissão, respectivamente, de uma imagem de grande potência, de espiritualidade e da 
força de um animal vigoroso. Todas estas linguagens metafóricas eram reiteradas pela procura 
da saúde através de sacrifícios, considerados merecidos para povos de tradição judaico-cristã: 
rotulado como pecador, o doente fazia jus a um processo punitivo de cura – quanto mais 
amargo, doloroso e desagradável o remédio, melhor o seu efeito. 

Medicina, religião e magia eram então indissociáveis e a fé, perseverante e inaba-
lável, vencia o medo da falta de assistência humana. No Brasil colonial formou-se uma 
pequena multidão de curandeiros, benzedeiras, rezadores, que tentavam suprir a absoluta 
carência de profissionais habilitados e ligados aos processos de cura. O país, católico por 
imposição da metrópole, era resguardado por santos que socorriam a população. Conside-
rados intermediários entre os homens e Deus, eles livravam-na do peso de suas consciên-
cias, libertavam-na de males corporais, cada qual com sua atribuição específica. Para citar 
apenas alguns, São Sebastião era o curador de feridas, São Roque curava e evitava as pestes, 
São Lourenço combatia a dor de dentes, São Braz salvava do engasgo e Santa Luzia curava 
os males dos olhos.

Durante muito tempo, os habitantes do litoral puderam contar com a assistência oca-
sional de médicos ou boticários, eventuais tripulantes de alguma embarcação ancorada em 
seu porto. Nas áreas rurais, porém, onde as vilas e cidades eram poucas e as distâncias a 
vencer enormes, a arte de curar estava entregue a leigos, com conhecimentos empíricos, que 
se utilizavam de tudo ao seu alcance: manuais oriundos de Portugal ou medicamentos per-
petuados pela tradição oral. 

A população, desde escravos a senhores de engenho, estava sujeita as mais diversas 
doenças, e lançava mão de todas as práticas de cura conhecidas na época. Oriundos da cul-
tura popular europeia, da sabedoria de pajés brasilíndios e escravos africanos, das formu-
lações compiladas ou desenvolvidas pelos jesuítas, os remédios utilizados eram resultantes 
da miscigenação das diferentes culturas presentes em nossa terra. Dentre esta farmacopeia 
variada, destacavam-se os remédios de paulistas, assim chamados por terem sido difundi-
dos e transmitidos pelos bandeirantes.

Longe da imagem pitoresca que nos lega a tradição, os bandeirantes eram homens 
extremamente rudes, violentos, qualidades talvez imprescindíveis para aqueles que se 
propunham a embrenhar-se nas matas, enfrentando o desconhecido. Não iam sozinhos. 
Acompanhavam-nos em suas jornadas, índios de tribos amigas ou escravizadas, servindo 
como remadores, cozinheiros, guias ou ainda para garantir a segurança do grupo. A proxi-
midade da convivência nestas longas viagens certamente influenciou hábitos e costumes, 
num intercâmbio cultural bidirecional. Seu reflexo é percebido nas condutas terapêuticas 
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coloniais, difundidas e incorporadas por brasileiros nos rincões mais distantes, à medida 
que os paulistas avançavam sertão adentro. 

Sujeitos a febres, disenterias e inúmeras outras afecções decorrentes do enfrentamen-
to das matas, na bagagem dos bandeirantes, estavam incluídos instrumentos e apetrechos 
usados no tratamento das enfermidades a que estavam expostos. Sangrias e cauterizações de 
feridas eram realizadas por eles mesmos, em pleno sertão. Era imprescindível o uso de plan-
tas medicinais encontradas no meio da floresta, às quais, eventualmente, eram adicionados 
excrementos humanos. A urina, por exemplo, era misturada ao fumo para tratar ferimentos 
de origens diversas. A pólvora aumentava em importância à medida que era utilizada no 
combate a várias afecções, sobretudo o mal do bicho (provavelmente, o maculo – enterite 
infecciosa que podia causar o prolapso do reto). O maior prestígio entre os remédios para 
essa moléstia cabia ao terrível saca-trapo, cujos ingredientes incluíam a pólvora, aguardente 
de cana, pimenta da terra, fumo e eventualmente suco de limão.

Nos remédios de paulistas figuravam ainda práticas como o uso da aguardente com 
sal para mordeduras de cobra; e o caldo de fumo, juntamente com a unção da pele com 
bolas de cera, utilizados contra as picadas de mosquitos, pernilongos e borrachudos, abun-
dantes em muitas das regiões exploradas. As ervas cayapiá ou trigueirilho terrestre (Dorstenia 
brasiliensis, e outras espécies), assim como salsaparrilha (Smilax sp.), eram consideradas po-
derosas no combate à febre. Como preventivos de diversas afecções, ingeria-se a malagueta 
(Capsicum frutescens e outras da família das solanáceas) e o gengibre (Zingiber officinale R.). 
De grande apreço era o produto proveniente da raspagem de esporões da anhuma (Anhima 
cornuta), tido como antídoto eficaz contra muitos tóxicos, ao passo que o corno frontal 
que ostentava na cabeça (à semelhança do fabuloso unicórnio da mitologia medieval) era 
considerado amuleto precioso. Rezas e benzimentos eram parte integrante de toda e qual-
quer terapêutica empregada. 

Mesmo se confinada a vilas e cidades, a população obrigatoriamente lançava mão 
destes medicamentos para proteger-se. Na São Paulo colonial apareciam casos de “icterícias” 
(que poderia ser leptospirose, hepatite ou malária), uma praga que se espalhava nos meses 
chuvosos, de tal maneira que suas vítimas assumiam um assustador aspecto macilento e 
cadavérico. Muitos morriam, alguns tão rapidamente que sequer havia tempo de receber os 
últimos sacramentos. Relatos de escrófulas ou alporcas (tuberculose linfática que causava in-
tumescência principalmente nos linfonodos cervicais) e de “mulas” (injúrias, vermelhidão da 
pele das pernas – provavelmente erisipelas) são esporádicos; muito mais comuns são as des-
crições de distúrbios gastrointestinais – dentre eles a já citada “câmara de sangue” – doenças 
oculares como uma “meia-cegueira” (conjuntivites ou tracoma), que acometia principalmente 
soldados e pobres de origem europeia, e afecções de pele. 

As lesões cutâneas, apesar de citadas com relativa frequência, são de difícil diagnóstico, 
pois suas descrições pecam pela falta de pormenores – ao guardarem certa semelhança, elas po-
dem ser confundidas, entre outras, com sífilis, pian, escorbuto, vitiligo, psoríase ou hanseníase. 
Sobre esta última, é preciso mencionar que até meados do século XVII observa-se uma virtual 
falta de referências nas crônicas e documentos contemporâneos. A exceção está nas parcas notí-
cias sobre a primeira área de isolamento de doentes conhecida no Brasil – o Campo de Lázaros, 
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em Salvador (1640) e sobre um projeto de um hospital próprio no Rio de Janeiro. Em contra-
partida, alusões à doença tornam-se cada vez mais frequentes no século seguinte. 

Outras menções sobre doenças coloniais corriqueiras – hoje consideradas simples si-
nais ou sintomas – incluem o corrimento (artralgia), a frialdade (também chamada opilação, 
cansaço, inchação – anemia grave de diferentes etiologias – uma delas pode ter sido a anci-
lostomíase), a gota-coral (epilepsia) e paralisias de origem desconhecida. 

Assim, longe do paraíso terrestre, o Brasil abrigava uma população carente de saúde 
e em seus cuidados. Ao final do século XVI, no Rio de Janeiro – de características em tudo 
semelhantes aos outros espaços urbanos brasileiros – habitavam aproximadamente mil almas 
e nenhum médico formado. 

A população, crédula, carente e enferma procurava soluções que pudessem confortá-
-la. Todos contavam com a proteção divina, dos santos e do corno das anhumas.
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as diferentes Missões na arte de curar

Desde os primórdios da existência humana, sempre se buscou vencer os desafios que a 
fragilidade física nos impunha. Dentro do mais primitivo grupamento teria existido um 
indivíduo propenso a praticar rituais de cura – o responsável por afastar maus espíritos, por 
observar efeitos terapêuticos da água, do fogo, de plantas e minerais, e aquele com especial 
talento para limpar feridas, retirar espinhos encravados e que conseguisse improvisar talas 
para as fraturas. Seu conhecimento, passado de geração em geração, alcançou maior comple-
xidade à medida em que as civilizações e a existência dos homens igualmente tornaram-se 
mais complexas. Assim, as artes de curar sofreram desdobramentos em suas práticas, mani-
pulados e desenvolvidos no desenrolar dos séculos, mas cuja finalidade original manteve-se 
viva através de sua existência: o resgate da saúde.

Físicos, cirurgiões-barbeiros, barbeiros, 
boticários e curandeiros: os primeiros 

médicos que vieram para o Brasil

Cristina Brandt Friedrich Martin Gurgel
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Quando os portugueses aportaram em terras brasileiras no outono de 1500, trouxeram 
consigo seus hábitos, sua cultura e sua medicina. Esta era diretamente derivada daquela pra-
ticada por toda a Idade Média, baseada nos conhecimentos gregos da Antiguidade Clássica, 
escoltada por aspectos místicos que se tornaram ainda mais evidentes durante o Renascimento, 
e exercida por vários e diferenciados praticantes. 

Na visão fatalista desta e de outras eras, atribuía-se ao sobrenatural a causa das doen-
ças, e nada mais conveniente que a existência de rezadeiras, benzedeiras ou feiticeiras para 
seu combate. Na materialização da fé utilizavam-se relíquias de santos e talismãs; um especial 
reforço estava na utilização de medicamentos de origem vegetal ou mineral, consagrada pelo 
seu uso secular. Desta forma, curandeiros, herbalistas e mezinheiros também engrossavam as 
fileiras dos praticantes de cura. Eles pertenciam às classes populares e não possuíam nenhu-
ma formação acadêmica. 

Por outro lado, durante toda a Idade Média e períodos subsequentes, os médicos eu-
ropeus possuíam classe social elevada e uma rica formação acadêmica. O ensino médico era 
vasto e associado à matemática, à física, à filosofia e à história natural. Estes conhecimentos 
eram confundidos em longos e volumosos tratados heterogêneos, baseados em conhecimen-
tos adquiridos e interpretados na antiga Grécia. Fundamentalmente, o estudo aprofundado 
de matérias tão diversas visava à formação de eruditos e, embora enriquecidos por novas 
informações, seus princípios básicos foram mantidos até meados do século XIX.

Desta forma, um médico – também conhecido por físico – pensaria em uma doença 
em termos filosóficos, em uma intrigada e complicada rede de suposições fisiopatológicas, para 
finalmente recomendar o tratamento a seu paciente. A terapêutica – consilium – era indicada 
mediante o pagamento de altos honorários, mas os próprios médicos apenas raramente a insti-
tuiriam. Desde a Antiguidade Clássica considerava-se o trabalho manual inferior em relação ao 
intelectual e, assim, formou-se uma rede de auxiliares constituída pelos boticários e barbeiros 
que, de fato, manipulavam os pacientes e o tratamento a eles conferido.

Aos boticários (hoje denominados farmacêuticos) cabia essencialmente a aquisição, 
preparação e venda de medicamentos indicados pelos físicos. Sua história está ligada ao traba-
lho dos especieiros, vendedores ambulantes de drogas e especiarias, mas entre os séculos XII 
e XIII, seu número aumentou e houve sua fixação em um lugar próprio para manipulação e 
venda de medicamentos. Desde então, as boticas passaram a ser um ponto de encontro para 
médicos, boticários, astrólogos e alquimistas. Lá se discutiam os prováveis diagnósticos, as 
causas da doença e sua relação com os astros e as formulações terapêuticas mais intrincadas. 

A despeito de uma formação considerada menor, os boticários frequentavam escola, 
acompanhavam seus mestres para adquirir experiência profissional e pertenciam ao mesmo 
grêmio que os médicos e artistas. Este curioso agrupamento medieval de profissionais devia-se 
ao uso comum de substâncias que, misturadas à água, ovos ou azeite, serviam não apenas como 
pigmentos aos artistas, mas também como medicamentos para médicos e boticários. No prin-
cípio do Renascimento, o grêmio comum facilitou o acesso dos artistas aos cadáveres para es-
tudo da anatomia humana, matéria de grande interesse para os demais componentes do grupo. 

Outro elemento importante na hierarquia das artes de curar era o barbeiro. Provenien-
te das classes populares e comumente analfabeto, competia a ele a realização de pequenas  
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cirurgias, aplicar ventosas, arrancar dentes e sangrar, consoante indicação formal de um físico. 
No final do período medieval, a despeito de permanecerem no mesmo grêmio, seus praticantes 
se dividiram em dois ramos: os que recebiam uma formação mais elevada – os cirurgiões – e 
os que permaneciam com sua formação adquirida pela prática – os barbeiros. Legalmente, aos 
barbeiros não mais competiria a realização de cirurgias e, entre eles, formou-se o subgrupo dos 
sangradores, indivíduos que estariam aptos apenas a realizar sangrias.

Se os médicos exerciam essencialmente a clínica, cabia aos cirurgiões, também conhe-
cidos por cirurgiões-barbeiros, praticar toda a cirurgia, que incluía amputações, desarticu-
lações, redução de luxações, ligamento de artérias, além de lancetar abscessos e tumorações. 
Eles obtinham licença profissional após terem cursado escola e permanecerem por um tempo 
subordinados a mestres-cirurgiões, que lhes haviam ensinado anatomia e cirurgia. Pratica-
vam como enfermeiros e ajudantes do mestre por um período médio de dois anos quando, 
então, obtinham licença para o exercício da profissão. Desta forma, um cirurgião não era 
um médico, mas um médico poderia acumular as duas funções se assim o quisesse e tivesse 
recebido treinamento para tal. Foi apenas no século XVIII, de início, na França, que surgiu 
a obrigatoriedade de um cirurgião ser também médico.

Não obstante as atribuições dos médicos, cirurgiões, barbeiros e boticários estarem de-
finidas por lei, na prática, em momentos de necessidade, os cuidados eram entregues a quem 
tivesse algum conhecimento, mesmo que precário. Assim, não raro um barbeiro realizava 
procedimentos cirúrgicos mais complexos como uma amputação, cirurgiões faziam consul-
tas clínicas ou boticários faziam purgas e sangrias sob sua própria supervisão. 

Os pormenores deste intrincado circuito do exercício de práticas médicas também 
explicam as atribuições do primeiro médico que aportou em terras brasileiras: mestre João 
Menelau, bacharel em artes, medicina, cirurgia e astronomia.

os PriMeiros Médicos e cirurGiões no Brasil

Pedro Álvares Cabral (1467-1520) e seus subordinados, após semanas ao mar, che-
garam ao litoral baiano em precárias condições nutricionais e higiênicas. Em meio ao caos 
de uma tripulação que contava não apenas com marinheiros experientes, mas também com 
jovens imberbes, dois membros destacavam-se além do comandante. Um deles era o conhe-
cido escrivão Pero Vaz de Caminha (1450-1500), cujo relatório de viagem é considerado 
como a certidão de nascimento do Brasil. O outro é um personagem misterioso na história 
luso-brasileira: mestre João Menelau.

Os relatos de Mestre João garantiram a posse portuguesa do novo território não pelo 
solo, mas pelo mapeamento das estrelas – e tornou conhecido o Cruzeiro do Sul. Para a época, 
não era estranho um médico ser o autor de uma minuciosa representação dos céus, pois se 
atribuía aos astros a responsabilidade sobre a saúde e a doença e assim, medicina e astronomia 
– e em especial, a astrologia – eram conhecimentos complementares e inseparáveis. 

Havia uma virtual ausência de médicos a bordo de embarcações que cruzavam os ma-
res. Esta situação não diferia muito em relação à terra firme – no Novo e no Velho Mundo. 
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Médicos eram escassos, confinados a centros urbanos maiores e seus serviços eram aprovei-
tados essencialmente pelas elites. As demais profissões relacionadas à arte de curar possuíam 
um alcance muito maior entre a população, pois os praticantes eram mais numerosos e seus 
serviços tinham um custo mais acessível.

Esta é a origem da presença insignificante de médicos no Brasil colonial, situação 
obviamente piorada pelas condições impostas na colônia: as grandes distâncias percorridas, 
a raridade com que os navios traziam facilidades vindas da Europa, o baixo ou inexistente 
poder aquisitivo da população e as doenças próprias dos trópicos que poderiam atingi-los. 

Os moradores de vilas e cidades brasileiras continuamente solicitaram ao poder cen-
tral que se enviassem profissionais, mas poucos se aventuraram a vir para o Brasil. Uma 
solução encontrada foi o contrato e pagamento de físicos e cirurgiões pelo governo de 
Lisboa, que na colônia permaneceram locados em centros urbanos de maior importância. 
Entre os pioneiros estavam: Jorge Fernandes (licenciado em Medicina, acompanhou a 
frota de Tomé de Souza – Salvador, 1553), Afonso Mendes (cirurgião-mor de Lisboa que 
assumiu seu cargo na Bahia, 1557), Julião de Freitas (cirurgião – Pernambuco, 1592), 
Francisco Rego (cirurgião – Bahia, 1595), Antonio Rodrigues (cirurgião – São Paulo, 
1597), entre outros. 

Os salários não eram nada tentadores: durante o governo de Tomé de Souza, Jorge 
Valadares tinha ordenado anual pago pela Coroa de sessenta mil-réis, bem diferentes dos 
vencimentos de um bispo: duzentos mil réis anuais. Para se manter, tanto físicos quanto 
cirurgiões exerciam mais de uma profissão e devido à grande falta de moeda corrente na 
época, suas atividades podiam ser pagas com panos, açúcar, galinhas, milho ou algodão. 
Com o passar dos anos, estes profissionais, principalmente os cirurgiões, eram contratados 
pelo Partido da Câmara, Santas Casas de Misericórdia, tropas e hospitais militares.

O problema da vinda de médicos para o Brasil perpetuou-se por quase todo o período 
colonial. Quase duzentos anos após a descoberta, Portugal foi obrigado a enviar um físico 
contratado para combater uma epidemia de febre amarela que assolava o Recife. Em 1690, 
chegava o doutor João Ferreira da Rosa que, contratado por um período de seis anos, me-
diante uma pensão de vinte mil réis e uma ajuda de custo de cinquenta mil réis, apresentou 
ao então governador D. Antônio Félix Machado de Castro Silva (1650-?), uma relação de 
providências para a prevenção e combate à doença. No ano seguinte, instituía-se a primeira 
campanha sanitária oficial do Novo Continente, de que se tem notícia. 

Os relatos de da Rosa sobre a epidemia foram complementados por outro contemporâ-
neo – um familiar do Santo Ofício, mascate de profissão, mas que exercia a clínica médica e 
cirurgia entre escravos, Miguel Dias Pimenta (1661-1715). Nas “Notícias do que é o Achaque 
do Bicho” (Rosa, 1694) – nome pelo qual a doença ficou conhecida – fica clara a violência 
da epidemia que grassava em Recife, Olinda e arredores, e qual o perfil de suas vítimas. Entre 
25 de dezembro de 1685 a 10 de janeiro do ano seguinte, foram enterrados no Arrecife e em 
Santo Antônio perto de seiscentas pessoas, todos brancos, uma dezena de mulatos, mui pou-
cas mulheres, poucos negros e menos meninos (Franco, 1969).

Na mesma época surge o nome de outro cirurgião que exercia sua profissão a bordo 
da charrua Sacramento e Almas – Brebon. Um surto de febre amarela durante a navegação 
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entre Recife e Salvador levou o cirurgião, de provável origem francesa, a necropsiar uma das 
vítimas, na tentativa de encontrar uma causa e solucionar o impasse terapêutico. Entretanto, 
além da icterícia dos órgãos e decomposição do fígado, Brebon encontrou apenas vermes no 
trato digestivo – e passou a apontá-los como causa do mal. Em seu depoimento perante o 
corregedor Pereira do Vale, o cirurgião que sofrera o repúdio da tripulação por ter necropsia-
do o marinheiro, recomendava o uso de vermífugos para a eliminação do problema – o que 
foi seguido por muitos, sem sucesso evidente.

Os médicos que vieram nos primeiros séculos da colonização não se destacaram em 
seus feitos literários, ou mesmo profissionais. Com raríssimas exceções encontra-se uma ou 
outra obra de valor escrita, como a de João Ferreira da Rosa ou Guilherme Piso. Em geral, as 
condutas terapêuticas eram duramente criticadas tanto por leigos quanto por seus colegas. O 
famoso médico Curvo Semedo, que visitou a colônia por volta de 1691, testemunhou que 
aqui os físicos eram afeitos ao exagero e sangravam os doentes de vinte a trinta vezes, até que 
morressem. Nem mesmo os membros mais eminentes da sociedade – como Afonso Furtado, 
governador do Brasil entre 1671 e 1675 – foram poupados. Enfermo supostamente por uma 
erisipela, com febres ele agonizou vinte e sete longos dias; após ser submetido a quatorze 
sangrias, o governador não resistiu e morreu em estado de fraqueza extrema. 

Parece que esta situação perpetuou-se por todo o período colonial. Já no século XVIII, 
frei Caetano Brandão, bispo do Grão Pará e Maranhão recomendava aos seus fiéis: “é melhor 
tratar-se a gente com um tapuia do sertão, que observa com mais desembaraçado instinto, 
do que com um médico de Lisboa” (Machado, 1930, p. 97).

a forMação de uM Médico à éPoca das Grandes naVeGações

Em Portugal, a medicina não era uma profissão bem acatada, tanto na esfera social 
quanto financeira – preferia-se seguir carreiras mais apreciadas e consagradas como a ecle-
siástica ou o Direito, uma longa tradição herdada desde os tempos mais remotos da Idade 
Média. Assim, profissões menos valorizadas ficavam reservadas àqueles cuja presença na 
sociedade era tolerada, mas vista com desconfiança: os cristãos-novos.

A dificuldade relacionada ao estudo da medicina era outro determinante para a ca-
rência de profissionais em Portugal e suas colônias. A Universidade – localizada em Lisboa e 
mais tarde transferida para Coimbra –, durante os descobrimentos, era regida por minuciosos 
estatutos que definiam a existência de três anos de curso preparatório (gramática e lógica), 
cinco anos de estudos na faculdade de medicina propriamente dita, além de mais dois anos de 
prática junto a um médico veterano. 

Em Portugal, após a conclusão do longo período universitário – que reformas poste-
riores reduziram para seis anos – os candidatos ao exercício da profissão eram submetidos 
à aprovação do físico-mor do Reino (autoridade que dividia a responsabilidade de fiscalizar 
os praticantes da área de saúde juntamente com o cirurgião-mor). Não obstante o rigor das 
regras, o exame com o físico-mor permaneceu, até meados do século XVI, como uma prática 
vexatória: indivíduos sem nenhuma instrução que provassem ter dois anos de prática sob a 
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supervisão de um médico também podiam exercer a medicina mediante o pagamento de 
propinas ao físico-mor. Eram os chamados ichacorvos, mata-sanos ou médicos idiotas.

Não necessariamente um médico português se formava em Coimbra. Era comum 
os aspirantes estudarem na Espanha, onde um tempo menor de estudo facilitava a vida de 
muitos. Seguiremos como exemplo um nome conhecido na medicina portuguesa do século 
XVI: Garcia da Orta (1501-1568). 

Garcia estudou em Salamanca, onde teve a sorte de presenciar um dos momentos mais 
brilhantes daquela Universidade, e em Alcalá de Henares. Assim como seus demais compa-
nheiros de profissão, uma vez formado precisou solicitar uma licença especial ao governo 
lusitano para que pudesse adquirir uma mula. O animal facilitava o transporte dos médicos 
entre vilas de difícil acesso, mas em Portugal sua criação era limitada. A inusitada restrição à 
criação de muares era uma lei muito antiga, cujo objetivo principal era incentivar a criação 
de cavalos para expedições militares – encravado na Espanha, o território português era cons-
tantemente ameaçado por seu vizinho. 

Talentoso, o médico também ocupou a cadeira de súmula na Universidade de Lisboa, 
então locada em Coimbra, onde lia compêndios médicos. Era desta forma que se ministra-
vam as aulas – no alto de sua cátedra, um professor lia a matéria para seus alunos que, aten-
tos, acompanhavam a exposição. Mas a Garcia estava reservado outro destino.

A febre das Índias estava no auge e, amigo de Martin Afonso de Souza, aproveitou 
para acompanhá-lo como seu médico pessoal, quando este foi enviado ao oriente na quali-
dade de capitão-mor do mar. No caminho esteve em terras brasileiras, assistiu à fundação de 
São Vicente (litoral de São Paulo), mas não fez nenhuma observação pertinente em terras 
brasileiras. Sobreviveu na viagem através de seu trabalho e da venda de medicamentos que 
trouxera em sua bagagem; finalmente chegou às Índias em 1534. Ali se diferencia dos outros 
médicos de seu tempo, tem a oportunidade de entrar em contato com várias culturas e passa 
a comparar e comprovar os efeitos de outras medicinas. 

Em Goa, testemunha uma violenta epidemia de cólera, então conhecida por morde-
xim; inteira-se sobre os resultados de uma necrópsia, quando se tentava descobrir de onde 
vinha o mal, e ao descrever o quadro clínico da doença – talvez o primeiro médico ocidental 
a fazê-lo – recomenda uma complicada teriaga, mas em cuja composição incluía-se o ópio, 
cujos poderes terapêuticos pudera comprovar. 

A descrição de seus achados segue o ritmo coloquial da época, mas assim o faz em 
português, não no usual latim. A importância de sua obra Colóquio dos simples e drogas e 
coisas medicinais da Índia, editado pela primeira vez em Goa em 1563, fez com que fosse 
traduzida para diversas línguas, a partir de uma versão latina de Clusius. Não pôde ser 
valorizado em Portugal, onde seu livro foi queimado junto aos de outros cristãos-novos. A 
força da Inquisição conseguiu alcançá-lo mesmo após sua morte: acusado de judaísmo, seus 
restos mortais foram exumados em Goa e condenados à fogueira em 1580. 

Foi assim que este importante livro – assim como outros queimados ou proibidos pela 
Inquisição – não chegou ao conhecimento da maioria dos que exerciam medicina no Império 
Português. Uma curiosa exceção estava nas bibliotecas jesuíticas brasileiras – algumas obras 
condenadas pela Igreja podiam ser ali encontradas e consultadas.
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a orGanização colonial nos cuidados à saúde

Durante muito tempo as práticas médicas estiveram entregues aos religiosos que cum-
priam seus papéis como médicos, cirurgiões, sangradores, enfermeiros e boticários, em uma 
época em que estes estiveram virtualmente ausentes no Brasil. Os membros da Companhia 
de Jesus, em particular, desenvolveram uma grande habilidade em observar e experimentar 
diversas fórmulas terapêuticas, tanto nativas quanto as provenientes de outros colégios, como 
Goa, Évora e Macau. Tisanas e mezinhas eram trocadas entre os jesuítas que, no Brasil, de-
senvolveram pelo menos sessenta e duas fórmulas diferentes, trinta e oito delas concebidas 
na Bahia. Todas estas formulações tinham caráter empírico e possuíam um toque regional. 
Assim, na triaga brasílica, mencionada no capítulo anterior, e cuja fama correu mundo, havia 
componentes tão diversos como cascas de angélica (adquiridas no sertão pernambucano), 
mel de abelhas (de Porto Seguro) e produtos das célebres anhumas (de São Paulo). 

Experimentadas por décadas, as prescrições jesuíticas guardavam segredos, mistérios 
divulgados apenas a partir de 1766, data da publicação de uma compilação de testes terapêu-
ticos, a Coleção das várias receitas. Suas boticas estavam geralmente locadas junto ao colégio 
e forneciam medicamentos tanto para índios quanto para os colonos e seus descendentes; a 
de São Paulo ocupava uma sala aberta ao público, presidida pela imagem de Nossa Senhora 
da Saúde e anexa estava outra, onde se preparavam as formulações. 

Houve estabelecimentos itinerantes: a do Maranhão possuía uma farmácia flutuante 
que, munida de um irmão enfermeiro, abastecia a costa. Acredita-se que situação semelhante 
tenha ocorrido em Ubatuba, Bertioga e Cananeia (litoral de São Paulo). 

As boticas flutuantes não serviam apenas para distribuir medicamentos na costa, mas para 
troca de experiências entre os colégios e supri-los em caso de necessidade. Durante a expulsão 
dos franceses do Rio de Janeiro, barbeiros da capitania de São Vicente e mezinhas do colégio de 
São Paulo de Piratininga venceram o caminho marítimo e cumpriram, não apenas seu papel so-
cial e humanitário no socorro às vítimas, mas reiteraram a sua subserviência à Coroa Portuguesa.

Gradativamente os serviços ligados à saúde foram abandonados pelos religiosos, em-
bora em algumas regiões, por centenas de anos eles permanecessem ativos como as únicas 
autoridades (permitidas) no exercício de práticas médicas.

Dada a inexistência de escolas e universidades, médicos, cirurgiões e boticários forma-
dos vinham forçosamente de Portugal. A enorme distância entre o poder central e a colônia 
não impediu que estes profissionais deixassem de estar sob a guarda estrita do estado: todos 
respondiam a um fiscal designado pela coroa – o físico-mor e/ou cirurgião-mor. Estes, além 
de exercerem a profissão, tinham um encargo burocrático que incluía a nomeação de dele-
gados para a fiscalização e a distribuição de cartas de consentimento para o exercício profis-
sional, outorgadas mediante documentos expedidos pelas câmaras locais que comprovassem 
a experiência e saber do requerente. Este último encargo teve certamente uma importância 
fundamental: diante da manifesta falta de profissionais da saúde habilitados na colônia, o 
estudo destas artes entre os brasileiros (exceto a medicina em si) era feita através da prática. 

O físico-mor (ou cirurgião-mor) e seus assessores eram também responsáveis pela fis-
calização dos estabelecimentos comerciais que vendiam drogas em todo o Brasil: examinavam 
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a manipulação de receitas, a veracidade e um virtual estado de decomposição das substâncias 
nelas empregadas.

Apenas em 1640 a metrópole autorizou a abertura de boticas não pertencentes a ordens 
religiosas; atrelada à permissão, estava a obediência a uma série de regras rígidas. Todas eram 
obrigadas a ter sobre o balcão pelo menos dois velhos livros de consulta – a farmacopeia oficial 
portuguesa e um manual para diagnóstico e tratamento. Nas boticas vendiam-se drogas medi-
cinais das mais diversas, faziam-se mezinhas, mas tal qual acontecera com os estabelecimentos 
religiosos, elas tinham um problema especial com as substâncias vindas de além-mar, que so-
friam degradação pelas mudanças de temperatura e umidade durante a travessia atlântica. Este 
não era o único obstáculo: se por ventura as drogas chegassem intactas, os preços tornavam-se 
exorbitantes, o que limitava sua aquisição aos membros mais abastados da sociedade. O resul-
tado destes entraves era o uso muito mais assíduo de medicamentos nativos pela população.

Com frequência os boticários eram os únicos a ter algum conhecimento médico 
nas pequenas vilas e cidades em formação e eram obrigados a servirem como barbeiros, 
cirurgiões ou médicos. É provável ser esta a origem do arraigado hábito dos brasileiros em 
procurar o farmacêutico para a cura de seus males. Estes profissionais eram também profes-
sores: acompanhando seu trabalho estavam os aprendizes do boticário, moços do boticário 
ou ainda ou práticos da botica, jovens geralmente de origem humilde, que recebiam sua 
instrução durante a jornada de trabalho.

Tais como os aprendizes de boticários, barbeiros e sangradores eram iletrados, de 
condição humilde, que aprendiam seu ofício através da prática. Munidos apenas de seu 
parco saber anatômico e experiência, suas práticas ainda estavam sujeitas a grandes doses 
de misticismo. Para que uma sangria fosse considerada bem-sucedida, ela precisava ser fei-
ta sob condições então consideradas ideais: em março escolhia-se a veia cefálica do braço 
direito e eram tirados apenas três dedos de sangue; em abril, maio e outubro, lancetava-se 
a “veia arcal” (arco dorsal) deste mesmo braço; mas em setembro, a veia escolhida era no 
braço esquerdo “acima da veia arcal” (veia basílica ou um de seus ramos).

No Brasil, os cirurgiões-barbeiros, muito mais comuns que os médicos, não eram 
exceção à regra: vinham de Portugal ou formavam-se na colônia através da prática. Even-
tualmente podiam subir mais um degrau na hierarquia profissional – e social – ao serem 
promovidos a cirurgiões-aprovados. Nesta ocasião, eles eram submetidos a uma prova minis-
trada pelo físico-mor do reino, onde eram testadas suas habilidades; se aprovados, recebiam 
certificado e licença especial.

considerações finais

A medicina erudita teve pouca importância durante o período colonial brasileiro, tan-
to pela presença ínfima de seus representantes (locados principalmente em cidades mais 
prósperas), quanto pelo seu custo elevado, que a tornava fora do alcance para a maioria da 
população. O que à primeira vista significaria uma tradução das precárias condições na co-
lônia, na prática constituiu-se em pouca ou nenhuma diferença para os brasileiros de então.
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Carente de conhecimentos básicos da química (bioquímica), da biologia e dos processos 
fisiopatológicos, a medicina erudita, embora resguardada por uma esmerada lógica filosófica, 
era empírica, mística e simbólica; em última instância, ela era muito próxima à sua vertente 
popular. Tal qual a medicina praticada inicialmente por jesuítas (que foram responsáveis pela 
divulgação de valiosas informações sobre o uso de plantas medicinais nativas), curiosos, curan-
deiros, benzedeiras, cirurgiões ou boticários sem nenhuma ou pequena formação acadêmica, a 
medicina erudita podia apenas resolver doenças de resolução simples valendo-se da observação 
dos sinais e sintomas, de interpretações sobrenaturais sobre a natureza das doenças e do uso de 
medicamentos consagrados por séculos (escolhidos entre muitos através do velho método da 
tentativa e erro). Seu índice de sucesso terapêutico deve ter sido semelhante, senão inferior, ao 
observado nas práticas populares – em alguns casos os procedimentos indicados por médicos 
eram mais agressivos, como o uso abusivo de laxantes ou realização de seguidas sangrias, que 
devem ter resultado em um pior prognóstico a seus pacientes.

Ainda que tenha havido progressos notáveis após o Renascimento – sobretudo nos 
campos da anatomia e no entendimento dos processos fisiológicos – em termos práticos, o 
alcance destes conhecimentos para a população foi, em sua imensa maioria, nulo. Na épo-
ca, a população europeia também não tinha acesso a serviços médicos que, dispendiosos, 
ficavam restritos a uma pequena elite; por outro lado, diante da dificuldade na circulação 
das ideias, os médicos demoravam a absorver novas experiências. Mesmo que isto ocorresse, 
as novas descobertas não tinham um efeito prático imediato. Harvey fez experimentos bri-
lhantes sobre a circulação sanguínea em pleno século XVII, mas a real importância de seus 
achados foi apenas sentida centenas de anos após a publicação dos resultados.

Neste contexto, sequer pode-se acusar a medicina erudita portuguesa de atrasada em 
relação à do restante da Europa – em termos práticos. De fato, ela não absorveu alguns 
progressos da ciência de então, restrita por vetos da Igreja Católica e particularmente da 
Inquisição, para o estudo anatômico do corpo humano e no acesso a obras consideradas ina-
propriadas. Dentre os autores que tiveram a divulgação de seus estudos proibidos estavam, 
além do citado Garcia da Orta, Guilherme Piso (que fez descrições pormenorizadas do uso 
da ipecacuanha, entre outras plantas medicinais brasileiras) e o próprio Harvey – ambos 
porque eram procedentes de países protestantes. 

Contudo, como já ponderado anteriormente, o conhecimento ou ignorância de novas 
experiências e achados não resultou em ganhos ou prejuízos terapêuticos e, desta forma, 
na prática, a medicina erudita portuguesa era equivalente à do restante da Europa. Muitos 
séculos foram necessários para que a medicina erudita ocidental se esquivasse de sua cono-
tação empírica e sobrenatural para que recebesse, enfim, o respaldo da ciência e de seus reais 
resultados curativos.

Assim, o fato de às vésperas da vinda de D. João ter sido registrado um número de 
médicos não superior a doze em todo o Brasil, não fez significativa diferença para a população 
geral. Mas para as elites que com o regente atravessaram o Atlântico, a situação era alarmante. 
Não por acaso D. João fundou duas escolas logo à sua chegada – inicialmente de cirurgia, 
e logo transformadas em escolas médicas. Foi um ato importante, mas que mais uma vez só 
beneficiou gerações posteriores.
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a PriMitiVa e carente Medicina no Brasil colonial

Até os albores do século XIX, a medicina no Brasil colonial era exercida de maneira empírica 
e rudimentar, professada por boticários e barbeiros e impregnada de curandeirismo e supers-
tição, desempenhada, todavia, com proficiência e apostolado, pelos padres jesuítas, aportados 
ao Brasil em 1549, como missionários, médicos, boticários e enfermeiros, lancetando, sar-
jando, partejando e valendo-se, também, da arte indígena de curar, aplicada até a metade do 
século XVIII. Ademais, quase todos os primeiros médicos desembarcados no Brasil, desprovi-
dos de suficiente conhecimento médico-cirúrgico, vindos com as expedições portuguesas, não 
permaneceram por muito tempo na novel colônia, onde pontificavam barbeiros, cirurgiões-
-barbeiros, sangradores, práticos, curiosos e charlatães.

Fundação das duas primeiras 
faculdades de medicina do Brasil

Antonio Carlos Nogueira Britto
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A arte médico-cirúrgica trazida para o Brasil Colônia, era influenciada pelas escolas 
luso-espanholas e fundamentada na teoria humoral de Hipócrates e nas doutrinas anatômi-
cas de Galeno, ao lado dos preceitos greco-romanos e árabes. Naquele tempo, a medicina se 
deixou limitar pelo ambiente, pela carência de material e pela precária formação profissional 
e cultural daqueles que se dedicavam à arte de curar, impregnada do medievalismo luso-
-castelhano, e quedou-se estacionada. Portanto, não receberam cultura e formação médica 
adequada os médicos formados nas escolas de medicina ibérica que aportaram no Brasil. 

a Precária educação Médica Brasileira no início do século xix  
e seus Pioneiros e aBneGados Professores de Medicina 

O insuficiente e quase inepto ensino público no Brasil Colônia tornou-se mais min-
guado e grave como consequência da clausura brutal e arrebatada do Colégio dos Jesuítas ou 
Real Colégio das Artes, sendo os padres inacianos e professores da Companhia de Jesus tan-
gidos do Brasil, em 3 de setembro de 1759, por ato de Sebastião Jozé de Carvalho e Mello, 
primeiro marquês de Pombal. 

Até o final do século XVIII, a coroa portuguesa criava empecilho para o desenvolvi-
mento cultural do Brasil, como meio de restringir as ideias e desejos libertários, vedando e 
controlando a entrada de livros e periódicos, sendo proibida a atividade científica aos bra-
sileiros. Desde 1706, carta régia mandava sequestrar as letras impressas e notificar os donos 
delas e os oficiais da tipografia que não imprimissem nem consentissem que se imprimissem 
livros ou papeis avulsos. Mesmo depois da chegada de D. João, Príncipe do Brasil, censores 
eram indicados para a revisão e censura dos livros e papéis que se quisessem oferecer ao prelo. 
A impressão pioneira no Brasil somente foi levada a efeito por determinação do príncipe D. 
João, quando fundou a Impressão Régia, em 13 de maio de 1808, hoje Imprensa Nacional. 

Apesar da penúria de livros e textos sobre a arte da medicina, o livro Erario Mineral: 
magnum opus, por excelência, é considerado o primeiro manual de clínica no Brasil, levado 
a lume em 1735. Seu autor foi um celebrado cirurgião-aprovado luso, Luis Gomes Ferreyra, 
porquanto a histórica e rara publicação foi fundamentada nas suas lides médico-cirúrgicas 
em Villa Rica e Villa Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará. Em 1923, Gonçalo 
Moniz Sodré de Aragão (1870-1939), professor de Patologia Geral da Faculdade de Medici-
na da Bahia, asseverava que “o cirurgião Luiz Gomes Ferreira, que chegou a Bahia em 1707, 
aqui residiu alguns annos e depois em Minas Gerais, onde, além de clinico, foi mineiro e 
fazendeiro” (Aragão, 1923, p. 405). 

Antes do ensino primaz institucional, regular e permanente, organizado como escola 
de ensino de cirurgia e das artes médicas, instituída pelo Príncipe Regente D. João, em 18 
de fevereiro de 1808, ao chegar à capitania da Bahia em 22 de janeiro daquele ano, existiam, 
em algumas capitanias, aulas ministradas por médicos abnegados, proficientes e habilitados, 
com o escopo de melhorar a qualidade profissional e cultural dos físicos e cirurgiões daquele 
tempo e atenuar a escassez e necessidade de médicos proficientes no vasto território do Brasil, 
desde a época colonial.
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Como resultado da reclamação pelo vice-rei Luiz de Vasconcellos, em 1789, denun-
ciando que apenas quatro médicos laboravam na corte, um édito real de 1º de maio de 1800 
determinava que a municipalidade do Rio de Janeiro designasse quatro moços para estuda-
rem em Portugal, sendo que um deles estudaria medicina em Coimbra e o outro no Hospital 
Real de São José, de Lisboa. Um deles receberia a carta de físico e o outro de cirurgião. 

Por conseguinte, em 1790, João Álvares Carneiro, aprendeu e praticou, durante cinco 
anos, com Antonio José Pinto, na Santa Casa do Rio de Janeiro, cirurgia e noções de anato-
mia descritiva, de doenças cirúrgicas e terapêutica. 

   Na cidade da Bahia, em 1798, o cirurgião-mor José Xavier de Oliveira Dantas, do 
4º Regimento de Milícias, prelecionava curso de anatomia e cirurgia em sua própria casa. 
Ofício do Palácio de Queluz, com data de 3 de dezembro de 1798, firmado por D. Rodrigo 
de Souza Coutinho, secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, dava conta 
a D. Fernando Jozé de Portugal e Castro, capitão-general da capitania da Bahia, do docu-
mento incluso de José Xavier de Oliveira Dantas. Sua Majestade ordenou que fosse inteirado 
sobre o conteúdo do dito documento. No referido escrito, o requerente dava a conhecer 
que na capital da capitania da Bahia não existia aula de cirurgia para ensino aos praticantes 
da arte, tendo, por conseguinte, aberto voluntariamente uma aula, na qual ensinava teoria 
e prática de cirurgia e anatomia, sem remuneração do Estado, e por este motivo pedia que 
fosse erigido a aula com o ordenado e prerrogativas que aprouvesse. Não foram deferidos o 
requerimento e as prerrogativas de Aula Régia. 

Em Minas Gerais, “attendendo à grande falta que ha de Cirurgioens habeis, e in-
telligentes nessa Capitania, por nella não haver Aulas publicas, em que se expliquem as 
doutrinas respectivas a esta Faculdade” (Salles, 1971, p. 143), o Príncipe Regente D. João, 
por meio de  Carta Régia de 17 de junho de 1801, criou em Vila Rica uma cadeira de Ci-
rurgia, Anatomia e Arte Obstetricia, estabelecida no Hospital Real de Villa Rica. Nomeou 
para a dita disciplina o atual cirurgião-mor do Regimento de Cavallaria de Minas Geraes, 
Antonio Jozé Vieira de Carvalho, provavelmente cristão-novo, proficiente sobremaneira, 
judeu convertido, prófugo da Santa Inquisição, o qual, ao lado de outros cristãos-novos, 
físicos e cirurgiões formados, aqui aportados, eram os mais eruditos e competentes pro-
fissionais, em razão dos seus périplos em centros médicos europeus, que não pertenciam 
à retrógrada escola médica ibérica. A sobredita cadeira foi exercida pelo sucessor de Vieira 
de Carvalho, o cirurgião-mor Antonio Jozé Vieira de Menezes, até a sua morte em 1848, 
quando cessaram as atividades docentes das artes médicas em Vila Rica. Infere-se, destarte, 
que a capitania de Minas Gerais teve o privilégio de ser a sede primaz, no Brasil, de uma 
cadeira oficial de Medicina, instituída por Carta Régia.

No Hospital Militar de São Paulo, foi criada, em 1803, uma “aula de cirurgia” ministra-
da pelo físico-mór Mariano José do Amaral, natural da Bahia, sendo os exames feitos em uma 
sala do Palácio. O capitão-general governador Antonio Jozé da Franca e Horta, oficiou, em 
1804, a João Rodrigues Sá e Mello, 1º visconde de Anadia, Ministro de Estado dos Negócios 
Ultramarinos, dando conta das atividades da aula de cirurgia, por ele instituída no Hospital 
Militar. O curso começou com seis alunos inscritos, aprovados em exames que versaram sobre 
angiologia e fisiologia. A aula de cirurgia de São Paulo deixou de existir em 1806.
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a criação da escola de cirurGia da cidade da Bahia 

Com o bloqueio continental da Europa, em 1806, pela força das legiões de Napoleão 
Bonaparte durante a guerra peninsular (1807-1814), o Príncipe Regente D. João transmi-
grou para o Brasil, em 29 de novembro de 1807, acompanhado da família real e dignitários 
da corte, além de trazer consigo a dignidade do trono português, aportando as naus na cida-
de da Bahia em uma sexta-feira, 22 de janeiro de 1808, desembarcando D. João na manhã 
do dia seguinte.

Acompanhava o Príncipe Regente, Jozé Correa Picanço, ilustre pernambucano, Con-
selheiro e cirurgião-mor dos Exércitos do Reino, ao depois barão de Goiana, que instou 
D. João, durante sua curta estada na cidade da Bahia, a criar uma Escola de Cirurgia no 
Hospital Real Militar, no denominado largo do Terreiro de Jesus, instalado no colégio que 
pertencera aos tangidos padres jesuítas.

Destarte, D. João de Saldanha da Gama Mello Torres Guedes de Britto, sexto conde 
da Ponte e capitão-general da capitania da Bahia, foi autorizado pelo ministro do reino, D. 
Fernando Jozé de Portugal e Castro, mais tarde segundo marquês de Aguiar, a levar a efeito 
a instalação da Escola de Cirurgia, estabelecida na Enfermaria-Botica, do Hospital Real Mi-
litar, para o ensino da cirurgia, a anatomia e a arte obstetrícia.

A decisão régia, escrita na cidade da Bahia, com data de 18 de fevereiro de 1808, 
enfatiza que o Príncipe Regente, anuindo à proposta que lhe fez o Dr. Jozé Correa Picanço, 
cirurgião-mor do Reino e do seu Conselho, sobre a necessidade, que havia, de uma escola 
de cirurgia no Hospital desta cidade, para a instrução dos que se destinam ao exercício desta 
arte, tem cometido ao sobredito cirurgião-mor a escolha dos professores que não só ensinem 
a cirurgia propriamente dita, mas a anatomia, como base essencial dela, e a arte obtetrícia, 
tão útil como necessária.

Assim, a cidade da Bahia teve o privilégio de acolher e estabelecer a primaz institui-
ção, organizada como Escola oficial, para ministrar o ensino médico no Brasil por meio da 
cirurgia, anatomia e arte obstetrícia, no azo da estada do Príncipe Regente D. João no solo 
da Bahia, em 18 de fevereiro de 1808.

Os dois primeiros professores nomeados em 23 de fevereiro de 1808 por Picanço, 
foram os cirurgiões-mores do sobredito Hospital, Manoel Jozé Estrella, natural do Rio de 
Janeiro, que ensinou cirurgia especulativa e prática e Jozé Soares de Castro, português, que 
ministrou lições teóricas e práticas de anatomia e as de operações cirúrgicas. 

João Pereira de Miranda, cirurgião-mor agregado ao 1º Regimento de Infantaria de 
Linha, foi nomeado pela carta régia de 22 de setembro de 1809, para dar aulas aos cirurgiões-
ajudantes de regimentos. Faleceu na cidade da Bahia no ano de 1811.

Não obstante a carta régia determinar também o ensino da arte obstetrícia tão útil 
como necessária, as instruções de 23 de fevereiro de 1808, enviadas por Picanço aos dois 
professores, não mencionaram o ensino dessa arte. Somente com a reforma do ensino médi-
co de 1815, foi designado professor específico para a cadeira, o lente Jozé Álvares do Amaral.  

A Escola de Cirurgia tinha como objetivo formar cirurgiões – cirurgiões formados 
para evitar e acabar com os cirurgiões-licenciados (pessoas que se diziam hábeis ou por conta 
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de atestados emitidos por cirurgiões-mores oficiais ou do “Protomedicato”, ou por autorida-
des da Câmara). A Escola de Cirurgia foi instituída para tal finalidade, todavia não formaria 
médicos, porquanto tal formação somente poderia ser atendida mediante estudos em Lisboa 
e em outras faculdades médicas da Europa.

descrição inédita, eM 12 de Março de 1808, da PriMeira sala de aula 
da escola de cirurGia da cidade da Bahia

Inédito ofício original, manuscrito, com data de quinta-feira, 12 de março de 1808 
(descoberto por Britto), em 1995, foi enviado ao governador e capitão-general da capitania 
da Bahia, João Saldanha da Gama Mello e Torres, pelo sargento-mor-inspetor do Hospital 
Real Militar, dando conta do lugar mais adequado para prelecionar aula de cirurgia e de 
anatomia na já criada Escola de Cirurgia da Bahia naquele nosocômio.  

Assim rezava o dito ofício: 

Ill.mo e Ex.mo Snr.
Obedecendo ao respeitavel Despacho, pelo qual V. Ex.cia He Servido mandar lhe informe so-
bre o logar que mais propria eComodam.te pode se destinado p.a o estabelecimento da Aula de 
Cirurg.a, ede Anatomia, respondo a V. Ex.a q’ oSalão q’ fica por cima da botica, contiguo ao 
meu quarto onde amt.o se acha dezocupado, e He muito proprio para o tal ministerio, porque te 
bancos tem p.a os praticantes enão fazendo necessaria mais q’ aCadeira para os Professores, eHu’a 
feixadura para a porta da d.a Salla. He oque posso informar a V. Ex.cia 

Hosp. Real Militar 12 de março de 1808 

criação da escola anatôMica, cirúrGica e Médica do rio de Janeiro 

O Príncipe Regente D. João chegou ao Rio de Janeiro a 7 de março de 1808 e desem-
barcou a 8 de março, procedente da Bahia, de onde partira a 26 de fevereiro. 

Em 2 de abril de 1808, foi criada a cadeira de anatomia no Hospital Militar da corte, 
no antigo Colégio dos Jesuítas do morro do Castelo. Na mesma data, nomeou-se o cirurgião 
Joaquim da Rocha Mazarém para lente da nova cadeira de Anatomia, para ministrar um 
curso de ligaduras, partos e operações de cirurgia.

As aulas de cirurgia e de medicina foram criadas pelas motivações de frei Custódio de 
Campos Oliveira, professo da Ordem de Cristo, cirurgião da Real Câmara, cirurgião-mor dos 
Exércitos e Armada, cumprindo um plano já iniciado e estabelecido na capitania da Bahia.

Em virtude de viajar no final daquele sobredito ano, porquanto Mazarém era cirur-
gião da Armada, o Príncipe Regente o substituiu por meio de carta régia de 5 de novembro 
de 1808, pelo cirurgião Joaquim Jozé Marques, cirurgião-mor do reino de Angola, o qual 
passaria a ensinar Medicina Operatória, e o curso de Partos, ficando ao mesmo tempo encar-
regado da assistência de uma das Enfermarias de Cirurgia do mesmo Hospital.

Por conseguinte, a data de 2 de abril de 1808 deve ser considerada como a da criação 
do curso de Anatomia, Partos e Cirurgia no Rio de Janeiro.
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Em consonância com a carta régia citada, decisão régia de 25 de janeiro de 1809 deter-
minou que Mazarém passasse a lecionar Medicina Operatória e Arte Obstetrícia.

O cirurgião Jozé Lemos de Magalhães foi designado para ensinar Terapêutica Cirúrgi-
ca e Particular; a cadeira de Medicina Clínica Teórica e Particular e Princípios Elementares 
de Matéria Médica e Farmacêutica, criada por decreto real em 12 de abril 1809, foi regida 
pelo físico Jozé Maria Bomtempo; o físico Amaro Baptista Pereira substituiu Jozé Lemos de 
Magalhães, aposentado em 9 de janeiro de 1811. 

Infere-se, pelo acima exposto, que a Escola de Cirurgia da Bahia, limitada apenas às 
cadeiras de Cirurgia e Anatomia, não mereceu a mesma atenção dada pelo governo da corte 
à sua congênere do Rio de Janeiro, que foi privilegiada com maior número de disciplinas.

criação das acadeMias Médico-cirúrGicas 

Decreto de 1º de abril de 1813 aprovava o plano de Manoel Luiz Álvares de Carvalho, 
natural da Bahia e médico pela Universidade de Coimbra, diretor dos estudos de medicina 
e cirurgia na corte e estado do Brasil, com as honras de físico-mor do Brasil, chegando ao 
Brasil acompanhando a família real.

O sobredito Plano, ou Plano dos estudos de Cirurgia, preconizava a instituição de três 
academias médico-cirúrgicas, uma no Rio de Janeiro, outra na cidade da Bahia e outra em 
São Luiz do Maranhão, a qual nunca se concretizou.

acadeMia Médico-cirúrGica do rio de Janeiro – 1813 

A Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, criada pelo decreto de 1º abril de 
1813, estabeleceu-se em duas salas recém-construídas, anexas ao Hospital da Misericórdia 
do Rio de Janeiro, na praia de Santa Luzia, onde foi instituído o Teatro de Anatomia, sob a 
orientação do lente Joaquim Jozé Marques. 

Estavam assim distribuídas as disciplinas para o ano de 1817: no primeiro ano: Ana-
tomia (Joaquim Jozé Marques); no segundo ano: Fisiologia (Joaquim da Rocha Mazarém); 
no terceiro ano: Higiene, Patologia e Terapêutica (Vicente Navarro de Andrade) e Operações 
(Amaro Baptista Pereira); no quarto ano: Partos, ou Arte Obstetrícia (Manoel Álvares da 
Costa Barreto); no quinto ano: Medicina Prática, Matéria Médica e Farmácia (José Maria 
Bomtempo); Curso anexo: cadeira de Botânica e Agricultura, criada em 9 de dezembro de 
1814, e regida por frei Leandro do Sacramento, sendo incluída no currículo da porvindoura 
Faculdade de Medicina, em 1832. 

Da mesma forma que as instituições de ensino médico criadas em 1808, as academias 
procuravam acabar com a instituição de cirurgiões licenciados, preparando cirurgiões diplo-
mados ou formados.

Era aumentado de quatro para cinco anos a duração do curso médico, desaparecendo 
a possibilidade de, no 3º ano, o aluno requerer licenciatura ou carta de cirurgião licenciado, 
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porquanto, na prática profissional licenciado e formado se confundiam e praticavam o exer-
cício da arte médica com direitos iguais. 

Os alunos que concluíssem os exames do quarto ano, receberiam a carta de aprovados 
em cirurgia e aqueles que frequentassem novamente o curso do quarto ano e cursassem o 
quinto ano e se submetessem aos precisos exames seriam graduados em formados em cirurgia.

coléGio (ou acadeMia) Médico-cirúrGico da Bahia – 1815

A Academia Médico-Cirúrgica da cidade da Bahia, mais comumente chamada Colégio 
Médico-Cirúrgico, foi estabelecida somente em 1815, perdurando suas atividades de ensino 
até 1832, quando, ao lado da Academia do Rio de Janeiro, foi transformada em Faculdade 
de Medicina. Criada pela carta régia de 29 de dezembro de 1815, endereçada pelo Príncipe 
Regente ao conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha e Britto, governador e capitão-general 
da capitania da Bahia, na qual é transmitida a preocupação das limitações dos princípios de 
cirurgia, que se adquiria pelas lições das duas cadeiras estabelecidas na Escola de Cirurgia 
da Bahia. Dessa forma, criava um curso completo de cirurgia na sede dessa capitania, à se-
melhança do que se acha estabelecido por decreto de 1º de abril no Rio de Janeiro. Nesse 
decreto, segundo o plano formado por Manoel Luiz Álvares de Carvalho, as lições deveriam 
ser dadas no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, transferindo-se para o dito nosocômio 
as aulas lecionadas no Hospital Militar. 

Os estatutos da Universidade de Coimbra estavam a reger interinamente as atividades 
escolares dos Colégios Médico-Cirúrgicos.  

Somente a 17 de março de 1816 foi levada a efeito a transferência da primaz Escola de 
Cirurgia da cidade da Bahia, de sua sede no Hospital Militar da Bahia, no largo do Terreiro 
de Jesus, para a Santa Casa de Misericórdia e seu anexo Hospital São Cristóvão, recebendo 
a então Escola de Cirurgia a denominação de Academia Médico-Cirúrgica da Bahia, mais 
comumente chamada de Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia.

Outra carta régia, da mesma sobredita data, nomeava os seguintes professores: Jozé 
Soares de Castro, lente da Anatomia geral, no primeiro ano do curso; Manoel Jozé Estrella, 
lente da Anatomia e Fisiologia, no segundo ano; Antonio Ferreira França, lente de Higiene, 
Etiologia, Patologia e Terapêutica, no terceiro ano; Jozé Avellino Barboza, lente de Clínica 
Médica e Obstetrícia, no quinto ano. Não foi ocupada a cadeira do quarto ano, para as dis-
ciplinas de Instituições Cirúrgicas e Operações.

A Carta Régia de 29 de novembro de 1819 criou a cadeira de Farmácia, Matéria Médi-
ca e Terapêutica, sendo indicado para lente, em 1821, Manoel Joaquim Henriques de Paiva; 
a cadeira de Patologia Externa, ou Patologia Cirúrgica, foi instituída a 14 de julho de 1825, 
para ela sendo designado Jozé Lino Coutinho. 

Em 1825, eram sete os lentes que compunham o Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia: 
Anatomia: Jozé Soares de Castro; Fisiologia: Manoel Jozé Estrella; Patologia Interna, Higiene 
e Terapêutica: Antonio Ferreira França; Operações e Partos: Jozé Álvares do Amaral; Patolo-
gia Externa: Jozé Lino Coutinho; Farmácia e Matéria Médica: Manoel Joaquim Henriques de 
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Paiva; Medicina Prática (Clínica Médica): Jozé Avellino Barboza; Lente substituto: Francisco 
de Paula de Araujo e Almeida. 

A corte do Rio de Janeiro não nomeou diretores paras as Academias Médico-Cirúrgicas.

a criação e orGanização das faculdades de Medicina do  
rio de Janeiro e da Bahia 

Desde 1821, era intenso o desejo de reforma das Academias Médico-Cirúrgicas do Rio 
de Janeiro e da Bahia, consideradas como anacrônicas e deficientes.

Em 1823, os deputados da Assembleia Constituinte Brasileira apresentaram e dis-
cutiram projetos que objetivavam criação de universidades. Em 1830, Francisco de Paula 
Araujo e Almeida, baiano e então lente substituto das cadeiras cirúrgicas e lente de fisiologia, 
deputado geral pela Bahia e, em 1836, diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, sugeriu 
que as escolas de cirurgia se transformassem em escolas de medicina, aumentando em sete o 
número de anos do curso médico.

A Câmara dos Deputados encaminhou o projeto do professor Paula para aprecia-
ção pela Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, criada em 30 de junho de 1829. Em 
sucessivas reuniões, os membros do silogeu elaboraram anteprojeto denominado “Plano 
de organização das Escolas Médicas do Império do Brasil”, que foi apresentado por Cruz 
Jobim, em nome da Sociedade, à apreciação da Câmara dos Deputados do Império, onde 
foi discutido, votado e aprovado pela Câmara e pelo Senado. 

Destarte, a 3 de outubro de 1832, a lei de fundação das Faculdades de Medicina no 
Brasil foi firmada pela Regência Trina Permanente, composta do brigadeiro Francisco de 
Lima e Silva, José da Costa Carvalho, ao depois marquês de Monte Alegre e João Braulio 
Muniz e referendada pelo ministro do Império, o senador Nicolau Pereira de Campos Ver-
gueiro. Esse decreto transformou as Academias Médico-Cirúrgicas do Rio de Janeiro e da 
Bahia em Faculdades de Medicina. 

A lei de 3 de outubro de 1832 definiu que o curso médico constasse de quatorze 
matérias, lecionadas cada uma por um professor, doutor em Medicina, durando seis anos, 
mediante aulas teóricas nas sedes das duas faculdades, e lições práticas nas enfermarias dos 
hospitais das Santas Casas de Misericórdia.  

Para os precisos regimentos, foram adotados os estatutos da Faculdade de Medicina de 
Paris. Foram instituídos três cursos: o de medicina, o de farmácia (três anos) e o de Partos, 
passando as faculdades a conceder os títulos de doutor em medicina, de farmacêutico e de 
parteira. Para ser conferido o título de doutor em medicina, o candidato sustentava, em públi-
co, tese inaugural ou doutoral, escrita no idioma nacional, ou em latim, e impressa à própria 
custa. Os primeiros doutores em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
defenderam tese em dezembro de 1834; na Bahia, a defesa de tese só foi realizada em 1836. 

O diretor das duas faculdades era nomeado pelo governo imperial pelo período de três 
anos, escolhidos de lista tríplice e o ano letivo compreendia o período de 1º de março a 31 
de outubro e os exames ou “actos” eram realizados em novembro e dezembro.



Fundação das duas primeiras faculdades de medicina do Brasil 465

Eis a relação das disciplinas instituídas para as duas Faculdades de Medicina: Primei-
ro ano: Física Médica, Botânica Médica e Princípios Elementares de Zoologia; Segundo 
ano: Química Médica e Princípios Elementares de Mineralogia, Anatomia Geral e Descri-
tiva; Terceiro ano: Anatomia – ministrada pelo mesmo lente do segundo ano –, Fisiologia; 
Quarto ano: Patologia Externa, Patologia Interna, Farmácia, Matéria Médica (especialmente 
brasileira), Terapêutica e Arte de Formular; Quinto ano: Anatomia Topográfica, Medicina 
Operatória e Aparelhos, Partos, Moléstias de Mulheres Pejadas e Paridas e de Meninos Re-
cém-nascidos; Sexto ano: Higiene e História da Medicina, Medicina Legal. E ainda: Clínica 
Externa e Anatomia Patológica Respectiva, a todos os estudantes do segundo ao sexto ano; e 
Clínica Interna e Anatomia Patológica Respectiva aos do quinto e sexto anos.

O ensino oficial e curricular da história da medicina teve início em 1832 e persistiu até 
1891, com a Reforma Benjamin Constant.

O curso farmacêutico era ministrado em três anos, pelos professores do curso médico. 
Depois de praticarem por três anos em uma botica (farmácia), os alunos recebiam o título 
de farmacêutico. O curso para parteiras, era ministrado pelo lente de partos, no término do 
curso, o título de parteiras era concedido, ou não, às alunas. 

Infere-se pelo exposto, que foi estabelecido o verdadeiro ensino médico no Brasil, cria-
do pela lei de 3 de outubro de 1832, moldado pela Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro 
e norteado pelos estatutos da Faculdade de Medicina de Paris.

faculdade de Medicina do rio de Janeiro 

No Rio de Janeiro, os cursos de Medicina, de Farmácia e de Partos funcionaram em 
instalações da Santa Casa de Misericórdia, na Praia de Santa Luzia, onde funcionava a Aca-
demia Médico-Cirúrgica. 

Decreto de 17 de fevereiro de 1832 extingue os hospitais e cria os regimentais e man-
da estabelecer os hospitais regimentais em local o mais próximo que for possível do quartel, 
quando absolutamente não possa ser dentro dele. 

Foi, assim, extinto o Hospital Militar, sediado no edifício do antigo Colégio dos Je-
suítas, anexo à Igreja de Santo Inácio, no morro do Castelo. Mesmo em precário estado de 
conservação, em 1836 a novel Faculdade de Medicina transferiu-se para o anciano colégio 
que pertencera aos padres inacianos. O ensino das cadeiras de clínica médica e cirúrgica 
continuou nas enfermarias da Santa Casa.

Em 1844, parte das instalações da faculdade se alojou em acanhado sobrado da praia 
de Santa Luzia. A escola foi distribuída em acomodações do Hospital Militar, no exíguo 
sobrado da praia de Santa Luzia e na Santa Casa. O Hospital Militar desapareceu com a 
demolição do morro do Castelo, em 1920.

Em 3 de maio de 1916, no governo do presidente Venceslau Braz, teve início a constru-
ção da sede da Faculdade de Medicina, na Praia Vermelha, inaugurada em 12 de outubro de 
1918. Em 1973, foi demolido o majestoso prédio da então Faculdade Nacional de Medicina, 
da Universidade do Brasil (1945), na Praia Vermelha.  
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A transferência das instalações da Praia Vermelha para a Ilha do Fundão foi realizada 
em janeiro de 1973. Era diretor da Faculdade de Medicina o professor José Lopes Pontes.  

O quadro de lentes, em 1833, era o seguinte: Física Médica: Francisco de Paula Cândi-
do; Botânica Médica e Princípios Elementares de Zoologia: Francisco Freire Alemão Cisneiros; 
Química Médica e Princípios Elementares de Mineralogia: Joaquim Vicente Torres Homem; 
Anatomia Geral e Descritiva: Joaquim José Marques; Farmácia, Matéria Médica (especialmen-
te brasileira), Terapêutica e Arte de Formular: João José de Carvalho; Anatomia Topográfica, 
Medicina Operatória e Aparelhos: Manoel Feliciano Pereira de Carvalho; Partos, Moléstias de 
Mulheres Pejadas e Paridas e de Meninos Recém-Nascidos – Francisco Julio Xavier; Higiene 
e História da Medicina: José Maria Cambuci do Vale; Higiene Legal: José Martins da Cruz 
Jobim; Clínica Externa e Anatomia Patológica Respectiva: Thomás Gomes dos Santos; Clínica 
Interna e Anatomia Patológica Respectiva: Manoel Valadão Pimentel.  

O primeiro diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi Domingos Ribeiro 
de Guimarães Peixoto, barão de Iguaraçu (1832 a 1839); Vicente Cândido Figueira de Sa-
bóia, visconde de Sabóia, foi o último diretor no século XIX (1881 a 1889). 

faculdade de Medicina da Bahia

O Colégio Médico-Cirúrgico da Cidade da Bahia, estabelecido no edifício da Santa 
Casa de Misericórdia e no seu anexo Hospital São Cristóvão, já com a denominação de Fa-
culdade de Medicina da Bahia, criada pela lei de 3 de outubro de 1832, juntamente com a 
congênere da Corte, retornou no dia 2 de julho de 1833 para os cômodos do extinto Colégio 
dos Jesuítas, onde estava instalado o Hospital Militar, no Largo do Terreiro de Jesus, que foi 
transferido para o Quartel da Palma, já com a denominação de Hospital Regimental, por 
decreto de 17 de fevereiro de 1832.

Cotejando o funcionamento entre as duas faculdades, verifica-se a situação privile-
giada da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Situada na capital do Império, a escola 
do Rio atraía as personalidades mais brilhantes e ilustres. Contava com maior número de 
moços estudantes e, por conseguinte, graduou mais doutores em medicina. Pertenceram 
ao quadro docente da Faculdade carioca os mais celebrados médicos do Império. Títulos 
nobiliárquicos foram outorgados a dezesseis lentes: um conde, viscondes e barões. Na Bahia, 
somente Adriano Alves de Lima Gordilho, lente de obstetrícia foi contemplado com o título 
de nobreza, barão de Itapuã. Os professores da Faculdade da corte, Jozé Martins da Cruz 
Jobim e Cândido Borges Monteiro, visconde de Itaúna, foram escolhidos pelo Imperador 
para o Senado do Império, ou Câmara Vitalícia, cujas cadeiras, como o próprio nome diz, 
eram vitalícias.

O corpo docente da Faculdade de Medicina da Bahia estava assim composto, em 
1833: Física Médica: Vicente Ferreira de Magalhães; Botânica Médica e Princípios Elemen-
tares de Zoologia: Manoel Maurício Rebouças; Química Médica e Princípios Elementares 
de Mineralogia: Jozé Vieira de Faria Aragão Ataliba; Anatomia Geral e Descritiva: Jona-
thas Abbott; Fisiologia: Francisco de Paula Araujo e Almeida; Patologia Externa: Jozé Lino 
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Coutinho; Patologia Interna: Antonio Ferreira França; Farmácia, Matéria Médica (especial-
mente brasileira): Fortunato Candido da Costa Dormund; Anatomia Topográfica, Medicina 
Operatória e Aparelhos: João Baptista dos Anjos; Partos, Moléstias de Mulheres Pejadas e 
Paridas e de Meninos Recém-nascidos: Francisco Marcellino Gesteira; Higiene e História 
da Medicina: Jozé Avellino Barboza; Medicina Legal: João Francisco de Almeida; Clínica 
Externa e Anatomia Patológica Respectiva: João Antunes d’Azevedo Chaves; Clínica Interna 
e Anatomia Patológica Respectiva: Antonio Policarpo Cabral. 

diretores

O conselheiro Jozé Lino Coutinho (1832 a 1836) foi o primeiro diretor, nomeado 
por Decreto da Regência em 27 de junho de 1833, Alfredo Thomé de Britto foi o diretor no 
período de 1901 a 1908.  

Em 1836, o formando Manoel Ezequiel de Almeida, da 21ª turma da Faculdade de 
Medicina da Bahia, defendeu a primeira tese doutoral, intitulada Asfixia por submersão ou 
afogamento, consoante pesquisas feitas pelo autor deste trabalho em livro manuscrito original 
custodiado no arquivo geral da Faculdade de Medicina da Bahia.

Naquela época, o ensino prático era extremamente precário por absoluta falta de ma-
terial adequado e da penúria de recursos orçamentários.

Em 1854, foi escrita a primeira Memória Histórica pelo lente de Medicina Legal 
Malaquias Álvares dos Santos, por força do decreto nº 1387 de 28 de abril do dito ano, que 
instituía uma memória histórica, para servir de crônica da faculdade. Tal decreto reformou o 
ensino no país e foi promulgado pelo conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, ao depois 
visconde de Bom Retiro. Foram escritas 67 Memórias Históricas da Faculdade de Medicina 
da Bahia desde 1854. 

Um curso de Obstetrícia foi inaugurado em 1874 pela cadeira de Partos, de cunho 
teórico e prático e, em 1884, foi criado o curso de Odontologia pela Reforma do Visconde 
de Sabóia, cujo professor foi Manoel Bonifácio da Costa.

oBstetrícia

Naquele tempo, no escoar do século XIX, a arte obstétrica era exercida pelas partei-
ras, comadres ou aparadeiras. A cadeira de partos sempre constou nos programas de ensino 
das Academias Médico-Cirúrgicas do Rio de Janeiro e da Bahia e, ao depois, das duas 
Faculdades de Medicina.

Após a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro, parteiras francesas, em sua 
maioria aprovadas pelo Curso de Partos da Faculdade de Medicina de Paris, se estabelece-
ram no Rio de Janeiro, Salvador e Recife e, além de realizarem o parto, sangravam, vacina-
vam contra a varíola e tratavam as moléstias do útero. Delas, a mais afamada foi madame 
Durocher, Marie Josephine Mathilde Durocher. Matriculou-se no Curso Obstétrico da 
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Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, obtendo, em 1834, o diploma de parteira. No-
tabilizada em sua arte, foi admitida pela Academia Imperial de Medicina como membro 
titular, em 1871.

No escoar do século XIX, não houve a criação de maternidades anexas às Faculdades 
de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Todavia, em 1877, fundou-se a primeira mater-
nidade particular na capital do Império, a Maternidade Santa Izabel, que teve como um dos 
fundadores José Rodrigues dos Santos. 

Somente com a reforma de 1815, criando as Academias, foi designado professor espe-
cífico para a cadeira, Manoel Álvares da Costa Barreto, no Rio de Janeiro e Jozé Álvares do 
Amaral, professor substituto, na Bahia.

Na Bahia, o ensino da arte obstétrica somente melhorou com a transferência das insta-
lações do Hospital São Cristóvão, no largo do Terreiro de Jesus, para as novas acomodações 
do Hospital Santa Izabel, da Santa Casa de Misericórdia, no Largo de Nazaré, inaugurado 
em 30 de julho de 1893. A nova Maternidade Climério de Oliveira teve seu edifício iniciado 
em 1903 e inaugurado em 30 de outubro de 1910.  

farMácia 

Em 1832, instalou-se no Brasil o Curso Farmacêutico, em três anos, e anexo ao 
Curso Médico, nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, tendo início 
efetivamente somente em 1836. Lei da Assembléia Provincial de Minas Gerais, de 4 de 
abril de 1839, criou e instalou, em Ouro Preto, então capital das Minas Gerais, a primeira 
e mais antiga escola brasileira consagrada ao ensino da arte farmacêutica. Ao depois, em 9 
de junho de 1883, o Governo Imperial reconheceu a escola e estendeu sua legitimidade a 
todo o território brasileiro. 

odontoloGia 

Em virtude da Reforma Leôncio de Carvalho, dada em 19 de abril de 1879, o ensino 
da Odontologia no Brasil foi incluído no programa das faculdades médicas do Rio de Janeiro 
e da Bahia, efetivando-se a partir de 1884, quando da Reforma Visconde de Sabóia. Somente 
em fins do século XIX, Manoel Bonifácio da Costa (1848-1912), natural da Bahia, doutor 
em medicina pela escola da Bahia, inaugurou o Curso Odontológico na Faculdade de Medi-
cina da Bahia, lecionando Clínica Odontológica.

reforMas do ensino Médico aPós a lei de 3 de outuBro de 1832  

Vinte e dois anos após a promulgação da lei de 3 de outubro de 1832, o Ministro do 
Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz, Visconde de Bom Retiro, por Decreto nº 1387, 
de 28 de abril de 1854, reorganizou todo o ensino superior do Brasil, deu novos estatutos 
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às faculdades de medicina, seguidos do Regulamento Complementar, promulgado em 14 
de maio de 1856. A Reforma manteve a denominação de faculdades e emitiu novos estatu-
tos. Decretou que cada uma delas fosse dirigida pelo diretor e pela Congregação de Lentes. 

A Reforma Leôncio de Carvalho, pelo Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, con-
cebida nos modelos europeus, instituiu a frequência livre às aulas e retomou a liberdade de 
ensino, permitindo a realização de cursos não oficiais. Autorizou-se a matrícula de mulheres. 
Estatuía no seu artigo 24 que a cada uma das Faculdades de Medicina ficam anexas uma 
Escola de Farmácia, um curso de Obstetrícia, e outro de Cirurgia Dentária.

O Decreto de 25 de outubro de 1884, de nº 9.311, conhecido como Reforma Sabóia, 
assim denominada graças ao desempenho do diretor da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro, Vicente Cândido Figueira de Sabóia, conservava a Reforma Leôncio de Carvalho, 
apresentando, todavia, algumas alterações: um curso de Ciências Médicas e Cirúrgicas e mais 
três cursos anexos, o de Farmácia, de Obstetrícia e Ginecologia e o de Odontologia seriam 
ministrados pelas duas Faculdades; foi acrescida a classe dos assistentes. 

A reforma promulgada no período republicano, mediante Decreto nº 1.270 de 10 
de janeiro de 1891, promulgada pelo governo provisório do Marechal Manuel Deodoro da 
Fonseca, e referendada pelo Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos Benjamin 
Constant Botelho de Magalhães, denominou as duas Faculdades de Medicina, a do Rio 
de Janeiro e a da Bahia, de Faculdade de Medicina e Farmácia, sendo o curso de Medicina 
ampliado para 29 cadeiras.

as Mulheres Pioneiras diPloMadas eM faculdades de Medicina

Maria Augusta Generoso Estrella foi a primeira mulher brasileira formada em Medi-
cina, em 29 de março de 1881, diplomada pela New York Medical College and Hospital 
for Women; no Chile, a Eloisia Dias Inzunza foi a primeira sul-americana que se graduou 
numa faculdade da América do Sul – Faculdade de Biologia e Ciências Médicas de Santiago, 
Chile, em 29 de novembro de 1886; a jovem gaúcha Rita Lobato Velho Lopes, foi a primeira 
mulher a ser diplomada em Medicina no Brasil, pela Faculdade de Medicina da Bahia, a 10 
de dezembro de 1887; Ermelinda Lopes de Vasconcellos graduou-se em 26 de dezembro de 
1888, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; Antonieta Cezar Dias diplomou-se pela 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em dezembro de 1889.

a escola troPicalista Baiana

O Decreto n. 1.387, de 28 de abril de 1854, promulgado pelo conselheiro Luiz Pe-
dreira de Couto Ferraz, visconde de Bom Retiro, que estatuía a reforma dos estatutos do 
ensino médico na Faculdade de Medicina da Bahia, que visava aperfeiçoar o ensino por meio 
de lições práticas, não cumpriu seu desiderato. Havia carência de gabinetes adequados, à 
míngua de aparelhos modernos e baldos de recursos orçamentários. Sobrepunha-se ao ensino 
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prático o ensino teórico, eloquente no floreio da oratória para explanação de dogmatismo 
doutrinário e livresco. Era semelhante a situação dos laboratórios da Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro.

histórico

Antonio Caldas Coni, integrante da 114ª turma diplomada pela Faculdade de Medicina 
da Bahia, em seu livro A escola tropicalista bahiana, levado a lume em 1952, dividiu a medicina 
da Bahia em três estágios ou épocas, considerando o empirismo da influência de doutrinas 
filosóficas-médicas, os sistemas especulativos europeus do século XVIII e o início da época 
científica, fundamentada no espírito de observação da utilização do método experimental.

O primeiro estágio foi denominado Época Empírica, desde o descobrimento do 
Brasil, até a oficial fundação do ensino médico em 18 de fevereiro de 1808. A sobredita 
medicina empírica era executada pelos brasilíndios, padres jesuítas e africanos, exercendo 
o curandeirismo. Predominava a prática do curandeirismo dos pajés, curador ou médico-
-feiticeiro, que se valeram das propriedades fitoterápicas das plantas medicinais das selvas 
brasileiras e realizavam o exorcismo nativo.

O segundo, Época dos Sistemas Teóricos, de 1808 a 1866, ano da fundação do 
periódico Gazeta Médica da Bahia. Naquela época ou período, a medicina baiana, desde 
a instituição oficial do ensino médico, em 18 de fevereiro de 1808 até 1866, foi sobrema-
neira influenciada pelos sistemas teóricos especulativos europeus, fundamentados, desde o 
século XVIII, numa fisiologia hipotética professada por John Brown (1735-1778), Fran-
çois-Joseph-Victor Broussais (1772-1833), Paul-Joseph Barthez (1734-1806) e outros, a 
qual interferia na formação e comportamento profissional dos médicos egressos da Escola 
de Cirurgia da Bahia (1808-1815), do Colégio Médico-Cirúrgico (1815-1832) e da Facul-
dade de Medicina da Bahia, a partir de 1832 em diante, plasmando panegiristas de teorias 
médico-filosóficas. O lente Jozé Lino Coutinho, diplomado pela universidade de Coimbra, 
foi autor da Memória sobre a doutrina de Victor Broussais, que preconizava a terapêutica 
sanguinária e debilitante, praticada na Bahia até 1849, e antagonista à doutrina de Brown, 
que preconizava tônicos, reconstituintes e cordiais.

Já a Faculdade de Medicina da Bahia deixou-se influenciar pela doutrina vitalista de 
Barthez, da escola de Montpellier, que afastou os médicos da Bahia, por determinado período, 
dos conceitos patológicos e clínicos, fundamentados em anatomia, considerada como ciência 
desde o século XVII, porquanto o vitalismo se tratava de uma doutrina filosófica que conjetu-
rava o poder de uma força vital capaz de justificar e definir a vida. 

Os médicos deixaram-se nortear pela doutrina vitalista de Barthez, para a qual, segun-
do Coni, era motivo de aversão as necrópsias com o escopo de aclarar as moléstias da vida, 
porquanto os seguidores do vitalismo consideravam a anatomia patológica de medicina dos 
mortos. Eram apologistas da doutrina vitalista de Barthez os lentes da Faculdade de Medici-
na da Bahia, Antonio Januário de Faria, graduado na 29ª turma da Faculdade de Medicina 
da Bahia, seu 8º diretor (1822-1883) e lente de clínica médica e Malaquias Álvares dos 
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Santos (1810-1856), diplomado pela Faculdade de Medicina da Bahia na 23ª turma, lente 
de medicina legal e primeiro memorialista da FMB, relativo ao ano de 1854.

O terceiro foi denominado Época Científica, compreendendo o período de 1866 até 
os dias de hoje. O ano de 1866 assinalou o surgimento da Gazeta Médica da Bahia, arauto 
de novas ideias e de novos métodos de medicina científica, baseados em concepções e pes-
quisas eminentemente nacionais, levadas a efeito pelo espírito de observação dos criadores 
da nosologia tropical ao se valerem do método experimental na análise e observação das 
endemias brasileiras. Os instituidores da Patologia Tropical nacional foram Otto Edward 
Henry Wucherer, nascido na cidade do Porto, Portugal (1820-1873), John Ligertwood 
Paterson, natural do condado de Aberdeen, Escócia (1820-1882) e José Francisco da Silva 
Lima, nascido na aldeia de Vilarinho, Portugal (1826-1910). 

Destarte, a pedra fundamental da moderna nosologia tropicalista brasileira foi lan-
çada pelo núcleo primaz de pesquisa médica no Brasil, formado pela ilustrada tríade de 
médicos estrangeiros, eméritos pesquisadores, que não faziam parte da Congregação de 
Lentes da Faculdade de Medicina da Bahia, muito embora com a faculdade existissem 
eventuais ligações, tais como a participação em cirurgias e necrópsias, ao lado do exímio 
cirurgião Manuel Maria Pires Caldas e de moços acadêmicos da Faculdade de Medicina 
da Bahia.

Pedro Nava, em 1948-49, denominou de Escola Parasitológica e Tropicalista da Bahia 
as ações de estudo e observações clínicas, microscópicas e anatomopatológicas, estruturadas 
em investigação eminentemente científica. Em 1952, Antonio Caldas Coni, batizou a novel 
escola científica baiana com o nome de Escola Tropicalista Bahiana. 

Desde o ano de 1866, quando foi fundada a Gazeta Médica da Bahia, Otto Wu-
cherer avultou-se no prestigioso periódico médico, a publicação de trabalhos originais de 
Wucherer, que correlacionou a infestação ancilostomótica com a moléstia conhecida como 
“hipoemia intertropical”, cansaço ou opilação. Descobriu as microfilárias na urina dos 
enfermos ao estudar a hematoquilúria de caráter endêmico. Nos opilados, descreveu, em 
1866, o ancilóstomo duodenal. Em 1877, a filária foi batizada de Wuchereria bancrofti, 
pelo Dr. Antonio José Pereira da Silva Araujo, em homenagem a Wucherer, considerado o 
fundador da helmintologia brasileira, ao descrever os embriões de filárias, em 4 de agosto 
de 1866, quando realizava exame microscópico em urina de pacientes com hematúria in-
tertropical. O preito foi também estendido ao pesquisador Joseph Bancroft (1834-1894), 
nascido em Stretford, Manchester, Inglaterra, descobridor da filária adulta. Wucherer as-
sociou a patogenia desenvolvida pelo Ancylostoma duodenale, entozoário descrito por Du-
bini, em 1843, em Milão, no azo de necrópsia em cadáver de doente vindo do Egito, à sua 
descoberta dos embriões de filárias, em 4 de agosto de 1865.

Wucherer utilizou, provavelmente, microscópio debutado na cidade da Bahia pelo 
progenitor do vate Castro Alves, o Prof. Antonio Jozé Alves (1818-1866), lente de Clí-
nica Cirúrgica, que provavelmente trouxe consigo o novel aparelho de microscopia, ao 
retornar do seu périplo pelo Velho Mundo, em 1842, sendo considerado o iniciador na 
Bahia da microscopia nas lições de Medicina. Sem muitas dúvidas, Wucherer valeu-se 
de modelo mais aperfeiçoado do microscópio inventando pelo neerlandês Anton van 
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Leeuwenhoek (1673), para observar, pela vez primeira, em urina de doentes, as formas 
imaturas da filaria.

Sendo membro correspondente da Zoological Society of London, ao determinar 
caracteres de morfologia e identidade de espécies novas de ofídios peçonhentos e as clas-
sificando, levou a lume seus trabalhos no periódico cientifico de renome internacional 
daquele sodalício, em 1861, Proceedings of the Zoological Society of London, fundado c. 
1833, atualmente denominado Journal of Zoology. Os artigos publicados na revista inglesa 
foram: “On the Ophidians of the Province of Bahia Brazil”; “Descriptions on a New Spe-
cies of Elapomorphus from Brazil”. A Gazeta Médica da Bahia, do ano de 1867, publicou 
os trabalhos de zoologia de Wuchrerer.  

Silva Lima diplomou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1851, compondo 
a 35ª turma. Realizou pesquisas originais sobre o beribéri, descrevendo a sintomatologia e 
as formas clínicas. Descobriu a doença conhecida como ainhum, denominada de doença de 
Silva Lima, como tributo pelo seu acurado estudo do morbo, que se manifestava por com-
pressão gradual de pododáctilos de africanos e de seus descendentes. Instalou em sua casa de 
residência o primeiro biotério na cidade da Bahia. A tese inaugural defendida por Silva Lima 
intitulada Dissertação filosófica e crítica acerca da força medicatriz da natureza é considerada 
pioneira na Bahia na observância do método cientifico e experimental.

Paterson, chamado pelos seus pacientes de “doutor inglês”, apresentou exatas descri-
ções de casos clínicos, sustentou perante o governo da província, com Wucherer, o diagnós-
tico e forma contagiosa das epidemias da febre amarela, que fustigou a Bahia em 1849, e 
a de cólera morbo, em 1855, sendo contestado por outros facultativos e por membros do 
Conselho de Salubridade. 

Tertúlias cientificas noturnas para discussão de casos de moléstias dos trópicos, obser-
vações clínicas, microscópicas e anatomopatológicas dos três afamados médicos europeus, 
eram realizadas nas casas de morada dos primazes pesquisadores da nosologia tropical brasi-
leira. Inicialmente, as sessões eram levadas a efeito provavelmente na residência de Paterson, 
situada em uma “casa de rossa”, na rua dos Barris e, também, na residência de Silva Lima e 
de Wucherer. 

Consoante Coni, o médico e naturalista neerlandês Willem Piso ou Willem Pies 
(1611-1678), Wucherer e Oswaldo Cruz representam as três fases do progresso da incipiente 
medicina científica nacional: a fase primeira, na Colônia, da observação, coube a Piso; a se-
gunda fase, da experimentação no Império, atribuída a Wucherer; e a terceira fase, chamada 
crítica experimental, na República, representada por Oswaldo Cruz.  

Willem Piso foi pioneiro na descrição das endemias reinantes no Nordeste brasilei-
ro, valendo-se da teoria hipocrática e descritiva dos morbos constitucional e humoral, e 
formulando falsas hipóteses sobre etiopatogenia das moléstias observadas, como a bouba, 
o tétano, o maculo, a hemeralopia, entidades mórbidas descritas em sua obra Historia 
Naturalis Brasiliae. 

Oswaldo Cruz utilizou o método experimental e crítico de Claude Bernard quando es-
tudou no Instituto Pasteur de Paris. Ao retornar ao Rio de Janeiro, estabeleceu um laboratório 
para diagnóstico e prognóstico das doenças através da microscopia e da microbiologia onde 
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continuou a obra pioneira de Wucherer, Paterson e Silva Lima. A Escola Bahiana, denomina-
ção de Antonio Caldas Coni, deu lugar aos serviços prestantes da “Escola de Manguinhos”.

O sábio baiano, Juliano Moreira (1873-1933), fundador da disciplina de Psiquia-
tria no Brasil, assim se reporta ao sobredito assunto, em 1918: “Foi em 1866 que na 
venerável cidade do Salvador um grupo de clínicos de valor julgou util sobrepor-se à 
indiferença dos profissionais de seu tempo, e resolveu completar as reuniões que effec-
tuavam para trocar ideas, com a publicação de uma revista mensal” (Britto, 2010, não 
paginado). E acrescenta: “O grupo de profissionais a que me referi compunha-se de Otto 
Wucherer, Silva Lima, Paterson, Januário de Faria e Pires Caldas sob a direcção nominal 
de Virgilio Climaco Damasio, porque o verdadeiro director da revista era Silva Lima. Já 
então auxiliava o trabalho de redigi-la o egregio mestre professor Pacifico Pereira, então 
no verdor de sua juventude” (Britto, 2010, não paginado). E mais adiante: “Sete apenas 
eram os membros do referido gremio: os quatro acima referidos e mais Januario de Faria, 
professor de clinica medica da Faculdade, Silva Lima e Pires Caldas, medicos do Hospital 
de Caridade” [...]. “Um ano depois de fundado o pequeno gremio, já então mortos os 
Drs. Ludgero Ferreira e Antonio J. Alves, entre os cinco restantes surgiu a idéa de publi-
car uma revista médica. Idéa tão depressa lembrada como acceita e posta em execução, 
em 10 de julho de 1866, appareceu o primeiro numero da Gazeta Medica da Bahia” 
[...]. “Levados por este incitamento, muitos trabalhos de valia foram apparecendo nos 
sucessivos numeros do excellente periodico da Bahia. E de tal modo se foi elle impondo á 
attenção dos melhores orgãos da medicina do Velho Mundo, que, logo no primeiro anno 
de publicidade, lhe offerecia permuta o British Medical Association, já então um dos mais 
importantes semannarios medicos na Europa [...]”.

Desde então, a Gazeta Médica da Bahia, primeira revista médica publicada por uma 
associação de facultativos, e sob a direção de Virgilio Climaco Damazio, saída do prelo em 
10 de julho de 1866, foi publicada regularmente, sem interrupção, no período de 1866 a 
1934. Ao depois, o professor Aluizio Prata deu vida à revista médica baiana entre 1966 e 
1972. Foi exibido um número avulso em 1976. O professor Rodolfo Teixeira, contando 
com a colaboração da professora de biblioteconomia Eurydice Pires de Sant’Anna, imprimiu 
edição facsimilar abrangendo o volume I (1866) ao volume VII (1874). Nas solenidades do 
bicentenário da Faculdade de Medicina da Bahia, em 2008, os números da GM Bahia, do 
período de 1866 a 1884, compilados e digitalizados por Luciana Bastianelli, além das novéis 
edições a partir de 2004, foram incluídos, devido ao firme apoio da professora Aldina Barral, 
no site do sobredito periódico. Em 1984, os professores Eurydice Pires de Sant’Anna (Escola 
de Biblioteconomia) e Rodolfo Teixeira (Faculdade de Medicina da Bahia) organizaram e 
levaram a lume o Índice Cumulativo do histórico periódico de 1866 a 1976, consignando 
todos 3.870 trabalhados editados no sobredito período. Luzentíssima iniciativa do professor 
José Tavares-Neto, timona e reedita a Gazeta Médica da Bahia, em exemplares glamorosos, 
a revista ano 138, número 1, volume 74, período de janeiro a junho de 2004. A partir desse 
ano histórico na vida e ressurreição do primaz periódico médico, a GMBahia continuou 
sendo publicada regularmente até o ano de 2011.
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A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 
as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

BRASIL. Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990

Panorama sanitário do Brasil 
nos séculos XIX e XX

Luiz Antonio Teixeira 
Letícia Pumar

Este texto discute a trajetória das políticas que conformaram o sistema de saúde no Brasil. 
Como em grande parte do mundo ocidental, o desenvolvimento das políticas de saúde pú-
blica no Brasil se relacionou às transformações do conceito de cidadania e de proteção social 
e ao desenvolvimento das instituições e saberes médicos. O provimento de cuidados médicos 
pelo Estado nem sempre foi assumido pelos poderes públicos como sua responsabilidade. As 
noções que compõem o que hoje chamamos de saúde pública no Brasil desenvolveram-se 
principalmente no decorrer do século XX, tornando-se importante tema nos debates sobre 
os deveres e limites do Estado e sobre sua relação com a sociedade. De início, as ações de saú-
de estiveram relacionadas principalmente à defesa contra epidemias e à busca de viabilidade 
do desenvolvimento econômico. Com o passar dos anos, a integração nacional e a valoriza-
ção dos habitantes do interior do país vão se somar às preocupações geradoras de ações de 
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saúde pública. A partir do último quartel do século XX, cada vez mais as ideias relacionadas 
à saúde como direito de todo cidadão vão determinar a ampliação da cobertura da saúde 
pública no rumo de sua universalização.

saúde e Medicina da colônia ao iMPério

Durante o período colonial, as ações da Coroa portuguesa no campo da saúde se 
restringiram à regulamentação das artes de curar. Tribunais portugueses expediam licenças 
que autorizavam determinados agentes de cura, tanto médicos cirurgiões e boticários quanto 
parteiras, sangradores e aplicadores de ventosas, a exercer suas funções em certas localida-
des por um período determinado. Nessa época havia pouquíssimos médicos formados em 
universidades em nossas terras e grande parte das atividades relacionadas à cura estava nas 
mãos de curandeiros que utilizavam de práticas herdadas da medicina indígena, da africana 
e também da medicina oficial europeia. 

Em 1808, a Corte portuguesa estabeleceu-se no Rio de Janeiro trazendo consigo suas 
instituições burocráticas. Entre elas estava a Fisicatura-mor e a Provedoria-mor de Saúde. A 
primeira era responsável pela regulamentação e fiscalização das atividades relacionadas à área 
da saúde, mas na prática, as atividades restringiram suas ações à aplicação de exames para 
habilitar os diferentes agentes de cura e a cobrança de multas aos que não possuíam a devida 
habilitação. A Provedoria-mor tinha como objetivo impedir a chegada de doenças pesti-
lenciais aos portos brasileiros, atuando na fiscalização dos navios que chegavam aos nossos 
portos. Com ações limitadas à capital do Império e contando com poucos recursos humanos 
e financeiros, essas instituições tinham uma atuação muito limitada.

Ainda nesse período, a inoculação antivariólica chegaria ao Brasil. Em 1804, o Marquês 
de Barbacena, em associação com comerciantes da Bahia, enviou alguns escravos à Europa 
para serem inoculados com o pus vacínico. Em 1811, D. João – que já havia perdido dois 
irmãos e um filho pela doença – criou a Junta Vacínica da Corte, renomeada de Junta Central 
de Vacinação em 1831. Nesse período, algumas províncias, como São Paulo, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul, já contavam com institutos vacínicos que enviavam a linfa variólica para 
diversas localidades, sendo a prática da inoculação contra a varíola uma das poucas atividades 
de saúde pública existentes.

Com a Independência, as ações no campo da saúde ficaram sob a jurisdição das câmaras 
municipais que, em geral, procuravam expulsar os doentes contagiosos para impedir o alas-
tramento de epidemias. Esse período também foi marcado pela criação das primeiras escolas 
médicas, que passaram a expedir os diplomas de médicos, de parteiras e de farmacêuticos em 
terras brasileiras. No entanto, a medicina oficial continuava atendendo apenas aos membros da 
elite e grande parte da população recorria a outros agentes de cura, como os curandeiros. Na 
imprensa do período, é possível perceber a intensa campanha da medicina oficial contra a prá-
tica dos outros agentes de cura, que eram chamados pelos médicos diplomados de charlatões. 

Pressionado pelo crescimento de epidemias, principalmente de febre amarela e varíola, 
e passando por um período de centralização administrativa, em meados do século XIX, o 
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governo imperial realizou algumas mudanças nos serviços de saúde. Em 1846, a Junta Va-
cínica da Corte foi transformada em Instituto Vacínico do Império e ficou responsável pela 
vacinação antivariólica no Rio de Janeiro e pela fiscalização dos serviços de vacinação, que 
deveriam ser realizados pelas câmaras municipais. Em 1850 foi criada a Junta Central de 
Higiene Pública que passou a se responsabilizar pela fiscalização do exercício da medicina, 
por meio das Provedorias de Saúde de cada província e pela fiscalização sanitária dos portos, 
realizada pela Inspetoria de Saúde dos Portos. 

Apesar das iniciativas para a criação de um modelo mais centralizado, as ações gover-
namentais permaneceram restritas aos centros urbanos, principalmente ao Rio de Janeiro, 
então Corte do Império. A grande preocupação do governo central continuava sendo com-
bater as doenças epidêmicas que causavam prejuízos às atividades econômicas, ao passo que 
a assistência médica hospitalar ficava nas mãos de entidades filantrópicas, como as Santas 
Casas. Existiam também lazaretos para a exclusão de doentes com lepra e o Hospício D. 
Pedro II, criado em 1841, para a internação de doentes mentais.

No final do Império (1886), uma nova reforma dos serviços de saúde extinguiu os 
antigos órgãos e criou o Conselho Superior de Saúde Pública, formado pela Inspetoria Ge-
ral de Higiene e pela Inspetoria dos Portos. Num contexto de desenvolvimento urbano de 
algumas capitais do Sudeste e de preocupação governamental em manter o ingresso de mão 
de obra para a agricultura cafeeira, o governo buscava dar maior eficiência às atividades de 
saúde pública a partir de sua maior centralização.

os serViços de saúde nos PriMeiros anos de rePúBlica

A República, proclamada em 1889, não trouxe de imediato significativas transforma-
ções nos serviços de saúde. No início do período republicano, as ações inovadoras na área 
estiveram relacionadas principalmente à ampliação da vacinação contra a varíola em diversas 
regiões do país e ao estabelecimento de um grupo de doenças de notificação compulsória 
formado por: sarampo, febre amarela, peste, cólera, escarlatina e difteria. A Constituição, 
promulgada em 24 de fevereiro de 1891, estabelecia que os serviços relacionados à saúde 
deviam ficar a cargo dos municípios e dos estados. O governo central ficava responsável pela 
vigilância sanitária dos portos e pelos serviços de saúde da capital federal. Para efetivar essas 
atribuições, em 1896, foi criada a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) com a respon-
sabilidade de administrar os serviços sanitários dos portos marítimos e fluviais; fiscalizar o 
exercício da medicina e farmácia; organizar estatísticas sanitárias; e auxiliar os estados que 
solicitassem ajuda para combater surtos epidêmicos. 

A DGSP era um órgão provisório e emergencial para a solução de crises sanitárias, o 
que demonstra que as atividades na área da saúde estavam voltadas, principalmente, para as 
epidemias e tinham um caráter excepcional. Em geral, as ações se resumiam à segregação dos 
doentes no hospital de isolamento do Caju (criado em 1889) ou nas enfermarias emergen-
ciais, montadas em tempos de epidemias, e ao estabelecimento de quarentenas para os navios 
considerados suspeitos de estar trazendo alguma epidemia. 
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Nos primeiros anos da República, a situação sanitária das principais cidades brasileiras 
era inadequada, mas saltava aos olhos a situação da capital federal. A cidade, então conhecida 
como o “túmulo dos imigrantes”, era um lugar insalubre e dominado por epidemias, o que 
desagradava os comerciantes e investidores e afastava os imigrantes estrangeiros. Febre ama-
rela, varíola e, em menor escala, tuberculose e malária, tiravam a vida de um grande número 
de trabalhadores. Além disso, a disenteria e outras afecções do aparelho digestivo, em virtude 
da péssima qualidade dos gêneros alimentícios consumidos por grande parte da população, 
era fonte de um grande número de mortes, particularmente entre as crianças. Essa situação 
era desfavorável a um país agroexportador que, com o crescimento do setor cafeeiro, depen-
dia da vinda de mão de obra imigrante e da ampliação do comércio externo. Com o tempo, 
a melhoria da condição sanitária das grandes cidades brasileiras começou a tornar-se uma 
questão política e econômica relevante e os serviços de saúde passaram a ocupar espaço no 
debate político da nova República. 

No estado de São Paulo, o crescimento econômico decorrente do desenvolvimento da 
cafeicultura fez com que as oligarquias conclamassem o estado a custear ações para impedir 
que as epidemias prejudicassem a vinda dos imigrantes, imprescindíveis para a economia 
da então província. Em 1891, o governo paulista estabeleceu a obrigatoriedade da vacina 
antivariólica por uma lei estadual, que previa multas para os que não a seguissem. No ano 
seguinte, criou o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, uma complexa estrutura de 
saúde pública cujo objetivo era atuar na capital do estado e apenas fiscalizar e coordenar as 
atividades realizadas nos diferentes municípios, só agindo de forma direta nessas localidades 
quando houvesse crises epidêmicas. O novo órgão era composto pela Diretoria Geral de 
Higiene e por diversos laboratórios e institutos de pesquisa, como o Instituto Bacteriológico, 
o Laboratório Químico e Farmacêutico, o Laboratório de Análises Químicas e Bromatológi-
cas, o Instituto Vacinogênico, o Desinfectório Central de São Paulo e o Instituto Butantan. 
O trabalho dessas instituições foi fundamental na defesa sanitária do estado. Além disso, 
muitas delas contribuíram decisivamente para o desenvolvimento científico local. 

Em 1894, o governo paulista dava outro importante passo na reforma da saúde no 
estado com a criação do Código Sanitário do Estado de São Paulo. O primeiro regulamento 
sanitário urbano de grande dimensão criado no país era composto de mais de quinhentos 
artigos, e regulava diversos aspectos da vida urbana, como os locais de passagem e estada, o 
comércio alimentício, o abastecimento, a distribuição de água, a coleta de esgotos etc.

No Rio de Janeiro, o saneamento entrou na agenda pública em 1902, quando Ro-
drigues Alves foi eleito presidente e buscou deslanchar um processo de reformas que trans-
formasse a capital federal num polo de atração de investimentos e imigrantes para o país. 
No seu entender, “aos interesses da imigração, dos quais depende em máxima parte o 
nosso desenvolvimento econômico, prende-se a necessidade do saneamento desta capital. 
É preciso que os poderes da República, a quem incumbe tão importante serviço, façam 
dele a sua mais séria e constante preocupação”.1

1 Esta fala de Rodrigues Alves, presidente da República no período de 1902 a 1906, foi publicada no jornal O País, em 14 de 
novembro de 1906.
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A reforma urbana do Rio de Janeiro teve início em 1904, momento em que a política 
café-com-leite consolidava as oligarquias do Sudeste no poder. O objetivo era modernizar e 
embelezar a capital federal e eliminar as epidemias por meio de um programa de saneamento 
da cidade. A reorganização física da cidade foi executada por Pereira Passos que, como pre-
feito da cidade, realizou uma intensa reforma alargando ruas, demolindo cortiços, retirando 
morros e construindo novas edificações e avenidas (como a Avenida Rio Branco). Seu obje-
tivo era transformar a cidade numa espécie de Paris dos trópicos.

O saneamento da cidade foi realizado pelo médico Oswaldo Cruz, então diretor do 
Instituto Soroterápico Federal. Esse laboratório foi criado em 1900 para produzir soros e 
vacinas contra a peste bubônica, em virtude de um surto da doença que ocorreu na cidade 
portuária de Santos e ameaçava alcançar a cidade de São Paulo e o Distrito Federal. O te-
mor de que a doença se alastrasse fez com que o governo federal implantasse o laboratório 
na distante região de Manguinhos; no mesmo momento, o governo paulista fundava o 
laboratório do Butantan, como anexo do Instituto Bacteriológico de São Paulo. Essas duas 
instituições se voltaram para a pesquisa e produção no campo da microbiologia e foram de 
grande importância na produção de imunizantes para a saúde pública. Além disso, o So-
roterápico do Rio de Janeiro teve papel de relevo nas ações de saúde pública desenvolvidas 
na capital federal durante a reforma urbana e posteriormente no processo de expansão da 
saúde pública para as áreas rurais. 

A partir de 1903, Oswaldo Cruz passou a acumular a direção do Instituto de Mangui-
nhos com a chefia da Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP). Seu objetivo era enfrentar as 
doenças epidêmicas por meio de estratégias diferentes das que foram realizadas anteriormen-
te. Formado em Paris, na tradição científica da microbiologia, ele visava resolver as questões 
sanitárias agindo sobre as causas das doenças e impedindo o seu alastramento: para a varíola, 
vacinação; contra a febre amarela, destruição dos mosquitos e isolamento dos doentes; contra 
a peste, destruição dos ratos e utilização do soro.

As campanhas de Oswaldo Cruz, assim como as realizadas poucos anos antes por 
Emílio Ribas no estado de São Paulo, relacionam-se ao processo de institucionalização da 
medicina microbiana no Brasil. Esse novo paradigma médico se transformaria num grande 
aliado dos gestores públicos no controle das doenças epidêmicas. A partir da definição dos 
micróbios como agentes etiológicos específicos de diversas doenças foi possível elaborar 
medidas específicas para a prevenção por meio da destruição de vetores, isolamento dos in-
fectados e produção de imunizantes contra as principais doenças epidêmicas que assolavam 
a cidade como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola.

As campanhas sanitárias de Oswaldo Cruz assumiram um caráter militar, transforman-
do-se em uma verdadeira guerra do Estado contra as doenças epidêmicas. Nessas batalhas fez-se 
largo uso de instrumentos legais de coerção, como a obrigatoriedade da vacina, a permissão 
para entrada de guardas sanitários nos lares e a desapropriação de residências consideradas 
inadequadas. A cidade foi repartida em diferentes distritos sanitários, cada qual com uma de-
legacia de saúde. Para o controle da febre amarela, as brigadas de mata-mosquitos percorriam 
todas as ruas com o intuito de extinguir as larvas dos mosquitos que causavam a doença. Para 
a campanha contra a peste bubônica, procurou-se exterminar os ratos da cidade e utilizar os 
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soros, produzidos nos Institutos de Pesquisa. Para a varíola, era preconizada a vacinação em 
massa dos cidadãos. 

A lei da vacinação obrigatória foi aprovada em 1904, desencadeando um grande le-
vante popular, mais conhecido como a Revolta da Vacina. As manifestações se espalharam 
pela cidade com muito quebra-quebra, bondes incendiados, barricadas e enfrentamento da 
polícia. Após alguns dias conturbados, o governo decretou estado de sítio e a revolta foi 
violentamente debelada, mas o governo acabou desistindo da lei. Nos anos seguintes, novos 
surtos de varíola surgem na cidade, fazendo muitas vítimas. 

De forma semelhante ao que havia ocorrido na Europa no século anterior, a associa-
ção entre o campo médico e a administração pública foi uma marca do século XX no Brasil. 
Armados com as ferramentas criadas pela microbiologia, nossos sanitaristas e legisladores 
patrocinaram profundas transformações nas maiores metrópoles do país. No Rio de Janeiro, 
mesmo não conseguindo aprovar a lei da vacinação obrigatória, a gestão de Oswaldo Cruz 
na DGSP transformou a forma de pensar políticas de combate às epidemias e modificou o 
estado sanitário da cidade, principalmente, com o controle da febre amarela e da peste bu-
bônica. A reforma urbana e sanitária da então capital federal representou uma ampliação das 
ações de saúde do poder central, e mesmo não tendo um caráter de política nacional, colocou 
a questão da saúde na pauta do debate político da Primeira República.

redescoBrindo o sertão

Até a primeira década do século XX, as ações na área de saúde se direcionavam apenas 
às grandes cidades e tinham por objetivo principal debelar ou prevenir as doenças epidêmi-
cas. As regiões interioranas por muito tempo ficaram a margem dessas ações, tanto pelo fato 
de se imaginar que essas regiões eram mais salubres que os grandes aglomerados urbanos, 
como pela dificuldade das ações estatais chegarem às regiões mais distantes. Essa situação 
começou a mudar a partir do maior conhecimento das mazelas do interior do país postas 
a nu por diversas expedições científicas que percorreram o interior do Brasil nesse período.

As missões do Instituto Oswaldo Cruz foram centrais nesse processo. Elas se inicia-
ram em 1909, quando Carlos Chagas se dirigiu à região de Lassance, em Minas Gerais, para 
debelar um surto de malária, onde acabaria descobrindo a doença que leva o seu nome. No 
ano seguinte, Oswaldo foi comissionado para debelar a malária na região da estrada de ferro 
Madeira-Mamoré. Diversas viagens ocorreram nesse período, mas seriam as grandes expedi-
ções chefiadas por Arthur Neiva e Belisário Penna, ocorridas em 1912 e divulgadas em 1916, 
mais emblemáticas nesse processo, pois seus relatórios trouxeram a público um detalhado in-
ventário das condições de vida e saúde da população rural do Brasil. Seus escritos tiveram um 
grande apelo na imprensa e na comunidade médica, transformando a ideia de que o sertão era 
uma espécie de região paradisíaca, habitada por uma população de caboclos fortes e saudáveis.

Essas expedições acabaram por mostrar à população das grandes cidades, imagem de um 
Brasil pobre e doente, repleto de problemas, em grande parte determinados pela falta de ação 
do governo. A atuação de alguns de seus componentes acabaria por engendrar a formação de 
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um forte movimento pela interiorização dos serviços de saúde, logo integrado por um grande 
número de intelectuais, políticos e outras personalidades do período. Deixando de lado as con-
cepções baseadas no determinismo racial, até então muito em voga, o ideário do saneamento 
rural buscou ver a doença como o maior entrave à civilização do país. Seu principal objetivo 
era demandar do governo ações de saneamento no interior do país e a criação de uma estrutura 
centralizada de saúde que desse conta dos problemas dessas regiões.

Esse movimento teve como principal expressão a Liga Pró-Saneamento do Brasil, cria-
da em 1918 e dirigida pelo médico do Instituto Oswaldo Cruz, Belisário Penna. Entre suas 
conquistas encontra-se a criação de postos para o saneamento rural nas regiões periféricas 
do Rio de Janeiro e o estabelecimento de instalações para a fabricação de vermífugos nos 
institutos Butantan e Oswaldo Cruz, com o objetivo de controlar as verminoses nas regiões 
rurais do país. Embora não tenha conseguido alcançar o objetivo da criação de um minis-
tério para a saúde, o movimento pelo saneamento rural foi fundamental para a criação do 
Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), em 1920. 

O Departamento Nacional de Saúde Pública substituiu a DGSP, centralizando e am-
pliando suas atribuições em nível nacional. O objetivo de sua criação era intensificar e expandir 
a intervenção do Estado nos assuntos de saúde pública. O cientista Carlos Chagas, do Instituto 
Oswaldo Cruz, ocupou a direção do órgão e elaborou o seu primeiro regulamento.

No Rio de Janeiro, foram criadas as inspetorias de Higiene Industrial e Alimentar e de 
Profilaxia da Tuberculose. O DNSP ficou responsável por regular a venda de produtos alimen-
tícios e farmacêuticos, inspecionar a saúde dos emigrantes que chegavam ao país, regulamentar 
as condições de trabalho das crianças e das mulheres, produzir soros, vacinas e outros medi-
camentos, em institutos de pesquisa, e elaborar estatísticas demográfico-sanitárias nacionais. 

A implantação de alguns serviços de saúde no interior do país foi realizada por meio 
do Serviço de Profilaxia Rural, que foi incorporado à estrutura do DNSP. Para não infringir 
o princípio federativo presente na Constituição Republicana, que determinava a autonomia 
dos estados, o governo central estabeleceu acordos com os estados para a criação e funciona-
mento dos novos postos do Serviço de Profilaxia Rural, em diferentes regiões do país. 

Apesar das dificuldades que o DNSP inicialmente enfrentou para implementar políti-
cas de saúde em todo o território nacional, a criação desse órgão mostra uma transformação 
na forma de ver a saúde no período. A ação do Estado em relação à saúde de sua população 
não poderia mais se resumir ao controle de epidemias urbanas, era necessário ver o país em 
sua totalidade e atentar para as diferentes doenças, endêmicas e epidêmicas, que atingiam 
seus habitantes. Para tanto era preciso que as políticas de saúde tivessem um caráter nacional.

a era VarGas e as Políticas de saúde

Em 1930, Getúlio Vargas chega à presidência da República, após um golpe de Estado 
(conhecido como a Revolução de 1930) e dá início a um governo nacionalista e centralizador, 
que procurava atender às demandas dos diferentes grupos nacionais, como os tenentes, a oli-
garquia cafeeira, o setor industrial e o operariado urbano. O longo período em que governou 
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o Brasil teve como marca a criação de um sistema duplo de saúde, formado pelas ações de 
saúde pública executadas pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e as ações médicas 
engendradas no âmbito da previdência social.

Antes mesmo de sua chegada ao poder, em 1923, a Lei Eloy Chaves havia criado as 
primeiras Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). As CAPs eram fundos organizados 
pelos trabalhadores e empregadores nas empresas, com contribuição monetária desses dois 
grupos. Essas organizações civis de gestão privada foram as primeiras instituições de previ-
dência social no Brasil. Os recursos por elas acumulados eram destinados às aposentadorias 
por idade, tempo de serviço ou invalidez, pagamento de pensões e, em alguns casos, à pres-
tação de assistência médica aos trabalhadores.  

No primeiro período do governo de Getúlio, as CAPs começaram a ser incorporadas 
ao recém-criado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Transformadas em Institutos 
de Aposentadorias e Pensões (IAPs), passaram a agrupar os trabalhadores por categorias pro-
fissionais. A partir de 1933, foram criados vários IAPs de diferentes profissões, como os dos 
comerciários, bancários, ferroviários, funcionários públicos e muitos outros. Esse sistema de 
previdência continuou oferecendo atividades de assistência médica individual, já existentes 
nas CAPS, mas ainda restrito a algumas categorias de trabalhadores urbanos, que executavam 
ocupações reconhecidas e definidas por lei. Portanto, os trabalhadores rurais, desempregados 
ou trabalhadores informais estavam à margem dessas ações. 

A administração dos IAPs pelo Ministério do Trabalho seguia o modelo implantado 
na Alemanha por Bismarck, no que tange à busca pelo maior controle dos trabalhadores pelo 
Estado por meio da oferta de serviços de saúde individual. O financiamento dos institutos de 
previdência se dava pela contribuição de empregadores, empregados e da União, que admi-
nistrava o sistema. O Ministério restringiu os gastos com a previdência pela fixação de limites 
para as despesas com assistência médico-hospitalar e farmacêuticas e, em alguns casos, por 
meio da restrição dos recursos apenas para o pagamento de aposentadorias e pensões. No 
início do governo Vargas, essa orientação esteve relacionada à redução dos gastos públicos 
para enfrentar a crise econômica do período, mas a manutenção desse modelo pode ser ex-
plicada pelo uso da previdência como um instrumento de acumulação financeira nas mãos 
do Estado. Esse modelo de captação de recursos pela previdência possibilitou o investimento 
em grandes projetos do governo, como o incentivo à industrialização.

No que tange à saúde pública, em seus anos iniciais, o governo getulista teve uma atu-
ação restrita. Com a reforma posta em marcha no início do governo foi criado o Ministério 
da Educação e Saúde Pública (Mesp). O novo ministério teve suas atividades prejudicadas 
pela instabilidade política do início do governo e apenas deu continuidade às ações do anti-
go DNSP. Somente na gestão de Gustavo Capanema (1934-1945) o MESP foi remodelado 
a partir de uma nova proposta para a saúde pública. A chamada Reforma Capanema ocor-
reu após o golpe de estado de Getúlio Vargas, que deu início ao regime ditatorial, conhecido 
como Estado Novo. O ministério teve sua estrutura reformulada e passou a se chamar 
Ministério da Educação e da Saúde (MES).

Mantendo sob seu escopo as áreas da saúde e educação, o MES tinha como braços 
principais o Departamento Nacional de Educação e o Departamento Nacional de Saúde. As 
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ações na área de saúde pública foram centralizadas pelo Departamento Nacional da Saúde 
e Assistência Médico-Social que passou a coordenar os departamentos estaduais de saúde, 
seguindo o modelo que valorizava a centralização normativa e administrativa e a descentra-
lização executiva. Para a realização desse projeto, o governo federal investiu na formação e 
especialização de profissionais da área de saúde, para que esses profissionais especializados 
pudessem gerir as políticas públicas de saúde em diferentes regiões do país. Além disso, 
foram instituídas as Conferências Nacionais de Saúde que tinham como objetivo reunir os 
dirigentes do setor para a normatização e integração dos serviços locais. 

Outra medida do período, também relacionada ao processo de ampliação da centra-
lização das ações de saúde foi a criação de diversos serviços de atuação nacional voltados 
para doenças específicas, como o Serviço Nacional de Febre Amarela, criado em 1937, e 
o Serviço de Malária do Nordeste, em 1939, ambos contando com o financiamento da 
Fundação Rockefeller. Em 1941 foram criados os Serviços Nacionais da Peste, da Tuber-
culose, do Câncer, da Malária, da Lepra, de Doenças Mentais, de Educação Sanitária, de 
Fiscalização da Medicina, de Saúde dos Portos, de Bioestatística e de Água e Esgotos. Esses 
serviços contavam com equipes próprias, eram dirigidos por um profissional específico e 
seguiam as normas e procedimentos centrais, sendo supervisionados pelo Departamento 
Nacional de Saúde (DNS). Como fruto da forte centralização, esses serviços acabaram se 
isolando uns dos outros e assumindo um caráter excessivamente burocrático.

Em 1942, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp), a partir de um acordo 
entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Inicialmente, esse serviço deveria 
atuar no combate à malária e febre amarela na Amazônia e no Vale do Rio Doce, mas, com o 
tempo, expandiu suas atividades para outras regiões do Norte e Nordeste, se transformando 
numa grande estrutura, com funcionamento e normas diferentes dos outros setores direcio-
nados à saúde pública.

A centralização da política de saúde estava de acordo, tanto com o projeto político e 
ideológico do novo governo, quanto com as diretrizes debatidas em fóruns internacionais e 
defendidas pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). A estrutura administrativa 
hierárquica e centralizada dos serviços de saúde criada no governo Vargas objetivava norma-
tizar as atividades de saúde em todo o país e estendê-las a áreas mais distantes. 

A separação entre saúde pública e assistência médico-previdenciária marcou também 
as ações na área de saúde na época, permanecendo vigente por um longo período no Brasil. 
Nas décadas seguintes, essa divisão acabaria levando à ampliação da assistência médico-pre-
videnciária de caráter individual, em detrimento das atividades de saúde pública. 

saúde na era do desenVolViMentisMo

Com o fim do Estado Novo e a deposição de Getúlio Vargas, o país iniciou um período 
de experiência democrática (1946). Na área da saúde, esse momento vivenciou o chama-
do “otimismo sanitário”, caracterizado por uma ilimitada confiança no poder da ciência e 
da medicina em erradicar diversas doenças com novos recursos tecnológicos e terapêuticos 
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(como os antibióticos, o DDT e outros inseticidas). Associado a essa forma de pensar sobre 
o controle das doenças, surgia também a ideia de que o desenvolvimento socioeconômi-
co era um pré-requisito para a melhoria da saúde e de que as ações governamentais que 
resultavam no incremento da saúde da população eram um investimento no progresso e 
desenvolvimento do país.

As condições sanitárias de um país circunscrevem-lhe regidamente o desenvolvimento econô-
mico-social. No caso do Brasil – onde talvez se processe, como já foi assinalada por tantos 
estudiosos, a maior experiência de adaptação da civilização europeia a um ambiente tropical – a 
melhoria geral das condições sanitárias e o desenvolvimento econômico-social são, verdadei-
ramente, termos co-extensivos do mesmo problema, isto é, a asseguração de possibilidades de 
progresso. (Brasil, 1949).

A relação entre o “otimismo sanitário” e a importância econômica dada à saúde da 
população para o desenvolvimento do país marcou muitos projetos na área de saúde pú-
blica que procuravam combater as grandes endemias rurais, como a malária. Muitas dessas 
ações seguiam o modelo de campanhas sanitárias, com organização padronizada, período de 
tempo determinado e direcionadas a doenças específicas (verticalizadas), o que muitas vezes 
dificultava o real controle dessas doenças.

Nesse mesmo período, uma concepção diferente de saúde pública começou a se desen-
volver. O chamado sanitarismo desenvolvimentista pregava que o simples combate a doenças 
específicas não garantia a melhoria geral da saúde da população e o desenvolvimento do país. 
Os defensores dessa forma de pensar criticavam a centralização e a organização das ações sa-
nitárias orientadas por doenças e indicavam a necessidade de resgatar o papel do município 
na gestão pública da saúde. A busca de mudanças no modelo de saúde pública se traduziu em 
algumas iniciativas. A principal delas foi a criação do Departamento Nacional de Endemias 
Rurais (DNERu), em 1956. Com o objetivo de unificar diversas atividades dos Serviços 
Nacionais, até então dirigidas a doenças específicas, o novo órgão visava a uma ação menos 
custosa e mais eficaz. Os técnicos do novo departamento deveriam atuar para o controle das 
diversas endemias de forma coordenada e menos centralizada. Embora o DNERu não tenha 
alcançado os objetivos pretendidos, no período de sua atuação a febre amarela foi controlada 
no país, com a temporária erradicação de seu transmissor (1958) e deu-se início a uma gran-
de campanha para a erradicação da varíola (1958). 

No âmbito da previdência social, as preocupações com a ampliação das ações de saú-
de também se intensificaram. Nesse período foram criadas medidas que iam de encontro 
ao modelo de contenção de gastos, seguindo uma perspectiva de “seguridade social”, ou 
seja, a noção que pressupõe que o Estado deve oferecer políticas sociais a todos os cidadãos. 
Nesse sentido, foram ampliadas as responsabilidades e a clientela da assistência médico-
-previdenciária: inativos e pensionistas foram incorporados ao sistema e a assistência sani-
tária, hospitalar e médica tornaram-se atribuições da previdência social. Com a ampliação 
de suas funções, os gastos da previdência cresceram, principalmente no que dizia respeito à 
assistência médico-hospitalar. Em 1949, foi criado o Serviço de Assistência Médica Domi-
ciliar e de Urgência da Previdência Social (Samdu) para unificar o tipo de atendimento aos 
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diversos assegurados. No entanto, a ampliação dos gastos com previdência sem o propor-
cional aumento das contribuições acabaria por determinar nas décadas seguintes uma crise 
crônica no sistema previdenciário.

A grande novidade institucional do período foi a criação de um ministério exclusi-
vamente para a área de saúde. O Ministério da Saúde foi criado em 1953, no entanto, seu 
surgimento não representou um avanço em relação às demandas da sociedade, pois em seus 
primeiros anos, seu orçamento alcançou somente um terço dos recursos antes alocados no 
antigo Ministério da Educação e Saúde. Além disso, em virtude das crises políticas do perío-
do, seus primeiros ministros ficaram muito pouco tempo no cargo, sem conseguir construir 
diretrizes mais amplas para o novo ministério.

No período de vigência do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), em meio 
ao processo de ampliação dos direitos previdenciários sobreveio também a crise da previ-
dência. Nesse contexto, o tema da fiscalização dos gastos da previdência e o da eliminação 
da contribuição paritária da União tomaram fôlego, possibilitando a aprovação, em 1960, 
da Lei Orgânica da Previdência Social (Lops). Por essa legislação os direitos e o valor da 
contribuição dos assegurados de todos os IAPs foram unificados e a contribuição da União 
na receita dos Institutos foi reduzida. Com a Lops chegava ao fim a concepção, por muito 
tempo vigente, de contribuição tripartite da previdência. A partir de então, a União passava 
a ser responsável apenas pelos gastos com administração e pessoal da previdência. Apesar da 
sua aprovação, a Lei não foi implantada, mas suas propostas voltaram à cena na criação do 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), durante a ditadura militar.

Embora não seja possível dar saúde, no seu conceito mais amplo – que não é apenas a ausência 
de doença ou enfermidade, mas um estado de completo bem-estar físico mental e social –, torna-
-se, no entanto, possível evitar os sofrimentos de muitas delas por meio de medidas simples, de 
custo reduzido. O Governo terá o maior empenho em aplicar os métodos modernos e práticos 
na eliminação dessas doenças. (Kubitschek, 1956).

Novos projetos de reforma da área da saúde ocorreram no governo de João Goulart, que 
assumiu a presidência logo após a renúncia de Jânio Quadros. Em 1963, o governo de Jango 
promulgou a lei que estendia a previdência social aos trabalhadores rurais, através do Estatuto 
do Trabalhador Rural. No entanto, o contexto político do período não foi favorável à sua im-
plantação e a lei não chegou a ser promulgada. Jango também não conseguiu estabelecer o seu 
Plano Trienal, que consistia num programa de reformas de base (administrativa, fiscal, agrária 
e bancária) e teve seu governo interrompido pelo golpe militar de 1964. Os novos projetos na 
área de saúde pública e da previdência surgiram num contexto antidemocrático, marcado pelo 
autoritarismo da ditadura militar, que permaneceu 21 anos no poder.  

a saúde entre o PúBlico e o PriVado

Em 1964, menos de duas décadas depois de o país ter voltado a um regime democrá-
tico, um golpe militar deu início a novo regime de exceção. Marcado em seu período inicial 



Seara de Asclépio486

pela desarticulação da participação social e pela euforia desenvolvimentista, os primeiros go-
vernos militares amordaçaram o Congresso Nacional: impuseram nova Constituição ao país 
(1967); destruíram os partidos políticos preexistentes, criando o bipartidarismo; e cassaram 
os direitos políticos de opositores ao regime. Na economia, arrocharam os salários e proibi-
ram as greves, ao mesmo tempo aumentaram a abertura da economia ao capital estrangeiro. 
Na saúde, os governos militares tiveram como meta privatizar o atendimento médico com 
base no estímulo às empresas de seguro-saúde e ampliar a cobertura da saúde previdenciária 
estatal às camadas mais desfavorecidas. 

Em relação à política de saúde, o período ditatorial deu continuidade à diretriz an-
terior de expansão da cobertura da assistência médico-previdenciária. Com esse objetivo 
os acidentes de trabalho foram incorporados à cobertura previdenciária, em 1967; a pro-
teção previdenciária foi estendida ao campo com a criação do Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Prorural), em 1971, e nos anos seguintes às empregadas domésticas e 
aos trabalhadores autônomos. 

Em 1966 foi criado o INPS, reunindo os antigos institutos de aposentadorias e pen-
sões, que uniformizou os benefícios de seus contribuintes e eliminou o modelo de gestão tri-
partite, efetivando o que se pretendeu criar com a Lops. Criado com o objetivo de racionalizar 
a administração da Previdência, o INPS passou a priorizar a contratação de serviços privados 
para o atendimento de seus beneficiários. Para tanto seguiu o modelo de remuneração das 
atividades terceirizadas, usando um padrão denominado Unidade de Serviço (US). Essa for-
ma de pagamento, além de ampliar a execução de procedimentos médicos desnecessários e 
impedir qualquer planejamento dos serviços a ser priorizados, possibilitaria um alto grau de 
corrupção na venda de serviços.

Por fim, os anos 1960 também foram palco da expansão dos hospitais privados e dos 
planos de saúde. Os primeiros existiam desde longa data, prestando serviços à parcela da 
população que tinha recursos para a compra de seus serviços. A partir das novas diretrizes 
implantadas pelo golpe militar, empreendedores ligados à saúde passaram a receber elevados 
financiamentos com juros baixos para construir novos hospitais privados ou filantrópicos 
para vender serviços à saúde previdenciária. 

Os planos de saúde privados multiplicaram-se com a reunião dos institutos de pen-
são numa estrutura única, que, muitas vezes não atendia aos interesses dos diversos grupos 
sociais que antes estavam vinculados aos serviços médicos de padrão diferenciado existentes 
nos diferentes institutos. Além disso, contaram com o incentivo do Estado que, pela isen-
ção de impostos, favorecia as empresas que contratavam planos de medicina de grupo para 
seus funcionários. No que concerne à saúde pública, o período vivenciou um verdadeiro 
colapso do Ministério da Saúde, que cada vez mais teve diminuídos seus recursos e reduzida 
a abrangência de suas atividades. 

Na década de 1970, em meio a uma conjuntura internacional favorável, o Brasil viveu 
momento de grande pujança econômica, crescendo a índices próximos a 10% ao ano. No 
entanto, esse crescimento não significou melhoria das condições de vida de grande parte da 
população. Em sentido contrário, a rearticulação das oposições e o crescimento do movimento 
social pareciam mostrar aos governos militares a necessidade de mudança. Percebendo que a 
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permanência no poder em alguma medida dependia da capacidade em responder a essa si-
tuação, os militares mudariam suas diretrizes políticas, incorporando a suas propostas algumas 
demandas sociais. No campo institucional, o Ministério da Saúde teve seu financiamento am-
pliado. Foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), que desvinculou a 
assistência médica do Ministério do Trabalho. Ainda em 1974, seria estabelecido o Conselho 
de Desenvolvimento Social (CDS) e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), 
para apoiar os programas e projetos de caráter social, em especial os relacionados à educação e 
à saúde. Parte de seus recursos foi utilizada para equipar novas unidades hospitalares.

Ainda em 1974 veio à luz o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). 
Tendo como objetivo estimular a produção de insumos básicos, bens de capital e alimen-
tos, também incorporou algumas demandas sociais no campo da educação e da saúde, em 
particular a assistência médica da Previdência Social. A importância do II PND para a 
história da saúde pública também se relaciona ao fato de que alguns dos projetos por ele 
financiados deram origem a estudos e iniciativas visando à transformação do sistema de 
saúde brasileiro. 

A reordenação administrativa de maior importância ocorreu com a implantação do 
Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), em 1977. O Sinpas foi criado 
no âmbito do Ministério da Previdência e Assistência Social; incorporou diversos segmentos 
no que se refere à proteção social e deu origem ao Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social (Inamps), responsável pelos serviços de atenção médica prestados dire-
tamente pelas suas unidades ou pelo setor privado a ele conveniado.

A década de 1970 também trouxe à luz as primeiras experiências alternativas de saú-
de que se transformariam em fontes aglutinadoras de pessoas e ideias de transformação da 
saúde pública nacional. Ações como o Plano de Localização de Serviços de Saúde (Plus), 
que visava a possibilitar uma expansão física planejada dos serviços da Previdência Social; o 
Projeto Montes Claros, que objetivava implantar no norte de Minas Gerais um programa 
de planejamento familiar com serviços de saúde a baixo custo; e o Programa de Interioriza-
ção das ações de Saúde (Piass), que visava a implantar estrutura básica de saúde pública em 
comunidades de até 20 mil habitantes, na Região Nordeste, tiveram o mérito de mostrar a 
possibilidade de criação de um modelo alternativo de saúde baseado no planejamento das 
ações de acordo com as informações técnicas sobre as necessidades das populações a ser aten-
didas. Suas premissas eram a regionalização e a hierarquização dos níveis assistenciais, com 
definição da porta de entrada para o sistema, e suas principais diretrizes: a universalização, a 
acessibilidade, a integração dos serviços e a participação comunitária. Tais diretrizes estariam 
na base da reforma sanitária brasileira ocorrida na década seguinte. 

Na década de 1980, a recessão econômica proveniente do esgotamento do modelo 
econômico nacional e da crise internacional do petróleo levou ao colapso o sistema previ-
denciário que, como vimos, gradualmente vinha ampliando seus beneficiários (trabalhadores 
rurais, autônomos e empregadas domésticas), sem uma contrapartida de recursos e sofrendo 
com um alto grau de corrupção, principalmente no campo da compra de serviços de saúde. 
Nesse momento, com a ampliação das liberdades políticas também houve o aumento das 
críticas ao sistema de saúde e o surgimento de propostas para a sua reforma.
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Para controlar a crise, os técnicos do governo procuraram criar mecanismos que 
possibilitassem a diminuição das despesas referentes aos contratos com o setor privado e a 
ampliação das ações do setor público. A principal dessas medidas foi denominada Ações In-
tegradas de Saúde (AIS), que, com base em mecanismos de regionalização e hierarquização, 
interligou ações da rede pública nas esferas federal, estadual e municipal. Tais iniciativas 
funcionaram como instrumentos de transformação do sistema vigente, antecipando as pro-
postas institucionais da reforma sanitária do fim dos anos 1980.

Para além das preocupações estatais de ampliar a cobertura do sistema de saúde previ-
denciário e, principalmente, efetuar uma reorganização administrativa que resolvesse o crônico 
problema de ineficiência, corrupção e déficit orçamentário do sistema de saúde, começou a 
se desenvolver entre os sanitaristas um ideário reformista que objetivava estender a saúde a 
todos os brasileiros, além de postular que a almejada melhoria das condições sanitárias es-
tava diretamente relacionada à ampliação do direito à cidadania, ou seja, à democratização 
da sociedade. Tais proposições incorporavam as orientações das agências multinacionais de 
saúde (Opas e OMS), que, a partir da Conferência de Alma-Ata (promovida pela OMS em 
1977), buscavam ampliar a atenção básica à saúde como caminho para atingir a meta de 
saúde para todos até o ano 2000. Na segunda metade dos anos 1970 esses ideais iriam ganhar 
forma institucional por meio da criação de duas importantes associações, o Centro Brasileiro 
de Estudos de Saúde (Cebes), criado em 1976 e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco), fundada em 1979. Essas duas instituições aglutinariam profissionais de saúde e 
acadêmicos na busca pela reforma da saúde. 

Sindicatos e associações médicas, movimentos estudantis, grupos políticos e religiosos, 
intelectuais, instituições acadêmicas e diversos outros grupos sociais vieram a compor o que 
se convencionou chamar movimento sanitário. Sob a inspiração da reforma do sistema de 
saúde italiano, e tendo como lema a noção de que saúde e democracia deveriam andar juntos, 
esse coletivo passou a lutar por uma reforma sanitária que transformasse a saúde em direito 
do cidadão e dever do Estado. Aos poucos, a demanda por uma reforma na saúde passou a 
incorporar também os técnicos e gestores de diversas esferas do governo, em especial na esfe-
ra dos municípios, onde em 1980 criou-se o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass), importante instância de luta pela descentralização das ações nesse campo. 

A forte mobilização de diversos setores da sociedade pela reforma do sistema de saúde 
teve como marco a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Nesse grande congresso 
periodicamente organizado pelo Ministério da Saúde para promover a difusão de informações 
entre seus profissionais e usuários, foram discutidas e aprovadas as principais demandas do 
movimento sanitarista: fortalecer o setor público de saúde, ampliar a cobertura a todos os 
cidadãos e criar um sistema único que integrasse a medicina previdenciária à saúde pública.

Em 1988, a Constituição que marcou o retorno do país à democracia, transformou a 
demanda social pela reforma sanitária em lei, criando a base jurídica para a implantação de 
um amplo sistema público de saúde. Seu artigo 196 declarou a saúde um direito de todos e 
um dever do Estado, o artigo 198 indicou que a saúde deveria ser composta por um sistema 
único, descentralizado em uma rede regionalizada e hierarquizada. Estava dada a base para a 
criação do Sistema Único de Saúde. Nem tudo foram flores na implantação dessa lei. Além da 
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resistência de diversos setores às mudanças e do desinteresse do governo que se elegeu após a 
Constituinte pela consolidação da reforma da saúde pública, o período em que ela se deu foi 
marcado pela ampliação do ideário restritivo da ação estatal em saúde pública, proveniente 
das reformas liberais ocorridas nos Estados Unidos e na Inglaterra. 

Diversos problemas, como o subfinanciamento do setor e as desigualdades regionais, 
ainda dificultam a melhoria dos indicadores de saúde brasileiros. No entanto, muito já se 
conseguiu nesse campo, em especial no que tange à atenção básica, à oferta universal de um 
amplo conjunto de vacinas, à assistência pré-natal etc. Hoje, o maior desafio está em garantir 
acesso à saúde com equidade a todos os brasileiros, em consonância com as constantes trans-
formações sociais, tecnológicas, demográficas e epidemiológicas com que nos deparamos.
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O tema das instituições científicas é de grande importância para a compreensão histó-
rica dos processos pelos quais a ciência se implantou e se consolidou no Brasil. Mais do 
que espaços formais a sediar as atividades dos cientistas, as instituições sintetizam a própria 
relação entre ciência e sociedade, materializando as complexas e múltiplas dimensões desta 
relação: indivíduos, grupos, interesses, comportamentos, saberes e práticas que, em distintos 
momentos históricos, configuram e viabilizam a produção, a validação e a disseminação dos 
conhecimentos científicos (Dantes, 2001).

Este texto apresenta os principais marcos históricos de três instituições de grande pro-
jeção na história das ciências biomédicas no Brasil: Institutos Oswaldo Cruz, Butantan e 
Adolfo Lutz. Criados nos primeiros anos da República, estes institutos foram exemplos de 
como a ciência se institucionalizou no país antes mesmo da criação das universidades. Sua 
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criação expressa as estreitas relações entre a ciência/medicina e a sociedade brasileira naquele 
momento particular de sua história. 

Os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX foram vividos, pelas 
elites intelectuais e políticas dos principais centros urbanos, como um tempo de entusias-
mo e confiança quanto ao ingresso do Brasil no chamado “concerto das nações civilizadas”. 
Embalada pelo positivismo e outras teorias cientificistas que, como disse o escritor Sílvio 
Romero, formavam um “bando de ideias novas” a esvoaçar de todos os pontos do horizonte, 
disseminava-se a crença de que a ciência produziria um saber objetivo e eficaz sobre a reali-
dade, a iluminar a trilha rumo ao “progresso” (Alonso, 2002, p. 21).  

Especificamente no campo da medicina, tal efervescência esteve diretamente associa-
da à difusão dos novos conceitos e teorias da bacteriologia formulados por Robert Koch e 
Louis Pasteur. A noção de que micro-organismos eram causas específicas de várias doenças, o 
estabelecimento de regras experimentais rigorosas para verificá-los e as novas perspectivas da 
soroterapia e das vacinas para prevenir e curar tais enfermidades foram exaltados, por muitos, 
como uma verdadeira revolução que, a partir da década de 1880, espraiou-se da Europa para o 
resto do mundo, conferindo novo ímpeto aos princípios e métodos da experimentação estabe-
lecidos por Claude Bernard em meados do século. Às inovações da bacteriologia somar-se-iam 
as descobertas sobre o papel dos insetos na transmissão de várias daquelas doenças, que fariam 
da medicina tropical uma especialidade. Deixando para trás o mundo dos “miasmas” e um 
emaranhado de teorias que associavam as doenças (sobretudo as epidêmicas) a múltiplas causas 
relativas ao ambiente, muitos médicos comemoraram o que lhes pareceu o surgimento de uma 
“nova era”, legitimada pelas respostas “claras e precisas” do laboratório (Rosen, 1994). 

Foi a confiança nessas respostas da medicina experimental que impulsionou os que, no 
Brasil, pretendiam combater, a todo custo, uma das mais temidas e constantes ameaças ao tão 
sonhado progresso nos trópicos: as epidemias. Febre amarela, peste bubônica, cólera, varíola: 
estes eram flagelos que assolavam sistematicamente as cidades – sobretudo os portos –, na 
mesma proporção vertiginosa em que avançava o fluxo de mercadorias, capitais e pessoas que 
alimentavam as engrenagens da nova ordem capitalista sob o impulso da revolução industrial. 

Enquanto a superação da insalubridade que marcava as cidades ao final do século XIX 
demandava ações e planejamento complexos por parte dos higienistas e reformadores urba-
nos, os médicos filiados à microbiologia vislumbravam armas tidas como certeiras contra 
as epidemias: soros, vacinas, produtos químicos contra os insetos transmissores. Este foi o 
sentido científico e social da criação dos institutos abordados neste texto: uma ciência que 
buscava inserir-se no cenário internacional das novas teorias médicas e ao mesmo tempo usar 
tais teorias para resolver problemas concretos da realidade brasileira. 

instituto adolfo lutz

O Laboratório de Bacteriologia do Estado de São Paulo, atual Instituto Adolfo Lutz, 
foi criado com o objetivo de realizar estudos experimentais sobre algumas doenças infecciosas 
que constituíam graves problemas de saúde pública na segunda metade do século XIX, como 



Institutos Oswaldo Cruz, Butantan e Adolfo Lutz 493

a febre amarela, a febre tifoide, o cólera e a varíola, que frequentemente assolavam o estado 
de forma epidêmica. Em 1891, com a promulgação da primeira constituição republicana e 
a descentralização dos serviços de saúde, que ficaram a cargo dos estados, o governo de São 
Paulo organizou o Serviço Sanitário, órgão responsável por coordenar e executar medidas 
voltadas para a melhoria das condições de higiene e de salubridade pública. Em 1892, para 
viabilizar tais funções, foram criados, no âmbito do Serviço Sanitário: o Instituto Vacinogê-
nico, destinado ao preparo da vacina contra a varíola; o Laboratório de Análises Químicas, 
encarregado de fiscalizar os gêneros alimentícios comercializados no estado; o Laboratório 
Farmacêutico, para fornecer medicamentos às instituições públicas; e o Laboratório de Bac-
teriologia. Para organizar e dirigir os trabalhos deste último, o governo paulista solicitou 
ao consagrado bacteriologista francês Louis Pasteur a indicação de um profissional de sua 
equipe. Felix Alexandre le Dantec, no entanto, permaneceu apenas quatro meses no cargo, 
sendo substituído por Adolpho Lutz, que assumiu a direção do Laboratório de Bacteriologia 
em abril de 1893.1 

Adolpho Lutz (1855-1940) nasceu no Rio de Janeiro, filho de imigrantes suíços, e 
aos dois anos passou a residir na terra natal de seus pais, realizando seus estudos médicos 
na Faculdade de Berna (1874-1879). Ainda estudante, frequentou cursos nas universidades 
de Leipzig, Estrasburgo e Praga. Em Leipzig, aprimorou seus conhecimentos sobre História 
Natural, aprendendo a aplicar as novas técnicas microscópicas às investigações zoológicas 
e botânicas. Regressou ao Brasil em 1881 e no ano seguinte estabeleceu-se em Limeira, no 
interior do estado de São Paulo, onde conquistou grande reputação como clínico. Em 1885, 
deixou Limeira para trabalhar, por cerca de um ano, na clínica fundada pelo dermatologista 
Paul Gerson Unna, em Hamburgo. Sob a orientação de Unna, enveredou pela bacteriologia, 
investigando o bacilo da lepra e micro-organismos relacionados a várias doenças de pele. De 
volta ao Brasil, transferiu-se para a capital paulista, onde voltou a exercer a clínica, atenden-
do a numerosos pacientes de lepra. Por indicação de Unna, foi designado, em fins de 1889, 
para trabalhar em um leprosário recém-instalado na ilha de Molokai, no Havaí, regressando 
novamente ao Brasil em 1893.2 

Durante a gestão de Lutz, o Laboratório de Bacteriologia viveria uma fase de gran-
de projeção científica. Em 1893, foi aprovado o primeiro estatuto, que determinava, 
como principal finalidade institucional, o estudo da etiologia das epidemias, endemias e 
epizootias de maior ocorrência no estado; como função complementar, previa-se a fabri-
cação de vacinas e outras aplicações terapêuticas. Pouco tempo depois, o Laboratório de 
Bacteriologia foi encarregado de elucidar, por meio de exames microscópicos, situações 
em que houvesse dúvidas acerca de diagnósticos clínicos. Em 1896, passou a ocupar 
terreno pertencente ao Hospital de Isolamento da capital paulista. Buscava-se estreitar 
o intercâmbio entre as duas instituições, uma vez que havia grande demanda por exa-
mes bacteriológicos para diagnóstico e tratamento dos pacientes do hospital. A partir de 

1 As informações sobre o Instituto Adolfo Lutz apresentadas neste texto foram retiradas de: Stepan, 1976; Antunes et al., 1992; e de 
Fiocruz (Disponível em <http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br>. Acesso em: 10 out. 2012).

2 Sobre a trajetória de Adolpho Lutz, ver Benchimol e Sá (2004, 2005, 2006, 2007). 



Seara de Asclépio494

1898, em virtude de nova reforma no Serviço Sanitário, o laboratório passou a se chamar 
Instituto Bacteriológico.

Já em 1893, o Instituto Bacteriológico teve atuação destacada no campo da saúde pú-
blica, por ocasião de um surto de cólera na Hospedaria dos Imigrantes. O local, que acolhia 
milhares de indivíduos provenientes de diversos países e os encaminhava ao trabalho nas lavou-
ras de café e na nascente indústria do estado, era considerado, pelas autoridades sanitárias, um 
espaço potencial para a disseminação de diversas doenças. O diagnóstico precoce e as medidas 
profiláticas executadas possibilitaram debelar a epidemia em apenas três meses. Ainda que o sur-
to tivesse cessado, o diagnóstico emitido por Adolpho Lutz foi contestado por muitos médicos, 
que insistiam em atribuir os sintomas dos enfermos à disenteria, intoxicações e outras afecções.

Para dirimir os questionamentos, o cientista enviou culturas do material colhido ao Ins-
tituto de Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo, obtendo a confirmação de seu parecer. 
Adolpho Lutz enfrentaria, durante todo o período em que dirigiu o Instituto Bacteriológico, 
uma forte resistência dos médicos paulistas em relação aos laudos emitidos pela instituição, 
envolvendo-se em uma série de polêmicas. Essas divergências devem ser compreendidas como 
parte do processo de afirmação da bacteriologia face às classificações nosológicas tradicionais, 
aceitas durante muito tempo e que, baseadas na observação clínica, colidiam com a nova ideia 
da ação patogênica dos micro-organismos. 

Em 1894, o Laboratório de Bacteriologia atuou novamente no combate ao cólera, que 
atingiu, em intensa epidemia, várias cidades do Vale do Paraíba, um dos eixos da economia 
cafeeira. Apesar das resistências dos médicos da região – que discordaram do diagnóstico 
firmado por Lutz, acreditando tratar-se de diarreias causadas por fatores locais –, a execução 
das medidas sanitárias preconizadas pelo laboratório, como o isolamento dos doentes, levaria 
à extinção da doença. Nessa mesma ocasião, na véspera do Natal, cerca de duas mil pessoas, 
alojadas na Hospedaria dos Imigrantes, apresentaram sintomas semelhantes aos do cólera, 
com vômitos e diarreias, o que levantou a suspeita de que a epidemia tinha chegado à capital. 
O Laboratório de Bacteriologia detectou, por meio do exame das dejeções dos enfermos, 
que se tratava de uma grave intoxicação alimentar provocada por um bacalhau deteriorado, 
servido durante a ceia.

Além do diagnóstico e da aplicação de medidas destinadas a conter a expansão de sur-
tos epidêmicos, o Instituto se ocupava de pesquisas sobre moléstias de grande incidência no 
estado, como malária, febre amarela, lepra, hidrofobia, cólera e difteria, investigando tam-
bém micro-organismos de interesse para a vigilância sanitária. Em 1895, o Bacteriológico 
alcançaria projeção científica com os estudos de Lutz acerca da febre tifoide. Para o cientista, 
as chamadas febres paulistas, por muitos consideradas um tipo de malária, eram na realidade 
manifestações da febre tifoide. Lutz enviou culturas isoladas do bacilo a Carl Joseph Eberth, 
o descobridor do agente da febre tifoide, que confirmou o seu laudo. A polêmica envolvendo 
os resultados de pesquisa do Bacteriológico prosseguiu até 1908, quando foi, finalmente, 
atribuído a Adolpho Lutz o esclarecimento etiológico das febres paulistas.

Com o ingresso de Vital Brazil, em 1897, o Bacteriológico passou a se ocupar também 
da preparação do soro antiofídico, obtido por meio da inoculação de cães e cabras com o 
veneno de cascavel e jararaca. Em 1899, por ocasião da irrupção da peste bubônica no porto 
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de Santos, o Instituto inaugurou um laboratório voltado para a fabricação da vacina e do 
soro antipestosos, na fazenda Butantan. Em 1901, o laboratório soroterápico do Butantan 
foi desvinculado do Instituto Bacteriológico e transformado em instituição autônoma, sob a 
direção de Vital Brazil. Com isso, as pesquisas sobre ofidismo e a produção de soros antipe-
çonhentos passaram a se concentrar naquele instituto.   

Com a queda do número de óbitos por febre tifoide, o Instituto Bacteriológico voltou 
o foco de suas investigações para a febre amarela, doença que muitos consideravam o prin-
cipal problema de saúde pública do país. Em fins de 1902, Emílio Ribas, diretor do Serviço 
Sanitário de São Paulo, mobilizou os pesquisadores do Instituto Bacteriológico para repetir 
as experiências realizadas em Cuba pela comissão sanitária norte-americana chefiada por 
Walter Reed, que comprovou, em 1901, a validade da teoria formulada décadas antes pelo 
médico cubano Carlos Juan Finlay, segundo a qual a febre amarela era transmitida por mos-
quitos e não, como muitos acreditavam, pelo contato com objetos ou roupas contaminados 
por secreções dos doentes. 

Na primeira série de experiências realizadas por Ribas em São Paulo, seis homens adul-
tos submeteram-se à picada de mosquitos previamente infectados (Emílio Ribas e Adolpho 
Lutz também participaram como ‘cobaias’). Destes seis, três contraíram a febre amarela. Já 
na segunda série de experiências, três voluntários foram confinados, por dez dias, em um 
quarto com objetos sujos de urina, vômito e fezes dos enfermos de febre amarela, e obrigados 
a usar roupas dos amarelentos. Passado o período de reclusão, permaneceram por mais dez 
dias em observação, sem manifestar quaisquer sinais da doença. A “experiência paulista” e 
as campanhas sanitárias empreendidas no Rio de Janeiro, por Oswaldo Cruz, foram decisi-
vas para endossar as teses da Comissão Reed acerca do mecanismo de transmissão da febre 
amarela. O Instituto Bacteriológico prosseguiu com as pesquisas sobre a doença, estudando, 
principalmente, métodos de extermínio do mosquito vetor. 

Nos primeiros anos do século XX, a instituição desenvolveu pesquisas sobre diversas 
enfermidades humanas, como tuberculose, malária, pneumonia, influenza, moléstias venéreas, 
conjuntivite, lepra, enterite e hepatite, além de doenças animais. Adolpho Lutz dedicou-se ain-
da ao estudo de insetos hematófagos e coletou várias espécies de mosquitos, pulgas, carrapatos 
e percevejos de diferentes regiões do Brasil. Descreveu dezenas de novas espécies de mosquitos 
e catalogou mais de 200 espécies animais, muitas delas desconhecidas até então.

Em novembro de 1908, Lutz afastou-se do Instituto Bacteriológico, transferindo-
-se para o Instituto de Manguinhos, a convite de seu diretor, Oswaldo Cruz. Sua saída é 
atribuída, sobretudo, à falta de investimentos e à decorrente deterioração das condições de 
trabalho no instituto. A dotação orçamentária destinada pelo governo do estado manteve-se 
praticamente inalterada ano a ano e a estrutura funcional, bastante limitada, era a mesma 
dos primeiros tempos. As instalações de laboratório não sofreram quaisquer ampliações des-
de 1896, quando o instituto passou a ocupar nova sede, e mal suportavam as atividades de 
rotina. O número de funcionários permanecia o mesmo desde sua fundação, e havia grande 
dificuldade em manter um quadro fixo de pesquisadores, porque, após um breve período de 
trabalho (em geral, o suficiente para aprimorar sua formação microbiológica), os médicos 
se afastavam do instituto em busca de perspectivas profissionais mais atraentes. Apesar de 
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prestar serviços de reconhecida utilidade pública, fornecendo diagnósticos laboratoriais e 
atuando ativamente no combate às principais doenças epidêmicas do estado, o Instituto 
Bacteriológico parecia estagnar-se, enquanto São Paulo vivia um período de crescimento 
econômico com a exportação de café. 

Com a reorganização do Serviço Sanitário, em 1911, o Instituto Bacteriológico teve 
seu número de funcionários ampliado (com aumento de seus vencimentos), passou por 
uma reforma e obteve mais verbas para a biblioteca, o que possibilitou a aquisição de novos 
livros e revistas científicas. Entre 1913 e 1915, o instituto foi dirigido por Martin Ficker, 
bacteriologista da Universidade de Berlim reconhecido mundialmente por seus estudos so-
bre tifo, contratado com a missão especial de elaborar um plano de reorganização para a 
instituição. Dentre as medidas propostas, estava uma maior ênfase na investigação científica 
de doenças infecciosas, o incremento das atividades práticas voltadas para o seu controle e o 
investimento em cursos de capacitação para médicos e enfermeiras. Seu projeto, no entanto, 
não chegou a sair do papel. 

Em seu curto tempo de permanência na instituição, Ficker, auxiliado pelo assistente 
Theodoro Bayma, preparou uma vacina antitífica largamente aplicada na capital paulista, 
com resultados bastante positivos. Em 1914, por ocasião de uma epidemia de febre tifoide, o 
Instituto Bacteriológico diagnosticou a presença do bacilo nas águas do abastecimento públi-
co da cidade de São Paulo e em hortaliças comercializadas no mercado municipal, e iniciou a 
produção e a aplicação de vacinas contra a doença. Em 1916, o instituto começou também a 
preparar a vacina contra a coqueluche e passou a dispor de um órgão anexo, o Serviço Anti-
-Rábico, denominado Seção Pasteur. Em 1918, seria incorporado o Instituto Vacinogênico. 

Com a reorganização do Serviço Sanitário em 1925, o Instituto Bacteriológico, o 
Instituto Soroterápico (sediado em Butantan) e o Instituto Vacinogênico fundiram-se em 
um único órgão do Serviço Sanitário, sob a denominação de Instituto Butantan. A partir de 
então, o Instituto Bacteriológico passou a funcionar como Posto de Serviço Bacteriológico 
nas dependências do Butantan. A unificação dos institutos provocou muitos protestos no 
Instituto Bacteriológico, agora subordinado a uma instituição que ele próprio havia criado 
e orientado em seus primeiros anos. Em 1931, após muitas controvérsias, o Instituto Bac-
teriológico foi desligado do Instituto Butantan e transformado no Laboratório Central do 
Serviço Sanitário. 

O processo de reorganização do Instituto Bacteriológico transcorreu por quase uma 
década, culminando com a fundação, em 1940, do Laboratório Central de Saúde Pública 
do Estado de São Paulo, nomeado Instituto Adolfo Lutz (Figura 1), que teve incorporadas 
as atribuições e os laboratórios do Serviço de Policiamento da Alimentação Pública (antigo 
Instituto de Análises Químicas, criado também em 1892). Passou a ter como principais 
competências: a realização de exames laboratoriais e de análise clínica (auxiliar) necessários à 
elucidação de diagnósticos de moléstias infectocontagiosas; o estudo da etiologia das epide-
mias, endemias e epizootias transmitidas ao homem; exames microscópicos e bacteriológicos 
das substâncias alimentícias; e exames para o controle dos produtos biológicos, químicos e 
farmacêuticos comercializados. O modelo de organização do “novo” Instituto Adolfo Lutz 
seguia um sistema hierarquizado e regionalizado, onde os laboratórios locais e regionais eram 
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subordinados ao laboratório central, que obedecia, por sua vez, à direção dos serviços de 
saúde do estado.

Figura 1. Instituto Adolpho Lutz na década de 1940. Acervo do Museu Emílio Ribas/Instituto Butantan.

instituto Butantan

Em fins de 1899, o governo paulista anunciou os resultados das pesquisas do Insti-
tuto Bacteriológico acerca de uma doença que estava se espalhando pelo porto de Santos: a 
temida peste bubônica chegara ao Brasil. O diagnóstico de Vital Brazil, médico assistente 
do Instituto Bacteriológico e encarregado do serviço de vigilância instalado em Santos, foi 
contestado pelas autoridades locais e gerou grande alarme na cidade. Muitos temiam a pos-
sibilidade de generalização da peste e seus decorrentes óbitos; outros receavam os prejuízos 
econômicos advindos de uma provável interdição do porto e da suspensão do comércio 
marítimo. Oswaldo Cruz, jovem médico recém-chegado de um estágio no Instituto Pasteur 
de Paris, foi comissionado pelo governo federal para averiguar o caso e confirmou os estudos 
iniciais de Vital Brazil. Em razão das suspeitas em torno do diagnóstico da peste, Adolpho 
Lutz, diretor do Instituto Bacteriológico, chegou a enviar culturas do micro-organismo a 
alguns institutos europeus, que referendaram o parecer oficial.3

Diante das dificuldades de importar o soro de Yersin, usado no tratamento dos doen-
tes e produzido apenas pelo Instituto Pasteur de Paris, o governo paulista decidiu criar um  
laboratório próprio para o preparo e fornecimento da vacina e do soro antipestosos. Es-
colheu-se como sede do novo laboratório a fazenda Butantan. A distância da capital era, 

3 As informações sobre o Instituto Butantan apresentadas neste texto foram retiradas de Benchimol e Teixeira, 1993; Canter, 2000; 
Teixeira, 2005.
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conforme as normas de higiene pública da época, o requisito para evitar qualquer possi-
bilidade de contaminação na área urbana. O laboratório soroterápico funcionaria como 
uma seção do Instituto Bacteriológico, sob a direção de Vital Brazil, dispondo de verba 
ligeiramente superior ao total destinado à instituição à qual estava vinculada. As obras 
de adaptação da antiga fazenda começaram em dezembro de 1899, e em janeiro de 1900 
iniciou-se a imunização dos cavalos para a produção do soro contra a peste bubônica. Em 
fevereiro de 1901, após um ano de funcionamento, o laboratório do Butantan adquiriu 
autonomia e foi transformado no Instituto Soroterápico do Estado de São Paulo, subordi-
nado diretamente ao Serviço Sanitário do estado. Em junho desse mesmo ano, foi entregue 
às autoridades sanitárias a primeira partida do soro contra a peste.

Apesar das atribuições formais do instituto serem a fabricação e o fornecimento 
do soro e da vacina antipestosos, Vital Brazil investiu, desde o início, na pesquisa sobre 
o envenenamento pelas cobras e na produção de soros antiofídicos, dando continuidade 
aos estudos que vinha desenvolvendo desde o período em que era assistente de Adolpho 
Lutz no Instituto Bacteriológico, onde ingressara em 1897. O Serpentário do Butantan, 
local de atração para o público visitante, abrigava os animais que serviriam à fabricação 
dos soros antipeçonhentos.

Vital Brazil Mineiro da Campanha (1865-1950) – mineiro nascido na cidade de mes-
mo nome, Campanha – diplomou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 
1891. De volta a São Paulo, onde residia desde os 15 anos, foi nomeado inspetor do Serviço 
Sanitário, transferindo-se, pouco tempo depois, para Botucatu, no interior do estado. O 
atendimento, em seu consultório, a um grande número de indivíduos picados por serpentes 
venenosas e a percepção do elevado índice de vítimas fatais despertaram seu interesse pelo 
ofidismo, em particular pelas plantas e outras substâncias usadas para neutralizar os efeitos 
das recorrentes mordeduras de cobras. 

Após a leitura dos trabalhos de Albert Calmette, do Instituto Pasteur de Paris, Vital 
Brazil reorientou suas investigações iniciais, direcionando seus estudos sobre acidentes ofídi-
cos para o terreno da soroterapia. As pesquisas de Calmette no campo da imunologia mos-
travam que o veneno de cobras, assim como as toxinas bacterianas, provocavam a produção 
de substâncias protetoras no sangue, os anticorpos; concluiu, assim, que o soro dos animais 
imunizados, quando inoculado nos seres humanos, neutralizava a ação do veneno. O cientista 
começou então a fabricar um soro antiofídico que, segundo ele, teria eficácia indiscriminada, 
protegendo o indivíduo contra diversos tipos de envenenamento.

A extrema dificuldade em realizar experiências em Botucatu fez com que Vital Brazil 
retornasse à capital e procurasse o Instituto Bacteriológico. Auxiliado por Adolpho Lutz, 
desenvolveu um novo método de captura de serpentes e de extração de peçonha, e come-
çou a investigar os sintomas e as lesões macro e microscópicas apresentadas por animais 
inoculados com veneno de diferentes espécies. Vital Brazil observou que os indivíduos e 
animais picados por cascavel e jararaca tinham um quadro clínico e lesões diferenciadas, o 
que o fez defender, pela primeira vez, a ideia da especificidade dos venenos. Suas experiên-
cias de inoculação de cães, cabras, bois e cavalos com os venenos da cascavel e da jararaca 
comprovaram que as cobaias que receberam aplicação de soro derivado de uma serpente 
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diferente do gênero da agressora não apresentavam imunidade contra o veneno. Em 1898, 
o cientista confirmou a especificidade dos soros antipeçonhentos. Em 1903, Vital Brazil 
teve suas investigações premiadas no V Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia e rece-
beu do governo de São Paulo uma viagem de estudos à Europa, onde permaneceu por um 
ano. A controvérsia com Albert Calmette só se encerraria em 1912, quando o fisiologista 
suíço Maurice Arthus, depois de várias experiências com o soro de Calmette, corroborou 
a teoria do cientista brasileiro. 

A descoberta de Vital Brazil tinha um importante alcance científico e econômico, 
pois além de abrir um novo campo de pesquisa relacionado à prevenção e à terapêutica 
dos envenenamentos por cobras, trazia benefícios à produção agrícola, especialmente para 
um estado que vivenciava a expansão do cultivo do café e buscava atrair trabalhadores 
imigrantes para as áreas rurais, onde ocorria o maior número de acidentes ofídicos. Ao 
assumir a direção do Instituto Soroterápico (denominado Instituto Butantan em 1925), 
Vital Brazil transformaria o ofidismo no principal objeto de pesquisa da instituição. A 
atividade de produção seria ampliada e, além dos soros antipeçonhentos, o instituto 
começou a produzir, a partir de 1906, a tuberculina, usada para o diagnóstico da tuber-
culose, e o soro antidiftérico. 

Para dar publicidade a seus trabalhos e vencer a resistência de médicos, autorida-
des, proprietários de terras e da própria população rural acerca da validade dos produtos 
fabricados pelo Butantan, Vital Brazil estabeleceu um sistema de permuta no qual, em 
troca de serpentes capturadas, fornecia soros, agulhas e seringas necessários ao tratamento 
dos acidentes ofídicos. Essa estratégia, ao mesmo tempo em que supria o instituto com a 
matéria-prima essencial à produção dos imunizantes, ampliava o consumo do novo agente 
terapêutico, que “competia” com as variadas práticas populares às quais recorriam as ví-
timas de picadas de cobras. Outro expediente utilizado pelo cientista foi a publicação de 
anúncios comerciais em jornais e a distribuição gratuita de amostras dos soros a clínicos. 
Para reforçar a propaganda de seus produtos, Vital Brazil divulgava dados estatísticos so-
bre a relação entre o uso dos soros e a queda dos índices de morbidade e mortalidade por 
envenenamentos, o que, para a economia agrícola, significava a redução das mortes ou dos 
afastamentos temporários de lavradores. A partir da década de 1910, o Instituto Butantan 
passou a organizar atividades de educação sanitária, realizando cursos de higiene pública 
e conferências populares, nos quais eram transmitidos conhecimentos práticos que envol-
viam, por exemplo, a distinção entre cobras venenosas e não venenosas e a importância do 
uso de calçados como forma de prevenção. 

Apesar dos esforços de Vital Brazil para ampliar as atividades do Butantan, o instituto 
permanecia com instalações bastante modestas, dispondo de poucos funcionários e baixos 
recursos. A instituição passaria por reformas apenas na década de 1910, sendo inaugurado, 
em 1914, novo prédio, conhecido como Laboratório Central (Figura 2). A partir de então, 
começaram a ser desenvolvidos novos projetos de pesquisa referentes à biologia das serpentes 
e dos aracnídeos (escorpiões e aranhas), química e fisiologia dos venenos, soroterapia e pre-
venção de acidentes ofídicos. Em relação à produção de imunizantes, iniciaram-se estudos 
sobre os soros antimeningocócico, anticolérico, antiestafilocócico e antiestreptocócico. 
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Figura 2. Vista do Serpentário do Butantan, cuja construção foi praticamente simultânea à do Laboratório 
Central (ao fundo), inaugurado em 1914. Acervo do Instituto Butantan, Fundo Angela Rodrigues Alves. São 
Paulo, 1914.

Além deste incremento das atividades científicas, Vital Brazil tinha a intenção de con-
centrar no Butantan o preparo de todos os soros e vacinas úteis à defesa sanitária e trazer 
para a alçada da instituição a coordenação das pesquisas e das ações profiláticas relacionadas 
à saúde pública do estado. Esta última prerrogativa competia ao Instituto Bacteriológico, 
abatido por uma grave crise desde a saída de Adolpho Lutz, em 1908. Em 1915, Vital Brazil 
passou a reivindicar o aumento e a qualificação de seu quadro de funcionários e autonomia 
para comercializar os produtos fabricados pela instituição, a exemplo do que já ocorria no 
Instituto Oswaldo Cruz, na capital federal. Esta medida visava dotar o Butantan de renda 
própria para financiar atividades de pesquisa e produção, uma vez que o orçamento destina-
do pelo governo do estado era insuficiente para cobrir as crescentes demandas do instituto.

Com a nomeação, em 1917, de Arthur Neiva (renomado por suas pesquisas no Institu-
to Oswaldo Cruz) para a direção do Serviço Sanitário de São Paulo, o Instituto Butantan teve 
seu organograma reformulado e o escopo de suas atribuições ampliado. Essas transformações 
atendiam, em grande parte, às reivindicações de Vital Brazil. A venda dos produtos biológicos 
foi autorizada mediante contrato de exclusividade com um estabelecimento comercial, firma-
do com a Casa Ambrust. A dotação orçamentária aumentou, novos pesquisadores e assistentes 
foram contratados e as atividades de pesquisa diversificadas com a criação dos serviços de bo-
tânica e química, do laboratório de opoterapia (com ênfase na produção de quimioterápicos 
destinados à saúde pública), do horto e da seção de medicamentos. No Horto Oswaldo Cruz 
eram cultivadas plantas tóxicas e medicinais com o propósito de produzir novos medicamen-
tos, o que viria a ser complementado com a criação, em 1919, do Serviço de Medicamentos 
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Oficiais do Estado de São Paulo, cujo objetivo prioritário era a fabricação de quinina, usada na 
prevenção e no tratamento da malária. O Butantan também passou a se encarregar de fiscalizar 
a qualidade dos soros, vacinas e outros produtos biológicos comercializados no estado de São 
Paulo. Cabe ainda destacar, neste período, o início da publicação das Memórias do Instituto 
Butantan e a ampliação do acervo de sua biblioteca. 

Com as mudanças determinadas por Arthur Neiva, o Butantan ultrapassou formalmen-
te sua condição inicial de laboratório produtor de imunizantes, passando a contribuir para a 
execução de diversas ações sanitárias. A proposta subjacente ao projeto institucional implemen-
tado por Neiva era fazer do Butantan uma instituição equivalente ao Instituto Oswaldo Cruz, 
tanto em sua capacidade de intervenção em assuntos de saúde pública (em âmbito nacional) 
quanto na produção e comercialização de imunizantes e medicamentos. Em contrapartida, 
essas alterações, ainda que expandissem as atividades e as atribuições do Butantan, afetavam 
profundamente o perfil institucional que vinha sendo construído por Vital Brazil desde a sua 
fundação. Descontente com a excessiva ingerência de Neiva em questões administrativas e com 
a ênfase conferida à produção de medicamentos, Vital Brazil decidiu afastar-se da instituição. 
Em 1919, requisitou sua aposentadoria, sob a alegação de que precisava viajar para cuidar da 
saúde. Acompanhado por grande parte dos pesquisadores, fundou em Niterói, no Rio de Ja-
neiro, o Instituto de Higiene, Soroterapia e Veterinária (posteriormente denominado Instituto 
Vital Brazil), destinado a fabricar produtos veterinários, biológicos (soros e vacinas) e farma-
cêuticos. A saída de Vital Brazil e da maioria dos técnicos qualificados desorganizou a rotina 
de trabalho do Butantan e acarretou a diminuição da receita gerada com a comercialização dos 
produtos fabricados, levando a instituição a uma séria crise financeira. 

Em 1924, Vital Brazil retornou à direção do Butantan, onde permaneceu até 1927. 
Sua segunda gestão coincidiu com uma nova reforma nos serviços de saúde pública do esta-
do, ocorrida em 1925, quando os institutos biomédicos paulistas (Butantan, Bacteriológico 
e Vacinogênico) passaram a integrar uma única instituição, o Instituto Butantan. Favorecido 
por esta conjuntura, Vital Brazil conseguiu ampliar as atribuições do instituto, a verba que 
lhe era destinada e seu quadro de assistentes. A instituição passou a contar com mais um 
laboratório, o de Fisiologia Experimental, e a oferecer cursos de formação nessa especialida-
de. Realizaram-se estudos de protozoologia e anatomia patológica e pesquisas nas áreas da 
biologia, bioquímica e farmacologia. Nesse período, iniciou-se a preparação da vacina BCG 
(contra a tuberculose) e a produção em larga escala de vacinas para a febre tifoide, doença de 
grande incidência na cidade de São Paulo. O Horto Oswaldo Cruz foi fechado. Aos 62 anos, 
Vital Brazil afastou-se definitivamente do Butantan, sem, contudo, deixar de acompanhar os 
trabalhos ali desenvolvidos. Em meados da década de 1920, o Butantan já desempenhava pa-
pel central na defesa sanitária do estado, desenvolvendo pesquisas em diferentes campos das 
ciências biomédicas e produzindo os imunobiológicos utilizados pela saúde pública paulista.

A direção seguinte, de Afrânio do Amaral (1928-1938), foi marcada por uma im-
portante reforma institucional que transformou o Butantan, em 1931, em um centro de 
pesquisa especializado em medicina experimental, desvinculado do Instituto Bacteriológico 
e subordinado diretamente à Secretaria de Educação e Saúde Pública do Estado. Além dos 
trabalhos científicos sobre ofidismo, seriam incorporadas novas atribuições, relativas ao 
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estudo das doenças humanas e seus mecanismos de imunidade, à investigação de plantas 
medicinais, ao preparo de produtos biológicos necessários à defesa sanitária e à fiscalização 
de seu comércio, e à realização de cursos práticos de especialização e de divulgação cientí-
fica. A reforma também instituiu o regime de tempo integral de trabalho e garantiu maior 
autonomia em relação aos recursos obtidos com a venda dos produtos excedentes (não 
utilizados pelos serviços de saúde estaduais), que passaram a ser aplicados em atividades 
de pesquisa. Tais mudanças concretizaram diretrizes preconizadas por Afrânio do Amaral 
desde que assumiu a direção do instituto. Em 1934, com a criação da Universidade de São 
Paulo (USP), o Butantan passou a integrar essa instituição, como órgão complementar. 
Nesse período, foram contratados especialistas estrangeiros que contribuíram para a im-
plantação e a diversificação das seções de pesquisa do instituto.

Em 1945, o Butantan passou a dispor de um hospital – o Hospital Vital Brazil –, 
voltado exclusivamente para a assistência a pacientes picados por animais peçonhentos. 
O hospital destaca-se também, até o presente, pelos estudos sobre os múltiplos aspectos 
clínicos do envenenamento e pela padronização dos procedimentos terapêuticos, além de 
oferecer cursos de capacitação e programas de treinamento para diagnóstico e tratamento 
de acidentes causados por animais peçonhentos. 

Os últimos anos da gestão de Afrânio do Amaral, ao final da década de 1930, foram mar-
cados por uma crise administrativa e financeira que seria superada somente a partir da década 
de 1950, quando o instituto se reestruturou de modo a consolidar o perfil institucional estabe-
lecido por Vital Brazil, marcado pela estreita associação entre pesquisa e produção. Seguindo a 
tradição de pesquisa inaugurada em seus primeiros anos, a instituição voltou a ter como objeto 
central de suas investigações científicas o envenenamento por animais peçonhentos, ocupando-
-se também da produção de imunobiológicos e de outros produtos destinados às demandas 
da saúde pública, ao mesmo tempo em que promovia o ensino e a divulgação das atividades 
científicas. O ofidismo e as diversas modalidades de envenenamento por animais peçonhentos 
distinguem, até hoje, a identidade institucional do Butantan perante as demais instituições 
biomédicas. Os estudos de Vital Brazil sobre a especificidade dos soros antiofídicos e suas con-
tribuições ao campo da imunologia foram o caminho inicial pelo qual o instituto, criado para 
debelar uma epidemia de peste bubônica, expandiu e diversificou sua agenda de pesquisa e 
produção e se notabilizou como instituto de referência na ciência e na saúde pública brasileiras. 

instituto oswaldo cruz 

Assim como o Butantan, o Instituto Soroterápico Federal (também conhecido como 
Instituto de Manguinhos, que em 1908 foi nomeado Instituto Oswaldo Cruz) também foi 
criado no contexto da epidemia que irrompeu no porto de Santos em 1899. Diante das resis-
tências locais quanto ao diagnóstico firmado por Vital Brazil e Adolpho Lutz de que se tratava 
da temida peste bubônica, o governo federal designou o jovem médico Oswaldo Gonçalves 
Cruz (1872-1917) para examinar a questão. Nascido em São Luís do Paraitinga (SP), Cruz 
diplomou-se em 1892 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com tese de doutoramento 
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sobre a veiculação microbiana pelas águas. Entre 1897 e 1899, realizou estágio no Instituto 
Pasteur de Paris, desenvolvendo estudos sobre bacteriologia, soroterapia e imunologia.4 

Confirmada a causa da epidemia em Santos e antecipando-se a um possível alastra-
mento da doença para o Rio de Janeiro, o prefeito da então capital federal determinou, ainda 
em 1899, a organização, nesta cidade, de um laboratório análogo ao paulista, para produzir 
e fornecer o soro e a vacina antipestosos à Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP). A di-
reção do novo instituto instalado na fazenda de Manguinhos foi entregue ao Barão de Pedro 
Affonso, proprietário do Instituto Vacínico Municipal, que produzia a vacina antivariólica. 
Por indicação do eminente bacteriologista Émile Roux, do Instituto Pasteur de Paris, Oswaldo 
Cruz foi incumbido da direção técnica. Antes mesmo de sua inauguração, em maio de 1900, a 
prefeitura decidiu transferir a instituição para a alçada federal, vinculando-a à DGSP. 

Em 1902, com o pedido de exoneração do Barão de Pedro Affonso, Cruz assumiu a 
direção integral do Soroterápico. Desde o início, ele pretendia ampliar as atribuições do ins-
tituto, transformando-o em centro de referência no campo da medicina experimental, mais 
especificamente no estudo das doenças tropicais. Em 1903 – ano em que foi nomeado para 
a chefia da DGSP, com a missão de realizar o saneamento da capital federal, prioridade da 
presidência de Rodrigues Alves –, Oswaldo Cruz enviou ao Congresso um projeto de refor-
ma dos serviços sanitários. Deste projeto constava a transformação do Soroterápico em uma 
instituição que, à semelhança do Instituto Pasteur de Paris, englobaria, além da fabricação de 
soros, vacinas e outros produtos biológicos, atividades de pesquisa e ensino em bacteriologia 
e medicina tropical. Tal ampliação não foi aprovada. No entanto, com sobras de verbas da 
DGSP, Cruz buscou implementar a almejada associação entre pesquisa, produção e ensino, 
fazendo com que a instituição diversificasse progressivamente a pauta de doenças humanas e 
animais que lhe serviam de objeto nestas distintas vertentes de atuação. De modo a prover o 
instituto de instalações mais adequadas a esta expansão, deu-se início, em 1903, à edificação 
do conjunto arquitetônico de Manguinhos, concluída em 1918 (Figura 3).

Em 1906, quando já se proclamava o sucesso de Cruz no combate à febre amarela e à 
peste bubônica no Rio de Janeiro, foi feita nova tentativa de ampliar o escopo institucional, 
mediante projeto de lei que transformava o Soroterápico em Instituto de Medicina Experimen-
tal de Manguinhos. Contudo, a aprovação não seria imediata. Ela viria graças à repercussão da 
conquista, por Manguinhos, da medalha de ouro no XIV Congresso Internacional de Higiene 
e Demografia realizado em Berlim em setembro de 1907. Nesta ocasião, além dos resultados da 
campanha contra a febre amarela na capital, grande destaque foi conferido ao que se conside-
rou a primeira descoberta científica de Manguinhos: o estudo de Henrique Aragão sobre o ciclo 
evolutivo do parasito da malária aviária, que contribuía para elucidar aspectos fundamentais 
dos ciclos parasitários nos hospedeiros vertebrados.

Em seu retorno ao Brasil, Oswaldo Cruz foi recebido como herói da ciência nacional. 
Em dezembro de 1907, sancionou-se então o decreto que transformava Manguinhos em 
Instituto de Patologia Experimental. Em março de 1908, o regulamento pelo qual passava a 

4 Sobre a trajetória de Oswaldo Cruz, ver Britto (1995). As informações sobre o Instituto Oswaldo Cruz aqui apresentadas foram 
retiradas de: Stepan (1976), Benchimol (1990), Benchimol e Teixeira (1993), Kropf (2009) e Fiocruz (Disponível em: <http://
www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br>. Acesso em: 10 out. 2012).  



Seara de Asclépio504

chamar-se Instituto Oswaldo Cruz (IOC) garantiu maior autonomia administrativa e orça-
mentária, retirando-o da alçada da DGSP para a vinculação direta ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores. A autorização para vender os produtos biológicos fabricados na institui-
ção seria fundamental para proporcionar uma flexibilidade financeira de grande valia para o 
desenvolvimento do instituto. Dentre tais produtos, destacava-se a vacina contra o carbún-
culo sintomático ou peste da manqueira, desenvolvida em 1906 por Alcides Godoy, por soli-
citação de pecuaristas mineiros, e patenteada em 1908. A chamada “verba da manqueira” foi 
decisiva, por exemplo, para garantir a ampliação do quadro de pessoal: vários pesquisadores 
que já trabalhavam em Manguinhos (como, por exemplo, Carlos Chagas, Henrique Aragão 
e Arthur Neiva) foram formalmente contratados, e novos nomes foram incorporados, como 
o renomado Adolpho Lutz.  

Figura 3. Pavilhão Mourisco, que integra o conjunto arquitetônico da atual Fundação Oswaldo Cruz. Foto com 
dedicatória de Carlos Chagas, em 1934. Acervo da Casa de Oswaldo Cruz, Departamento de Arquivo e Docu-
mentação – Imagem IOC (I) 3-11.

As atividades de ensino – que até então se restringiam à orientação de alunos da 
Faculdade de Medicina que desenvolviam em Manguinhos pesquisas para suas teses de 
conclusão do curso médico – também tiveram substancial incremento. Em 1908, criou-se o 
Curso de Aplicação de Manguinhos, que oferecia treinamento em microbiologia e zoologia 
médica visando à formação de pesquisadores. Sob estas novas condições institucionais, o 
IOC promoveria a diversificação de suas áreas de pesquisa, com destaque para a protozoo-
logia e a entomologia.

Um elemento fundamental para a conquista do reconhecimento científico de Man-
guinhos foi a preocupação de Oswaldo Cruz em estabelecer intercâmbios com instituições 
científicas de prestígio no cenário internacional. Nos primeiros anos, tal movimento deu-
-se, sobretudo, por meio da atuação de Henrique da Rocha Lima, “braço direito” de Cruz, 
que viabilizou a colaboração do instituto com renomados pesquisadores alemães no campo 
da medicina tropical. Além deste intercâmbio científico, outras medidas importantes para 
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manter o IOC atualizado e ativo no cenário da ciência internacional foram a criação de 
uma biblioteca especializada, progressivamente ampliada com a assinatura dos mais im-
portantes periódicos científicos brasileiros e estrangeiros, e a edição, a partir de 1909, das 
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, inicialmente publicadas em português e alemão e 
posteriormente em inglês. 

Uma das características fundamentais do projeto de ciência institucionalizado em 
Manguinhos desde seus primeiros anos – e que permanece, até o presente, a marcar a insti-
tuição – foi a busca por associar a excelência científica conforme os padrões internacionais e 
o compromisso com a agenda da saúde pública brasileira (Stepan, 1976). Um dos caminhos 
privilegiados para isso foram as expedições científicas a diversas localidades do território 
nacional, em especial ao interior do país. Reproduzindo prática comum entre os médicos e 
microbiologistas europeus que se deslocavam para a África e a Ásia a fim de combater epi-
demias e estudar as doenças tropicais, tais viagens serviam tanto para estudar as condições 
sanitárias das distintas regiões brasileiras, como para debelar crises epidêmicas que prejudi-
cavam as obras de companhias públicas ou privadas associadas à modernização econômica 
do país. Dentre as várias missões científicas de Manguinhos, destaca-se a expedição reali-
zada pelo próprio Oswaldo Cruz à Amazônia em 1910, para combater a malária entre os 
trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré, e a expedição realizada, em 1912, por 
Arthur Neiva (pesquisador do IOC) e pelo médico Belisário Penna aos estados da Bahia, 
Pernambuco, Piauí e Goiás, por solicitação da Inspetoria de Obras contra as Secas. O rela-
tório desta viagem, publicado nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz em 1916, constituiu 
um minucioso inventário das más condições de saúde e de vida das populações do interior 
e seria peça-chave na articulação da campanha em prol do saneamento rural do Brasil, im-
plementada entre 1916 e 1920.5 

As expedições reforçavam a imagem pública dos cientistas como sujeitos diretamente 
envolvidos com a solução de questões sanitárias de interesse nacional e, ao mesmo tempo, 
funcionavam como ocasiões impulsionadoras da pesquisa no campo da medicina tropical. 
Nestes canteiros de obras, os pesquisadores realizavam a observação e coleta de materiais (que 
viriam a compor o vasto acervo das coleções científicas de Manguinhos), além de experiências 
e estudos sobre temas variados da nosologia brasileira, relacionados tanto aos aspectos médico-
-sanitários quanto às questões biológicas concernentes a parasitos e vetores. Foi justamente 
no decorrer de uma dessas viagens que o IOC viveria um marco decisivo em sua trajetória de 
reconhecimento: a descoberta, por Carlos Chagas, da doença que leva seu nome, considerada 
o emblema da excelência científica da chamada “escola de Manguinhos” e que daria início a 
uma tradição de pesquisa que até hoje se destaca na agenda da instituição.6 

Entre 1905 e 1908, por designação de Cruz, Carlos Chagas (que frequentava os labo-
ratórios de Manguinhos desde 1902, quando ali realizou estudos sobre a malária para sua tese 
de conclusão do curso médico) chefiou três campanhas de combate a esta doença: em Itatinga 
(São Paulo), onde se construía uma hidrelétrica para abastecer o porto de Santos; em Xerém 

5 Sobre o relatório Neiva-Penna, ver Sá (2009).

6 Sobre a história da doença de Chagas, ver Kropf (2009).
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(Baixada Fluminense), onde a Inspetoria Geral de Obras Públicas realizava a captação de águas 
para a capital federal; e no norte de Minas, na região de Lassance, onde as obras de extensão da 
estrada de ferro Central do Brasil haviam sido paralisadas pelas “febres”. Durante esta terceira 
campanha, iniciada em junho de 1907, Chagas tomou conhecimento da existência de um 
inseto hematófago conhecido como barbeiro, muito comum nas casas de pau a pique típicas 
das populações pobres das áreas rurais. Motivado por seu crescente interesse em entomologia e 
protozoologia, ele examinou o inseto e encontrou em seu intestino formas de um protozoário 
que, depois de experiências conduzidas em Manguinhos, foi por ele descrito como uma nova 
espécie de tripanossoma, batizada de Trypanosoma cruzi em homenagem ao “mestre” Oswaldo 
Cruz. Em 14 de abril de 1909, ao identificar o parasito no sangue da menina Berenice, Chagas 
declarou ter descoberto, no sertão mineiro, uma nova entidade mórbida do homem, que ficaria 
conhecida como doença de Chagas ou tripanossomíase americana. 

A “tripla descoberta” foi de pronto comemorada como grande feito da ciência brasilei-
ra, por muitos considerada fato único na história da medicina, já que o mesmo pesquisador, 
em curto intervalo de tempo, havia descrito uma nova doença, seu transmissor e seu agente 
causal. Chagas se tornaria membro das principais associações médicas e científicas no Brasil 
e no exterior. Em 1910, ingressou na prestigiosa Academia Nacional de Medicina. Em 1912, 
conquistou o Prêmio Schaudinn de protozoologia, concedido pelo Instituto de Doenças 
Marítimas e Tropicais de Hamburgo, e, no ano seguinte, teve sua primeira indicação do 
Prêmio Nobel de Medicina (o que se repetiria em 1921).

O estudo da nova doença – conduzido por Chagas com a colaboração de vários 
pesquisadores de Manguinhos – tornou-se o carro-chefe da agenda de pesquisa do IOC. 
Confirmando as diretrizes que pautavam o projeto institucional de Oswaldo Cruz, as 
pesquisas sobre a doença de Chagas tinham como objetivo não apenas produzir novos 
conhecimentos no âmbito da medicina tropical, mas buscar soluções para os problemas 
sanitários do Brasil. Carlos Chagas lançou-se a uma intensa mobilização para convencer a 
sociedade de que se estava diante de um grave problema de saúde pública, que deveria ser 
firmemente combatido pelo Estado brasileiro. A ciência de Manguinhos descobria assim 
uma nova doença e também um “outro” país: o Brasil do interior, um Brasil “doente”, 
marcado pela pobreza e pelo abandono, cujo atraso era causado não pelo clima tropical ou 
pela mistura racial, como muitos acreditavam, mas pelas endemias rurais. 

A “denúncia” de Carlos Chagas – e de outros pesquisadores que desbravavam os sertões 
do Brasil – encontraria sua síntese na metáfora cunhada pelo médico Miguel Pereira que, em 
1916, no calor do debate nacionalista por ocasião da Primeira Guerra Mundial, declarou: 
“O Brasil é um imenso hospital”. Esta seria a bandeira do movimento médico-higienista que, 
formalizado na Liga Pró-Saneamento do Brasil, criada em 1918, reuniu médicos, cientistas, 
políticos e intelectuais em torno da reivindicação por maior intervenção do Estado no cam-
po da saúde, sobretudo no interior do país. Este movimento conduziria a uma importante 
reforma sanitária, com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, em janeiro de 
1920, cuja direção seria ocupada por Carlos Chagas até 1926.7 

7 Sobre o movimento sanitarista da Primeira República, ver Hochman (1998) e Lima (1999).
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A vinculação entre os pesquisadores de Manguinhos e o movimento sanitarista pro-
jetou ainda mais na cena pública a identidade social do IOC como instituição que, desde 
a campanha liderada por Cruz para o saneamento da capital federal, legitimava-se perante 
a sociedade mediante o compromisso entre a ciência, a saúde pública e a modernização 
nacional. Este legado de Oswaldo Cruz seria reproduzido e aprofundado por seu principal 
discípulo. Em fevereiro de 1917, com o falecimento de Cruz, Carlos Chagas foi nomeado 
para a direção do instituto, cargo que ocuparia até a sua morte em 1934. 

Seguindo o modelo implantado por Cruz, Chagas manteve as atividades de pesquisa, 
ensino e produção em estreita vinculação com as demandas da saúde pública. Ampliou a 
estrutura laboratorial e o quadro de pesquisadores, enviando vários deles ao exterior para 
aperfeiçoamento. A fim de conferir maior formalidade às áreas de trabalho, estabeleceu seções 
científicas: Bacteriologia e Imunidade, Zoologia Médica, Micologia e Fitopatologia, Ana-
tomia Patológica, Hospitais, Química Aplicada. Em 1918, inaugurou o Hospital Oswaldo 
Cruz (nomeado, em 1942, Hospital Evandro Chagas), que até hoje se destaca na pesquisa 
clínica e na assistência no campo das doenças infecciosas e parasitárias.  

No campo do ensino, Chagas ampliou o Curso de Aplicação e, com a reforma do 
ensino médico em 1925, estabeleceu importantes vínculos entre o IOC e a Faculdade de 
Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, por intermédio da cátedra de Medicina Tropi-
cal (da qual foi o primeiro titular) e do Curso Especial de Saúde Pública, ambos instituídos 
pela nova legislação. Na área de produção, diversificou a pauta de medicamentos e produtos 
biológicos fabricados em Manguinhos e estimulou sua comercialização, de modo a incre-
mentar a renda própria do instituto. Uma medida importante para a expansão das atividades 
de produção foi a organização no IOC, em 1918, do Serviço de Medicamentos Oficiais, 
criado pelo governo federal com o objetivo de produzir e fornecer, gratuitamente ou a preços 
subsidiados, a quinina e outros medicamentos.

Em 1920, o instituto passou a encarregar-se também do controle da qualidade 
dos imunobiológicos fabricados ou importados pelos laboratórios nacionais. Não obs-
tante tais avanços, a década de 1920 foi um período de dificuldades para o IOC. O 
estrangulamento financeiro – provocado pela concorrência com outros produtores de 
imunobiológicos, a insuficiência das dotações orçamentárias e a inflação, intensificada 
com a Primeira Guerra Mundial – levou ao desgaste de sua infraestrutura e ao declínio 
dos vencimentos de seus funcionários. A instabilidade econômica dos primeiros anos do 
governo Vargas, iniciado em 1930, reforçou os problemas financeiros, que persistiriam 
após o falecimento de Chagas em novembro de 1934, e durante a gestão de seu sucessor, 
Antônio Cardoso Fontes (1934-1942).

Do ponto de vista administrativo e de sua posição no âmbito das políticas de saúde, 
um fator importante de transformações para o IOC foi a criação do Ministério da Educa-
ção e Saúde (MES), em 1930. Em 1937, com a reforma implantada pelo ministro Gustavo 
Capanema, o IOC – que até 1930 era vinculado diretamente à pasta da Justiça e Negócios 
Interiores – foi “rebaixado” a uma divisão do Departamento Nacional de Saúde do MES. 
Além disso, os recursos produzidos pela venda dos produtos fabricados pelo instituto fo-
ram transferidos para a receita geral da União e os serviços de Manguinhos passaram a ser 
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custeados exclusivamente pelo repasse orçamentário efetuado pelo ministério. Ao mesmo 
tempo, o instituto ficou proibido de fabricar produtos veterinários. Tais mudanças re-
presentaram um golpe para o financiamento das atividades da instituição, uma vez que a 
venda de seus produtos era uma de suas principais fontes de recursos. Do ponto de vista 
político, Manguinhos perdeu, diante das novas estruturas do ministério, o protagonismo 
que tivera na formulação das políticas de saúde para o país, materializado no fato de que 
tanto Oswaldo Cruz quanto Carlos Chagas acumularam a direção do instituto com a 
direção do órgão federal de saúde pública. Neste novo cenário, que expressava as trans-
formações vividas pela sociedade brasileira na era Vargas, o IOC enfrentou o desafio de 
redefinir e restabelecer o elo entre suas atividades científicas e as demandas e políticas no 
campo da saúde.

Um primeiro elemento importante nesse sentido foi a inauguração, em 1937, da 
produção da vacina contra a febre amarela, pelo Laboratório do Serviço Especial de Pro-
filaxia da Febre Amarela, instalado no IOC pela Fundação Rockefeller. Desde então, este 
importante imunizante vem sendo fabricado em Manguinhos (atualmente, a Fiocruz é 
responsável por cerca de 80% da produção mundial). Além disso, os caminhos de reestru-
turação e fortalecimento do IOC a partir da década de 1930 seriam trilhados com sucesso, 
sobretudo após o início da Segunda Guerra Mundial. Com a adesão do Brasil às Forças 
Aliadas, em 1942, Manguinhos passou a servir ao chamado “esforço de guerra”, aumen-
tando substancialmente sua pauta de produção de imunobiológicos e quimioterápicos. 
A expansão das estruturas e atividades do MES também acarretou novas solicitações ao 
instituto, em termos de produtos e serviços. 

Henrique Aragão assumiu a direção de Manguinhos (1942-1949) disposto a bene-
ficiar-se daquela conjuntura de modo a reconstruir os tradicionais elos do instituto com a 
saúde pública, não apenas no que se referia ao atendimento às demandas circunstanciais, 
mas com um sentido mais amplo, como uma nova forma de associar a ciência de Mangui-
nhos aos interesses nacionais. O investimento no estudo das endemias rurais – que já se 
destacava na agenda de pesquisa de Manguinhos – foi a via preferencial nesse sentido. Sob 
o otimismo sanitário quanto ao poder dos inseticidas (como o DDT) e das novas drogas 
criadas durante a guerra para vencer as doenças parasitárias, Aragão fundou postos de estu-
do para pesquisar e combater, em várias regiões, doenças endêmicas, entre as quais a doença 
de Chagas e a esquistossomose. 

Mais uma vez, o IOC reafirmava o sentido maior de sua tradição construída desde 
1900: produzir conhecimentos inovadores, em sintonia com a agenda internacional, e ao 
mesmo tempo, prover ações e caminhos concretos para o enfrentamento dos problemas so-
ciais do Brasil. Nas décadas que se seguiram, este legado de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas 
continuaria balizando a história de Manguinhos e das sucessivas gerações de pesquisadores 
que ali construíram suas trajetórias. 

Em 1970, o IOC passou a integrar, juntamente com outras instituições vinculadas ao 
Ministério da Saúde, a então criada Fundação Instituto Oswaldo Cruz, nomeada Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 1972. A partir de então, a Fiocruz viveria um percurso ascen-
dente de expansão e diversificação. 
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considerações finais

O compromisso em associar pesquisa científica ao enfrentamento dos problemas de 
saúde pública do país, diretriz que caracterizou a história dos Institutos Adolfo Lutz, Butantan 
e Oswaldo Cruz, permanece ainda hoje como a principal orientação dessas três instituições 
cuja história foi aqui brevemente apresentada.8 

O Instituto Adolfo Lutz funciona atualmente como Laboratório Central de Saúde Pú-
blica, credenciado pelo Ministério da Saúde. Possui Laboratórios Regionais no estado de São 
Paulo e desenvolve projetos científicos multidisciplinares nas áreas das ciências biomédicas, 
bromatológicas e químicas. É reconhecido como um Centro de Referência para Controle 
de Qualidade Analítica de Micotoxinas e Resíduos de Pesticidas, Coordenador Nacional do 
Programa de Monitoramento de Matérias Estranhas em Alimentos e Centro de Referência 
Nacional para Diagnóstico Laboratorial da Aids. Desenvolve ainda ações de vigilância epi-
demiológica, sanitária e ambiental e mantém um programa de aprimoramento profissional 
voltado para a prática da saúde pública.

O Instituto Butantan, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, é 
reconhecido atualmente como uma instituição científica de grande projeção nacional e in-
ternacional. Além de pesquisas no campo da biologia e da biomedicina, destaca-se pela 
produção de soros e vacinas (contra difteria, coqueluche, tétano e hepatite B, entre outras) 
para provimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Além dos laboratórios de pesquisa, 
dispõe de um biotério central, um centro de biotecnologia (responsável pela fabricação de 
soros, vacinas e biofármacos), um centro de toxinologia aplicada e um hospital. Mantém 
um programa de pós-graduação (mestrado e doutorado) em Toxinologia e cursos de aperfei-
çoamento profissional. Possui um setor direcionado especificamente para a área cultural – o 
Centro de Desenvolvimento Cultural – que realiza atividades relacionadas à educação, pes-
quisa e divulgação científica. Este setor reúne uma biblioteca, um núcleo de documentação 
e quatro centros de exposições: o Museu Biológico, que apresenta uma coleção de animais 
peçonhentos (como serpentes, escorpiões e aranhas) formada inicialmente por Vital Brazil; 
o Museu de Microbiologia; o Museu Histórico, que apresenta a trajetória da instituição; 
e o Museu Emílio Ribas que, além de exposições sobre a história da saúde, preserva um 
importante acervo documental sobre o tema. O Butantan possui um grandioso parque e 
desenvolve atividades educativas que atraem anualmente um grande número de visitantes.

O Instituto Oswaldo Cruz (unidade técnico-científica Fiocruz) mantém o destacado 
prestígio e reconhecimento que distinguiu o Instituto de Manguinhos, desde sua origem, 
nos campos da ciência e da saúde no Brasil e no exterior. Seus diversos laboratórios reali-
zam atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico e inovação, com vistas a 
gerar conhecimentos, produtos, insumos e serviços para atender as demandas de saúde da 
população brasileira. Suas linhas de investigação abrangem um amplo espectro de doenças 
infecciosas e genéticas, como malária, doença de Chagas, esquistossomose, febre amarela, 

8 Os dados sobre a configuração destes institutos em 2012, apresentados nesta seção, foram retirados de seus respectivos sítios institu-
cionais. Ver: <www.ial.sp.gov.br>; <www.butantan.gov.br>; <www.ioc.fiocruz.br>. Acesso em: 30 out. 2012.
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dengue, tuberculose, Aids, leishmanioses, leptospirose, hepatites, hanseníase e meningite, 
entre outras. Tem relação direta com o SUS, por meio da prestação de serviços de referência, 
de âmbito regional, nacional e internacional, para o diagnóstico e o controle de vetores de 
enfermidades. O IOC mantém coleções biológicas de importância nacional e internacional, e 
seu acervo inclui a mais completa coleção entomológica da América Latina, formada desde os 
tempos iniciais de Manguinhos. O Instituto Oswaldo Cruz vem atuando de modo destacado 
na formação de pesquisadores e recursos humanos na área das Ciências Biológicas e Biomé-
dicas e de Educação em Saúde. Em seus programas de pós-graduação são oferecidos cursos 
de mestrado e doutorado em Biologia Parasitária, Medicina Tropical, Biologia Celular e Mo-
lecular, Ensino em Biociências e Saúde, Biologia Computacional e Sistemas e Biodiversidade 
em Saúde. Além destes, há cursos de especialização em Entomologia (voltado exclusivamente 
para a Entomologia Médica), Malacologia, Ensino de Biociências e Saúde e curso de especia-
lização em Ciência, Arte e Cultura em Saúde. Investe ainda na formação de profissionais de 
nível técnico, por meio do Curso de Especialização de Nível Técnico em Biologia Parasitária 
e Biotecnologia. Tais programas de ensino estão diretamente integrados às atividades de pes-
quisa desenvolvidas pelo instituto. 

Apesar de criados para debelar crises sanitárias ou epidêmicas, tais institutos, de dife-
rentes maneiras, viveram o desafio de não se restringirem a este objetivo pragmático que os 
legitimou em seus primeiros anos. Ao longo de suas trajetórias centenárias, buscaram meios 
para que as atividades de pesquisa se expandissem de modo a gerar novas contribuições ao 
avanço do conhecimento científico, sempre sob a perspectiva de que tais conhecimentos 
possam se traduzir em ações, produtos e serviços que atendam às necessidades de saúde da 
população brasileira.   
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Este texto aborda os vultos da medicina brasileira in memoriam com a ideia e o pensamento 
voltados para os ensinamentos e as contribuições que médicos, no exercício da medicina, 
legaram às gerações futuras. Foca-se o tema em três períodos distintos da história política 
e administrativa do Brasil, sequenciada em murais do tempo, sem capitulação secularizada, 
fragmentada em:

• 302 anos de Brasil Colônia;

• 67 anos de Brasil Império;

• 124 anos de Brasil República.

O primeiro médico com graduação formal no Brasil foi o cristão-novo Jorge Valada-
res, que chegou ao Brasil no dia 29 de março de 1549, com o primeiro governador-geral 

Grandes vultos da medicina brasileira
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Tomé de Souza. Nomeado físico-mor para o Brasil, tomou posse no dia 1º de maio de 1549 
com um contrato de três anos. Faleceu em 1557.

No século XVI, as atividades do médico-mor, físico ou cirurgião, restringiam-se às ações 
sanitárias, quais sejam: promover a saúde evitando ou controlando as endemias e epidemias; 
cuidar da higienização dos portos e circulação de alimentos; selecionar através de exames a 
qualificação dos agentes de curas (curandeiros e barbeiros (cirurgiões)); emitir licenças – “car-
tas-licenças”; fiscalizar profissões. O médico-mor era autoridade do governo imperial a serviço 
do coletivo social sem nenhum compromisso com o tratamento de pacientes. O tratamento 
dos doentes cabia às Santas Casas de Misericórdia.

Em 1630, João Maurício, conde de Nassau-Siegen, invadiu o Brasil e fundou uma 
colônia no Recife. Permaneceu ali pouco mais de vinte anos. Durante esse período estimu-
lou várias missões culturais, mas nenhuma ação médico-sanitária para o coletivo social ou 
tratamento de doentes, apesar de contar com a presença de quatro médicos, a saber: o físico 
(clínico) Willem van Millaene, médico particular de Nassau, que faleceu muito jovem, pou-
co depois de aportar no Brasil; o físico (clínico) George Marcgraf, que escreveu sobre a flora 
e a fauna brasileira, mas sem nenhuma preocupação com a medicina, e morreu aos 35 anos; 
o físico Willem Piso, que chegou ao Brasil em 1637, fez várias incursões pelo interior do 
país, recolheu material da rica flora brasileira e fez estudos sobre as propriedades terapêuticas 
destes vegetais, publicando, em 1644, o livro Historia naturalis brasiliae; o físico (clínico) 
Abraão Mercado, comerciante sem nenhuma vocação para a prática médica. Como se pode 
deduzir, os médicos holandeses não praticaram e não deixaram contribuição alguma para a 
medicina brasileira. Simplesmente estiveram aqui como invasores, mas estão registrados na 
história do pensamento e da prática médica.

Figura 1. Fotocópia da capa do Tratado da constituição pestilencial de Pernambuco, de João Ferreyra da Rosa.
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O único registro de ação médica sanitária no século XVII no Brasil está consignado e 
contido no trabalho de João (Joam) Ferreyra da Rosa, em 1694, sob o nome de Tratado da 
constituição pestilencial de Pernambuco, no qual preconizava melhoria das condições urbanas 
para prevenir epidemias. Para João Ferreyra da Rosa, as endemias e epidemias “provinham 
dos bairros sujos, dos contágios fáceis de evitar, da imundície alastrada pela cidade”.1 Com 
este trabalho estavam lançadas as bases da medicina sanitária no Brasil.

Não se tem registro da presença de médicos no exercício da profissão no Brasil no 
século XVIII. As ações sanitárias foram exercidas por delegados-mores, que nem sempre 
cumpriam seus deveres. As ações de saúde ficavam a cargo das Santas Casas de Misericórdia 
ou eram praticadas por curandeiros, rezadores e adivinhos.

Imperava entre os colonos no século XVIII a religiosidade, as crenças nos santos pa-
droeiros e a medicina popular. Medicina popular praticada em Portugal, aqui fortemente 
influenciada pela cultura religiosa brasileira, afrodescendente e indígena: devoção a santos e 
santas, rituais africanos nas rodas de candomblés, feitiçarias e pajelanças indígenas. 

Como introdução ao tema “vultos da medicina brasileira”, amparou-se no monu-
mental livro História geral da medicina brasileira do professor Lycurgo Santos Filho e nas 
considerações de Pedro Nava em Capítulos da história da medicina no Brasil. 

lycurGo castro santos filho (1910-1998)

Lycurgo Santos Filho, natural do Rio de Janeiro, filho de 
Lycurgo Castro Santos e Judith Murtinho de Castro Santos, nas-
ceu no dia 10 de junho de 1910 e faleceu em 23 de setembro de 
1998. Graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade do Rio de Janeiro, em 1934. Após sua formatura 
mudou-se para Campinas, no estado de São Paulo, onde iniciou 
sua vida profissional como genealogista. 

Pesquisador nato, como genealogista foi premiado pelo 
Instituto Genealógico Brasileiro pelo trabalho publicado sobre 

as ligações entre as antigas famílias de Campinas. Dedicou sua vida ao estudo da história da 
medicina brasileira. Incansável no trabalho e na pesquisa de dados e informações documentais 
do século XVI ao século XX, ordenou esta documentação na escala do tempo, e publicou um 
majestoso e monumental tratado de História geral da medicina brasileira, em dois volumes. 

Obra singular, acompanhando a evolução ordenada da arte de curar e da medicina, em 
capítulos que abordam com clareza meridiana a arte de curar praticada pelos indígenas, pelos 
africanos aportados no Brasil, pelos colonizadores por meio dos físicos e barbeiros. Mergulha 
na medicina popular praticada por profissionais formados nas escolas médicas da pátria-mãe 
colonizadora; expõe as fases da medicina especulativa no estádio do empirismo; e, por fim, 

1  Citação copiada em 1961 do tratado de João Ferreyra, no acervo da Biblioteca da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade 
do Brasil – extinta em 1976, quando da implosão do prédio da Faculdade de Medicina na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Também 
o consultei no Centro de Estudos Carlyle Guerra de Macedo – sumiu quando da reforma do prédio para abrigar a Faculdade de 
Medicina do Estado do Piauí.
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aporta no estádio espacial da medicina científica fundamentada na pesquisa laboratorial. Uma 
“Bíblia” repleta de informações para todos aqueles que desejam saber um pouco da história 
da medicina e indispensável para quem deseja conhecer, estudar e escrever sobre a história da 
profissão no Brasil.

Lycurgo Castro Santos Filho deixou um grande legado cultural às atuais e futuras 
gerações de médicos brasileiros. É conhecendo o passado que se pode entender o presente e 
programar o futuro. Esta é a grande mensagem deixada pelo ilustre médico.

Pedro naVa (1903-1984)

Pedro Nava, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, filho 
de José Nava e Diva M. Jaguaribe, nasceu no dia 5 de junho 
de 1903 e faleceu no dia 5 de maio de 1984. Médico pioneiro 
da reumatologia brasileira, resumidamente define a medicina 
no Brasil-Colônia, em seu livro Capítulos da história da medi-
cina no Brasil, como prática de medicina popular sem emba-
samento científico, gravitando entre “o humano e o divino”. 
Pedro Nava foi grande vulto da medicina brasileira, escritor e 

memorialista da evolução do pensamento e da prática médica do Brasil Colônia ao Brasil 
República, sintético na definição da arte de curar.

o século xix

Século das Luzes. O século XIX superou desafios e deixou um legado de mudanças na 
arte de curar nunca imaginado: combateu a medicina popular; ofuscou a luz dos faróis das 
crenças e fé religiosa na arte de curar. Com o uso do microscópio adentrou no mundo dos 
seres invisíveis a olho nu e descobriu a origem das doenças infecciosas; reconheceu e estudou 
a unidade anatômica dos seres vivos, representada pelas células e a construção dos órgãos; 
estudou e sistematizou os batimentos cardíacos; aferiu e auscultou os ruídos pulmonares, a 
temperatura do corpo; desvendou a natureza das infecções e como se fazem os contágios e 
transmissão vetorial das doenças. Avanços e mudanças que aportaram no Brasil em 1808, 
com a fundação dos cursos de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, promovidos pela che-
gada da família real portuguesa sob a regência do príncipe D. João.  

Século da construção dos alicerces do monumento da arte de curar, do pensamento, 
da prática médica e do ensino da medicina. Seguindo o túnel do tempo, no início desta 
caminhada destaca-se o médico, cirurgião-mor e professor José Corrêa Picanço, mentor, 
orientador e coordenador da criação da Escola de Cirurgia da Bahia e da Escola Anatômica, 
Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro.

Em 1829 foi criada a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, tomando como mo-
delo a Academia Francesa de Medicina, fundada em Paris em 1820. Um grupo de médicos 
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imbuídos dos ideais de liberdade provindos da Revolução Francesa, inspirados nos princípios 
doutrinários do Iluminismo e da reforma sanitária promovida pela Inglaterra, Alemanha 
e França, culminando com o nascimento da medicina social, organizaram a Sociedade de 
Medicina do Rio de Janeiro à imagem e semelhança da congênere francesa. Os líderes deste 
movimento ocupam a galeria de vultos eminentes da medicina brasileira.

A Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro sofria forte, senão total, influência da 
Academia Francesa de Medicina. Seu objetivo, explicitado no artigo nº 15 dos seus estatutos, 
era responder às perguntas do governo sobre tudo quanto pudesse interessar à saúde pública, 
ocupando-se, além disso, de todos os estudos e de indagações que pudessem concorrer para 
o progresso dos diferentes ramos da arte de curar. Em 30 de junho de 1835, a Sociedade 
tornou-se instituição imperial, recebendo o nome de Academia Imperial de Medicina. Em 
21 de novembro de 1889, com a proclamação da República, passou a ser denominada Aca-
demia Nacional de Medicina até os dias de hoje.

Destaca-se também a Escola Tropicalista Baiana, nascida e frutificada na Santa Casa 
de Misericórdia de Salvador. Seus membros romperam com os ensinamentos de Broussais 
e deram um basta ao ensino discursivo trazido de Portugal e apregoado nas escolas do en-
sino médico do Brasil de então. Partiram para o modelo prático e a medicina investigativa 
instrumentalizada nos laboratórios e nas pesquisas. Deram novos rumos e apontaram novos 
caminhos para a medicina.

José corrêa Picanço (1745-1823)

José Corrêa Picanço, filho do cirurgião-barbeiro Francis-
co Corrêa Picanço e Joana do Rosário Neves, nasceu em Goya-
na, província de Pernambuco. Aprendeu o ofício de cirurgião 
com seu pai. A família mudou-se para Recife e ali José Corrêa 
dedicou-se com esmero e competência ao ofício de cirurgião-
-barbeiro, qualidades que chamaram a atenção do governador 
da Província, que o nomeou cirurgião do Corpo Avulso de Or-
denanças de Entradas e Reformados.

No exercício da profissão houve-se tão bem que o gover-
nador da Província o enviou para Lisboa. Após curso regular na 

Escola Cirúrgica do Hospital São José, recebeu o título de Licenciado em Cirurgia. Concluído 
o curso de Cirurgia, dirigiu-se a Paris e lá conquistou o grau de Oficial da Saúde. Morou por 
algum tempo em Paris, onde instalou consultório. Casou-se com Catarina Brochot, filha do 
seu professor Claude Sebatier Brochot.

Retornou a Lisboa, onde instalou consultório. Nomeado professor pelo Marquês 
de Pombal para a cadeira de Anatomia, Operações Cirúrgicas e Obstetrícia da Universi-
dade de Coimbra, ali se sentiu desprestigiado pelos colegas professores da Universidade 
e retornou à França, onde conquistou o título de doutor em medicina na Universidade 
de Montpellier. Após conquistar o título de doutor, voltou a Lisboa e reassumiu a cadeira 
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de Anatomia, na qual introduziu inovações no ensino médico, entre as quais o ensino de 
anatomia em cadáveres. 

Cercado de prestígio profissional, José Corrêa Picanço exerceu vários cargos na 
Corte portuguesa, entre eles o de cirurgião-mor do Reino. Com este título retornou ao 
Brasil e fundou os cursos de ensino médico no país. A ele também é atribuída a reali-
zação da primeira cesariana no Brasil, no Hospital Militar do Recife, em uma negra de 
comportamento estoico, que sobreviveu ao ato heroico de abertura do abdome, até então 
barreira intransponível.

Publicou vários trabalhos, dos quais se destaca o Ensaio sobre os perigos das sepultu-
ras dentro das cidades e nos seus contornos, publicado em 1812. Em 1958, no II Congresso 
Brasileiro de História da Medicina foi aclamado, in memoriam, patriarca da medicina 
pernambucana. Bem que poderia ser aclamado também como patrono do ensino médi-
co no Brasil.

José soares de castro (1772-1849)

José Soares de Castro, luso-brasileiro, cirurgião-mor 
do Hospital Militar de Salvador, foi nomeado professor em 
23 de fevereiro de 1808, pelo Marquês de Pombal, para mi-
nistrar aulas de Anatomia e Operações Cirúrgicas. Professor 
competente e dedicado, escreveu sobre osteologia, nosologia, 
neurologia e angiologia. Recebeu várias honrarias pelo seu 
trabalho como médico e professor, destacando-se a de Cava-
leiro da Ordem de Cristo. 

Manoel José estrela (1760-1840)

Manoel José Estrela, natural de Salvador, Bahia, estu-
dou na Escola de Cirurgia do Hospital São José em Lisboa. 
Cirurgião do Hospital Militar de Salvador, foi nomeado, 
pelo Marquês de Pombal, professor de Anatomia Especula-
tiva teórica e prática, de Fisiologia e Filosofia, em 23 de fe-
vereiro de 1808. Apesar das dificuldades que enfrentou pela 
ausência de material e condições de trabalho, com esforço, 
dedicação e competência houve-se bem no exercício do ensi-
no da arte de curar. Traduziu para a língua portuguesa o tra-
balho de Xavier Bichat: La vie et la mort (A vida e a morte). 

Segundo o professor Eduardo Sá de Oliveira, memorialista da história da medicina na 
Bahia, Manoel José Estrela “morreu cercado do carinho e do respeito de todos aqueles 
que tiveram a aventura de conhecer suas qualidades de coração e espírito” (Gazeta Mé-
dica da Bahia, 1866-1869).
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JoaQuiM cândido soares de Meireles (1787-1869)

Joaquim Cândido Soares de Meireles nasceu na ci-
dade de Sabará, na província de Minas Gerais. Graduou-
-se em Medicina na Academia Médico-Cirúrgica do Rio de 
Janeiro. Concluiu o doutoramento na Faculdade de Medi-
cina em Paris, apresentando a tese: Dissertation sur l’histoire 
de l’eléphantiase (Dissertação sobre a história da elefantíase). 
Tornou-se médico da Santa Casa da Misericórdia no serviço 
de Luiz Vicente Simoni e cirurgião-mor do Real Hospital Mi-
litar do Rio de Janeiro. 

Participou junto com José Martins da Cruz Jobim dos 
debates da Academia de Medicina Francesa em 1820. Político, idealizador e fundador da So-
ciedade de Medicina do Rio de Janeiro em 1829, teve como companheiro de primeira hora o 
médico José Martins da Cruz Jobim. A eles se juntaram Luiz Vicente Simoni, José Francisco 
Xavier Sigaud, Jean Maurice Faivre, Francisco Freire Allemão, Francisco de Paula Cândido, 
Jacinto Rodrigues Pessoa, Antônio Américo D’Urzedo, Otaviano Maria da Rosa, Cristóvão 
José dos Santos, Antônio Martins Pinheiro, José Augusto Cezar de Meneses, Joaquim José da 
Silva e tantos outros em exercício profissional no Brasil imperial e independente.  

José Martins da cruz JoBiM (1802-1878)

José Martins da Cruz Jobim, natural de Rio Pardo, Rio 
Grande do Sul, filho do tenente José Martins da Cruz Jobim e 
Eugênia Fortes, ainda criança mudou-se com seus pais para o Rio 
de Janeiro. Menino pobre, concluiu seus estudos de Humanida-
des no Seminário São José, no Rio de Janeiro; em seguida foi para 
França. Em 1828, graduou-se em Medicina na Universidade de 
Paris. Retornou ao Brasil e foi nomeado médico do Paço Imperial 
e em seguida professor de Medicina Legal da Universidade do Rio 
de Janeiro, da qual foi diretor durante 20 anos. 

Pioneiro da psiquiatria no Brasil, em 1831 publicou o 
primeiro trabalho de psiquiatria no país sob o título de Insânia loquaz. Aposentado, entrou 
na carreira política como deputado pelo Rio Grande do Sul e, posteriormente, senador pelo 
Espírito Santo. Ao lado de Joaquim Cândido Soares de Meireles foi um dos fundadores da 
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro.

Joaquim Vicente Torres Homem (1803-1858)

Natural de Campos, no estado do Rio de Janeiro, Joaquim Vicente Torres Homem 
era filho de Vicente de Torres Homem e Francisca Gomes Moreira. Em 1819 foi para a 
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França, bacharelou-se em ciências e doutorou-se em Medici-
na, em 1829, na Universidade de Paris, com a tese: De l’utilité 
del’auscultation et de la percussion dans le diagnostic de quelques 
maladies de poitrine (Da utilidade da auscultação e da percussão 
no diagnóstico das doenças do tórax). Joaquim Vicente Torres 
Homem foi assim o introdutor no Brasil das técnicas de auscul-
ta e percussão do tórax no estudo das doenças do coração e dos 
pulmões, métodos preconizados por Nicholas Corvisart e René 
Laennec na França. 

Tornou-se membro e presidente da Sociedade de Medi-
cina do Rio de Janeiro e diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, bem como 
membro do Plano de Organização das Escolas de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. 
Faziam parte desta Comissão: José Martins da Cruz Jobim, Joaquim José da Silva, Joaquim 
Cândido Soares de Meireles, Otaviano Maria da Rosa e João Maurice Faivre, todos membros 
da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro.

Foi professor de Química Médica e Medicina Legal na Faculté de Médecine de Paris, 
onde foi reconhecido como criador da toxicologia como ciência e professor de Química Mé-
dica e princípios elementares de Mineralogia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Publicou vários trabalhos: Compêndio para o curso de química da Escola de Medicina 
do Rio de Janeiro; Das dysenterias; Das gastro enterites; Antagonismo recíproco entre o ópio e a 
beladona; e escreveu um livro didático de Química para a Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro. Foi professor do seu filho João Vicente Torres Homem, também vulto eminente da 
medicina brasileira.

João Vicente torres hoMeM (1837-1887)

João Vicente Torres Homem (Barão de Torres Homem), 
Filho de Joaquim Vicente Torres Homem e Bernarda Angélica 
dos Santos Torres, nasceu no Rio de Janeiro em 23 de novem-
bro de 1837 e faleceu em 4 de novembro de 1887. Doutorou-
-se com a tese: A água, quais os corpos que a tornam impura e a 
maneira de reconhecer estes corpos. 

Em 1886, com a tese Das sangrias em geral conquistou a 
cadeira de Clínica Interna, da Academia Médico-Cirúrgica do 
Rio de Janeiro. Dedicou-se aos estudos da cardiologia e da neu-
rologia, tendo esmerado cuidado de relacionar o quadro clínico 

e a evolução das doenças com as lesões encontradas e observadas nas necrópsias. Com seus 
estudos correlacionados com as lesões encontradas nas necrópsias, definiu a morte súbita 
como “isquemia do miocárdio por obstrução das artérias coronárias”. Descreveu em detalhes 
os sinais clínicos das pneumonias, do abscesso hepático, dos aneurismas aórticos e da angina 
do peito. Estudou as febres endêmicas e epidêmicas.
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João Vicente Torres Homem foi um dos fundadores da Gazeta Médica do Rio de 
Janeiro, em 1862, primeiro jornal médico não vinculado à Academia Imperial de Medicina, 
da qual era membro. Com visão holística da medicina, destacou-se na área de saúde pública 
estudando as febres que devastavam o Rio de Janeiro, atribuindo sua alta incidência às va-
riações climáticas. Enveredou-se também nos estudos sobre as doenças do sistema nervoso. 
Professor incomparável, publicou o livro Lições de clínica médica em três volumes.

francisco de castro (1857-1901)

Francisco de Castro, natural de Salvador, Bahia, nasceu 
em 17 de setembro de 1857 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 
de outubro de 1901. Iniciou sua formação médica na Faculdade 
de Medicina de Salvador e depois se transferiu para a Acade-
mia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro. Voltou para Salvador, 
onde concluiu o curso em 1879 doutorando-se com a tese: Da 
correlação das funções. 

Professor de Clínica Propedêutica da Faculdade de Me-
dicina e Farmácia do Rio de Janeiro, homem de ciências e de 
letras, médico por vocação e maestro no exercício do magistério, 

foi considerado pelos seus discípulos como o “divino mestre”. Como amante das letras foi um 
escritor notável, e no estilo e eloquência de falar, um artista.

Discípulo e assistente de João Vicente Torres Homem, Francisco de Castro seguia as pega-
das do mestre como observador atento no comparativo entre “ver o invisível no palpar insondá-
vel, para a construção do diagnóstico clínico”. Devoto da ciência que professava... “não se iludia 
com bem-fazer infalível, contrapondo-se a fatal limitação que a finitude da vida nos impõe”.2  

Entre o legado cultural e científico presencial, a seus alunos deixou um Tratado de clíni-
ca propedêutica em dois volumes, para futuras gerações de estudantes e médicos no exercício 
profissional. Como aluno da Faculdade Nacional de Medicina, nas aulas de Clínica Médica, 
na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, o autor deste texto ouviu, muitas vezes, 
evocação e avocação à memória do ilustre professor, culminando com a citação do seu livro 
de Clínica propedêutica que apresenta princípios básicos para o raciocínio do médico diante 
do paciente. Francisco de Castro foi enaltecido pela sua geração e reverenciado in memoriam 
como o médico, o professor, o erudito, e venerado pelos seus alunos como o “divino mestre”.

eduardo chaPot PréVost (1864-1907)

Eduardo Chapot Prévost, natural de Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro, nasceu 
no dia 25 de junho de 1864 e faleceu em 19 de outubro de 1907. Tornou-se doutor em 

2 Discurso de Rui Barbosa saudando a memória de Francisco de Castro que fora nomeado para a Academia de Letras, porém faleceu 
antes da posse. Li este discurso em uma revista da Academia de Letras na década de 1960 na Biblioteca Nacional – anotei alguns 
textos, entre eles este que reproduzi aqui.
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Medicina, em 1885, pela Faculdade de Medicina da Bahia com 
a tese: Formas clínicas do puerperismo infeccioso e seu tratamento. 
Cirurgião e pesquisador, iniciou o magistério como preparador 
de Histologia na Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de 
Janeiro, em 1888. Especializou-se em Microbiologia e Anato-
mia Patológica, mantendo em sua residência um laboratório 
para pesquisas. Pioneiro no ensino da Histologia no Brasil, em 
1890 assumiu a posição de professor catedrático de Histologia 
da Faculdade Nacional de Medicina.

Em 1900, já um cirurgião mundialmente famoso, Edu-
ardo Chapot Prévost realizou com sucesso a operação de separação de gêmeas, xifópagas 
– Maria e Rosalina. Maria morreu no 5º dia do pós-operatório. Rosalina viveu mais de 70 
anos. Em 1901 operou o segundo caso de xifópagos com sucesso. Publicou um livro sobre 
xifopagia prefaciado pelo professor Felix Terrier, um dos mais ilustres cirurgiões da França. 
Também escreveu trabalhos sobre sífilis, bouba e carbúnculo. Integrou a comissão de mé-
dicos, chefiada pelo professor Domingos Freire, encarregada do combate à febre amarela e, 
para aprender métodos de combatê-la, fez visitas de estudos à Europa. Integrou outra co-
missão que foi a Berlim aprender com Robert Koch o tratamento da tuberculose pulmonar. 
O professor Aloysio de Castro definiu o professor Chapot Prévost como “homem notável, 
criador do ensino da Histologia entre nós, anatomista profundo, microbiologista experiente 
e cirurgião de alto porte”.3

MiGuel da silVa Pereira (1871-1918)

Miguel Pereira, natural de Portugal, nasceu em 1871 na 
cidade de São José do Barreiro, no distrito de Setúbal, próximo 
a Lisboa e faleceu no Rio de Janeiro em 1918. Formado pela 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tornou-se doutor em 
Medicina, em 1897, com a tese Hematologia tropical, na qual 
teve a coragem de negar e refutar a existência de uma anemia 
específica e própria das regiões tropicais.

Sanitarista e clínico renomado, Miguel Pereira foi pro-
fessor catedrático de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro, mestre e grande educador. O professor Almeida Prado, seu ex-aluno, 
assim se pronunciou, “considero-o grande educador, que nunca se descuidou de apontar à 
juventude os rumos que lhe indicavam a experiência e a maturidade do pensamento”.4

3 Li esta citação em uma monografia na biblioteca da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Colhi seu 
nome na pinacoteca da Faculdade de Medicina. Por paixão pela história da medicina, sempre ia à biblioteca colher dados para 
meus arquivos.

4 Ouvi durante o curso de medicina vários professores referenciarem o professor Miguel da Silva Pereira como o grande mestre. 
Tirei esta afirmativa entre aspas de uma monografia no acervo da biblioteca da Faculdade.
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Miguel Pereira não foi só o grande clínico e o excelente e primoroso professor, foi 
também o sanitarista destemido que fez despertar a consciência adormecida dos nossos go-
vernantes, dando o grito cívico de alarme que ainda hoje ecoa pelo nosso país adentro: “o 
Brasil é um imenso hospital”.

antônio auGusto de azeVedo sodré (1864-1929)

Antônio Augusto de Azevedo Sodré, natural do Rio de 
Janeiro, nasceu em 13 de fevereiro de 1864 e faleceu em 3 de 
março de 1929. Formado pela Academia Médico-Cirúrgica do 
Rio de Janeiro, em 1885 doutorou-se, defendendo a tese: Estu-
dos comparativos dos diferentes métodos de tratamento da sífilis. 

Foi professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
como catedrático de Patologia Interna, e um dos mais destacados 
e renomados clínicos do seu tempo. Publicou vários trabalhos e 
livros em português e até em francês, destacando-se: Epidemia de 
cólera; Moléstias do estômago; Profilaxia pública da febre amarela; 

Luta anti-tuberculose; Diagnóstico do paludismo; Febres do calor; Hematologia da febre amarela; 
Edema agudo do pulmão; Estudo nosológico do beribéri; Ancilostomose intertropical; e Saneamento 
do Brasil. Em francês escreveu: La Fièvre Jaune, capítulo do Tratado de medicina de Roger, e 
Pathogenie des ictères. Ao lado do manancial de publicações em livros e revistas médicas des-
taca-se o majestoso trabalho dos aspectos patológicos da febre amarela, descrevendo as lesões 
nos rins, fígado e coração.

Como se pode deduzir, Azevedo Sodré dedicou sua vida ao estudo da medicina em 
todas as suas vertentes, inclusive a medicina sanitária. Clínico de escol, foi patologista 
aplicado na observação atenta das alterações fisiopatológicas das afecções humanas. Como 
professor, a seu tempo, deixou legado de extraordinário valor científico e cultural na histó-
ria do pensamento e da prática médica no Brasil.

oswaldo GonçalVes cruz (1872-1917)

Oswaldo Cruz nasceu em 5 de agosto de 1872 na cidade 
de São Luiz do Paraitinga, estado de São Paulo, e faleceu em 
1917 em Petrópolis, Rio de Janeiro. Formado na Faculdade de 
Medicina e Farmácia do Rio de Janeiro em 1892, fez curso de 
pós-graduação no Instituto Pasteur, em Paris, com o professor 
Émile Roux e no Serviço de Doenças Renais com o professor 
Felix Guyon.

Retornou ao Brasil em 1899, quando assumiu a Direto-
ria de Higiene e iniciou o combate à febre amarela e à varíola. 
Associou-se a Emílio Ribas no combate a uma epidemia de peste 
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bubônica que assolava a cidade de Santos, em São Paulo, e posteriormente outras cidades 
portuárias do Brasil. Convicto de que a peste bubônica só seria debelada pelo uso do soro an-
tipestoso e que a vacinação em massa poderia prevenir a febre amarela e a varíola, sugeriu ao 
presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves a instalação de um laboratório para a produ-
ção de soros e vacinas. Autorizado pelo presidente, fundou o Instituto Soroterápico Federal, 
localizado na Fazenda Manguinhos, que se tornou o grande centro de medicina experimental 
do Brasil, recebendo, posteriormente, o nome de Instituto Oswaldo Cruz, hoje Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Coube também a Oswaldo Cruz o combate à febre amarela em Belém do Pará e à 
malária que acometia os operários nordestinos, construtores da desafiante estrada de ferro 
Madeira-Mamoré na Amazônia.

Extraordinário organizador e administrador, excepcional selecionador de valores, 
Oswaldo Cruz reuniu no Instituto Soroterápico de Manguinhos o mais seleto grupo de 
médicos sanitaristas e pesquisadores de então para o grande desafio de erradicar as en-
demias e epidemias que dominavam a nação brasileira. Destacam-se neste seleto grupo: 
Rocha Lima, Cardoso Fontes, Carlos Chagas, Henrique Aragão, Gomes de Faria, Arthur 
Neiva, Gaspar Vianna, Adolpho Lutz e tantos outros que construíram os alicerces da saúde 
pública brasileira.

O trabalho mais difícil de Oswaldo Cruz foi o saneamento do Rio de Janeiro, capital 
da República, contaminado por febre amarela, peste bubônica, malária, varíola e tuberculo-
se. O principal porto do Brasil estava enfermo. Nenhum navio aportava no Rio de Janeiro. 
O país estava dominado pelas doenças tropicais e a nação aterrorizada pela morte iminente, 
de joelhos perante o mundo.

Oswaldo Cruz foi nomeado para a Diretoria Geral de Saúde Pública pelo presidente 
Rodrigues Alves, com o desafiante encargo de sanear o Rio de Janeiro, tarefa primordial e 
urgente. Inspirado no projeto de política médica preconizado na Alemanha por Wolfgang 
Thomas Rau e executado por Peter Frank, nos conhecimentos científicos que aprendera na 
França e nas experiências de Emílio Ribas e Adolpho Lutz, em São Paulo, planejou seu pro-
grama de ações. 

Primeiro: combate ao mosquito transmissor da febre amarela, eliminando os focos de 
contaminação; extinção de ratos e pulgas, limpeza da cidade por agentes de saúde que fo-
ram apelidados de “mata-mosquitos”; segundo: isolamento dos doentes; terceiro: vacinação 
compulsória instituída por decreto governamental. Com essas medidas foi ridicularizado e 
combatido pela população.

Logo no início da sua campanha, Oswaldo Cruz foi surpreendido por reação incon-
cebível, promovida por intelectuais, instituições culturais e grupos ideológicos, como os po-
sitivistas, com discursos fortes em tom revolucionário. As reações chegaram aos quartéis, 
incitando a juventude militar ao levante e à luta armada, conhecida na história como “Re-
volta da Vacina”. Os protestos chegaram à violência e ao vandalismo. No confronto armado 
saiu ferido o cadete Eurico Gaspar Dutra que, posteriormente, como general do Exército, 
foi eleito presidente da República, e morreu o general Silvestre Travassos, um dos líderes do 
levante militar contra o programa estabelecido por Oswaldo Cruz.
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Convicto de que é preciso “saber, querer e esperar” para poder agir e realizar aquilo 
em que se acredita, agiu com segurança. Acertou. Teve êxito. O povo brasileiro ganhou. Ga-
nhou porque envolveu toda a classe médica no seu programa, ganhou porque libertou o país 
do império devastador das doenças infectocontagiosas e salvou a nação da morte iminente; 
ganhou porque deixou uma lição às futuras gerações, expressa na máxima popular de que “é 
preciso saber e querer para agir com segurança”. 

Segundo Carlos Chagas, seu ex-aluno, assistente, colaborador e substituto no Instituto 
Manguinhos, “Oswaldo Cruz fora e é sumo pontífice da medicina experimental no Brasil”. 
Aos jovens médicos, deixou exemplo edificante e uma lição de ciência moral. A seus filhos 
uma recomendação: “aos meus filhos peço que não se afastem do caminho da honra, do 
trabalho e do dever”.

arnaldo Vieira de carValho (1867-1920)

Arnaldo Vieira de Carvalho nasceu em Campinas, São 
Paulo, em 5 de janeiro de 1867 e faleceu em São Paulo, capital, 
em 5 de junho de 1920. Diplomou-se em Medicina na Acade-
mia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro em 1888. Tornou-se 
doutor em Medicina com a tese Coxalgia, suas formas clínicas, 
diagnóstico e tratamento. Cirurgião exímio, demonstrou vasta vi-
são científica quando realizou a primeira gastrectomia no Brasil 
e a quarta no mundo.

Ex-diretor do Instituto Vacinogênico e diretor clínico da 
Santa Casa da Misericórdia, fundou a Faculdade de Medicina 

de São Paulo, talvez o maior feito de sua vida, da qual foi o primeiro diretor, conduzido por 
sua experiência administrativa. Com a visão de fazer da Faculdade de Medicina de São Paulo 
um centro de excelência do ensino médico, contratou renomados professores da França e da 
Itália. Implantou na Faculdade um plano didático e pedagógico em beneficio do aproveita-
mento e aprendizado dos alunos. 

Com perfil de grande médico, cirurgião exitoso e professor, deixou na memória do 
pensamento, da prática e do ensino médico paulistano fulgurante legado de idealismo 
criador, simbolizados na reforma da Santa Casa da Misericórdia, no Instituto Vacinogê-
nico e na fundação da Faculdade de Medicina de São Paulo. Deixou saudades e eterna 
lembrança a todos aqueles que tiveram a feliz oportunidade de partilhar da sua presença, 
seja como colegas e companheiros, seja como alunos da Faculdade de Medicina do Estado 
de São Paulo.

Entusiasta seguidor da doutrina eugenista de Francis Galton, foi um dos fundadores da 
Sociedade Eugênica de São Paulo em 1918, preconizando o controle social da raça humana 
através da seleção de qualidades positivas física, intelectiva e mental. Em resumo, apuro da 
raça humana para criação de futuras gerações de intelectuais, doutrina esta também profes-
sada por ilustres vultos da medicina brasileira, como o professor Nina Rodrigues, na Bahia,  
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Franco da Rocha, em São Paulo, e o professor Deolindo Couto, no Rio de Janeiro. Apesar das 
suas ideias segregacionistas dos seres humanos, como fundador da Faculdade de Medicina de 
São Paulo foi um símbolo no trabalho incansável de fazer o bem.

Juliano Moreira (1873-1933)

Juliano Moreira, afrodescendente, nasceu em Salvador, 
Bahia, em 6 de janeiro de 1873 e faleceu no Rio de Janeiro em 
2 de maio de 1933. Filho de Manoel do Carmo Moreira Júnior, 
que só reconheceu a paternidade após ver o filho médico, e de 
uma afro-brasileira, Galdina Joaquim do Amaral, empregada 
doméstica na casa do famoso médico Luiz Adriano Alves de 
Lima Gordilho, Barão de Itapuã, que foi seu padrinho, foi cria-
do pela mãe, que o educou.

Médico graduado pela Faculdade de Medicina de Sal-
vador, doutor em Medicina com a tese Sífilis maligna precoce, 

assistente da Clínica Psiquiátrica por concurso com a tese Discinesias arsênicas, Juliano 
Moreira, juntamente com os médicos Pacheco Mendes, Nina Rodrigues e Alfredo Brito, 
fundaram a Sociedade de Medicina Legal da Bahia.

Viajou para a Europa onde estudou doenças mentais, visitando serviços de renome 
internacional na Alemanha, Bélgica, França, Itália e Áustria. Fez estudos de anatomia pa-
tológica com Virchow e de doenças dermatológicas como a leishmaniose tegumentar e a 
lepra. Foi pioneiro no Brasil no estudo da punção lombar para diagnóstico em neurologia 
e neuropsiquiatria. 

Em 1902 viajou ao Rio de Janeiro para assistir ao embalsamamento do ex-professor 
da Faculdade de Medicina da Bahia, ex-vice-presidente da República e presidente por três 
meses, Manuel Vitorino Pereira, seu amigo. Nesta sua estada no Rio de Janeiro, foi convida-
do pelo presidente Rodrigues Alves para dirigir o Hospital Nacional de Alienados do Rio de 
Janeiro. Nesta função operou reformas e processou mudanças substantivas, realizando no-
tável obra de assistência aos doentes mentais. Iniciou sua administração reformando a velha 
instituição, modernizando-a. Instalou um laboratório e normatizou técnicas de diagnóstico 
e tratamento das doenças neuropsiquiátricas, abolindo os coletes, as “camisas de força” e 
o isolamento de doentes mentais. Fundamentado em estudos e pesquisas, promoveu uma 
Classificação Brasileira de Doenças Mentais. Publicou dezenas de trabalhos científicos no 
Brasil e em revistas internacionais. 

O Hospital Nacional de Alienados tornou-se centro de referência nacional e internacio-
nal. Não era professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, porém os 
alunos daquela faculdade assistiam aulas e faziam estágios de aprendizado neuropsiquiátrico 
ali naquele hospital.

Juliano Moreira, considerado por todos o pai da psiquiatria moderna no Brasil, seguia 
com atenta aplicação a humanização do tratamento das doenças mentais preconizada por 
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Philippe Pinel e Emil Kraepelin. Sob o ponto de vista do pensamento médico se mantinha 
contrário às ideias doutrinárias da degeneração humana como causa de doenças e distúrbios 
mentais pela miscigenação racial, tendo como foco os afrodescendentes, pregada e defendida 
por Nina Rodrigues, na Bahia, Franco da Rocha e Arnaldo Vieira de Carvalho, em São Paulo 
e Deolindo Couto, no Rio de Janeiro. 

Por sinal, o posicionamento de Juliano Moreira, afrodescendente, foi um grande 
obstáculo em sua trajetória na Bahia para sua aceitação na Faculdade de Medicina em 
Salvador. Venceu a todos pelo seu preparo intelectual meritório e pelos conhecimentos téc-
nicos imbatíveis na arena do pensamento e da prática médica na neuropsiquiatria moderna 
professada na Europa. Aclamado por seus alunos e ex-alunos, foi exaltado em saudação 
pelo eminente professor de neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio 
de Janeiro, Antônio Austregésilo, que em pronunciamento público disse: “Juliano Moreira, 
sois o grande sábio brasileiro, uma bela fração do grande Ser, da eterna humanidade”. 

O Serviço Nacional de Doenças Mentais, situado na Av. Pasteur, no Rio de Janeiro, 
inaugurado em 17 de fevereiro de 1960, recebeu o seu nome. Na visão retrospectiva da histó-
ria e da trajetória de Juliano Moreira, de onde veio, onde chegou, seu trabalho e sua notável 
contribuição para o engrandecimento da medicina brasileira, compreende-se o seu lugar de 
destaque na galeria dos grandes vultos da medicina do nosso país.

eMílio Marcondes riBas (1862-1925)

Emílio Marcondes Ribas, natural de Pindamonhangaba, 
São Paulo, nasceu em 11 de abril de 1862 e faleceu em 9 de de-
zembro de 1925. Graduou-se pela Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro e tornou-se doutor em Medicina defendendo a tese A 
morte aparente dos recém-nascidos. Iniciou sua atividade profissio-
nal como clínico em Pindamonhangaba, sua terra natal, depois 
em Tatuí e, posteriormente, em Santa Rita do Passa Quatro.   

Em setembro de 1885 ingressou no Serviço Sanitário do 
Estado de São Paulo, tendo sido efetivado em 1896 no cargo de 
inspetor sanitário. Como sanitarista do estado de São Paulo, foi 

servidor público durante 20 anos. Em 1899 recebeu a missão de combater uma epidemia 
de peste bubônica no porto de Santos. Estabeleceu ali forte vigilância sanitária para conter a 
propagação da doença. Com apoio e colaboração de Vital Brazil no preparo de soro antipes-
toso, conseguiu dominar a doença e impedir sua disseminação.

Assim como Silva Lima – um dos criadores da Escola Tropicalista Baiana –, e guiado pela 
intuição, não acreditava ser a febre amarela uma doença contagiosa. A doença para ele tinha 
um vetor biológico na cadeia de transmissão. Ambos sofreram forte oposição da comunidade 
médica. Emílio Ribas tomou conhecimento do trabalho do médico cubano Carlos Juan Finlay 
sobre a transmissão da febre amarela por um mosquito e a experiência de Havana realizada 
pela Comissão Militar Médica Americana, sob o comando do major médico Walter Reed. 
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Finlay fora duramente contestado pelo major médico, que posteriormente se rendeu aos fatos 
comprovados por pesquisas concretas. Emílio Ribas foi a Havana para adquirir mais e seguros 
conhecimentos sobre o vetor transmissor da febre amarela. De volta ao Brasil, com autorização 
do governo de São Paulo, juntamente com Adolpho Lutz repetiu a experiência de Havana.

Para comprovar sua intuição hipotética e a experiência de Havana, trancou-se com 
voluntários em uma sala com mosquitos contaminados; em outra sala, estavam voluntários 
vestidos com roupas sujas de doentes com febre amarela. Fazendo-se picar por mosquitos 
contaminados, Emílio Ribas contraiu a doença, felizmente de forma branda. Nenhum dos 
voluntários vestidos com roupas sujas de doentes contraiu a doença. Mesmo assim, com de-
monstração experimental, arriscando sua própria vida, não se fez acreditar pela comunidade 
científica de então, que continuava a acreditar na natureza contagiosa da febre amarela de 
pessoa doente para outra sadia.

A partir de então, com a descoberta do mosquito Aedes aegypti como vetor de trans-
missão da febre amarela, por inoculação de um vírus, afastando definitivamente a natureza 
bacteriana da doença, dois procedimentos médico-sanitários se apresentavam para dominá-la 
para sempre: a eliminação do mosquito e a vacinação.

Emílio Ribas marcou seu tempo na galeria dos sanitaristas brasileiros e mundiais. Foi 
marcante também sua preocupação com a tuberculose, a varíola, a peste bubônica, a malária 
e a lepra. Fundador do Instituto Soroterápico do Butantan, um dos fundadores do Sanató-
rio de Tuberculose de Campos do Jordão, dedicou os últimos dias de sua vida ao estudo e 
tratamento da lepra. Sanitarista reconhecido no Brasil e na comunidade científica interna-
cional, sempre fundamentou-se na pesquisa, na organização e na ciência “vanguardeira que 
germinou e frutificou entre nós”.

francisco franco da rocha (1864-1933)

Francisco Franco da Rocha, filho do médico José Joaquim 
Franco da Rocha e de Maria Isabel Galvão Bueno Franco da Ro-
cha, nasceu na cidade de Amparo, São Paulo, em 23 de agosto 
de 1864 e faleceu em São Paulo, capital, em 8 de novembro de 
1933. Graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
e doutorou-se como médico na Universidade de São Paulo. 

Iniciou sua carreira voltada e dedicada ao tratamento 
de doentes mentais, sendo o pioneiro no emprego de ativida-
de laborativa para tratamento dos distúrbios mentais. Dividia 

seus pacientes de acordo com a aptidão de cada um, em trabalho de hortas, pomares e 
trabalhos manuais.

Escolheu para exercício do seu trabalho a vila de Juqueri onde fundou um asilo-colô-
nia, em 1898, denominado Asilo de Alienados de Juqueri, mais tarde chamado de Hospital 
Psiquiátrico de Juqueri, por ele planejado e organizado em uma área de 150 hectares, com 
800 leitos, constituindo-se no maior hospital psiquiátrico da América Latina. Depois de 
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construído, foi seu primeiro diretor. Também foi o primeiro professor de Neuropsiquiatria 
da Faculdade de Medicina de São Paulo. Estudioso das ideias psicanalíticas de Freud, não foi 
seu seguidor aplicado, mas teve grande influência na introdução da psicanálise no universo 
da Psiquiatria no estado de São Paulo. 

Uma das grandes preocupações de Franco da Rocha concentrava-se na delinquência 
criminosa recolhida nos manicômios. Em dois trabalhos publicados, sob os títulos Esboço de 
psiquiatria forense e Os alienados perigosos e o código civil de 1910 e 1911, ele chama a atenção 
dos poderes públicos para esta grave situação. Acrescenta nas suas observações que muitas 
vezes um criminoso recolhido a um hospital psiquiátrico é absolvido porque não estava no 
gozo das faculdades mentais no momento do crime.

Nesta linha de raciocínio aparece o professor Francisco Franco da Rocha como con-
victo eugenista, seguidor da doutrina de Francis Galton, a qual preconizava o estudo da 
pureza racial, negros e mestiços: “sob o controle social que pode melhorar ou empobrecer as 
qualidades raciais das futuras gerações, sejam físicas, intelectivas e mentais”.5  

Publicou livros voltados para o estudo dos agravos dos distúrbios mentais. A literatura 
pertinente registra que o professor Francisco Franco da Rocha tinha “pelos insanos profunda 
meiguice, ilimitada paciência, enorme dose de simpatia e piedade”. Dizia sempre: “tenho 
que desdobrar minha atividade em proveito dos infelizes que carecem de conforto”.

O professor Pacheco e Silva, substituto de Franco da Rocha na cadeira de Neuropsi-
quiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, afirma que a “força do seu 
espírito foi tamanha que ainda se irradia sobre nós e há de se perpetuar cada vez mais, através 
de gerações e gerações de psiquiatras de nossa terra, para honra e glória de nossa medicina”. 
Nome consagrado que não pode ser esquecido.

MiGuel de oliVeira couto (1865-1934)

Miguel Couto, filho de Francisco de Oliveira Couto e 
Maria Rosa do Espírito Santo, nasceu na cidade do Rio de Ja-
neiro, em 1º de maio de 1865 e faleceu na mesma cidade em 6 
de junho de 1934. Formado na Academia Médico-Cirúrgica do 
Rio de Janeiro em 1883, doutorou-se em Medicina em 1885. 
Foi membro da Academia Nacional de Medicina e seu presiden-
te durante 20 anos, de 1814 a 1834.

Clínico por vocação, Miguel Couto estava sempre ávido 
de saber o mecanismo íntimo da patogenia das doenças; para 
tanto se valia das necrópsias e do estudo microscópico dos órgãos 

afetados. Estudou a febre amarela sob o ponto de vista fisiopatológico buscando incansavel-
mente a patogenia da icterícia e das lesões renais. 

5 Li a biografia de Francisco Franco da Rocha em uma monografia de autoria do professor Carlos da Silva Lacaz patrocinada pelo La-
boratório Pfizer do Brasil no Museu Médico de São Paulo, em 1988, quando fazia pesquisas para meu livro Evolução do pensamento 
e da prática médica no Brasil: de 1500 a 2001. Dela retirei esta e as próximas citações referentes a Franco da Rocha.
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Na prática clínica, Miguel Couto se portava como um otimista. Despertava fé e es-
perança nos seus pacientes, mesmo diante de situações que ele sabia de antemão estarem 
perdidas. Mantinha uma infinidade de recursos para atuar no moral dos seus doentes. Para 
ele, uma forma de piedade é manter os doentes graves iludidos. Na sua concepção o lado 
humano da medicina estava acima de tudo e repousava na esperança.

Como professor no magistério do ensino médico, elevou a tradição humanista da 
clínica médica preconizada por Torres Homem e Francisco de Castro e foi verdadeiro re-
presentante humanista da medicina nacional. Como estudante de medicina na Faculdade 
Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, o autor deste texto ouviu inúmeras vezes, 
nas aulas de Clínica Médica, professores declinarem o nome de Miguel Couto como médico 
humanista e amado por todos: colegas médicos, professores, alunos e pacientes.

Miguel Couto definiu a medicina como a segunda mãe da humanidade. O professor 
Carlos da Silva Lacaz, em 1963, descrevendo a biografia de Miguel Couto lembrou que “é 
dele o admirável paralelo entre a medicina e a guerra”:

a medicina é a preservação da humanidade, a outra é o extermínio; uma é bondade piedosamen-
te organizada, a outra a maldade cruelmente instituída; uma vive da dedicação e altruísmo, a 
outra se nutre da rapinagem e da carniça; numa entra o homem com a porção divina do ser, na 
outra o homem com seus instintos atávicos de fera; uma é a vida, a outra a morte.6

O lema de Miguel Couto não era movido pelo interesse material, mas pela generosi-
dade. Para o professor Aloysio de Castro, seu ex-aluno, “nele tudo era dar, dar o melhor de 
si mesmo, ciência, carinho e solicitude, dar sempre inexaurivelmente aos outros, em todas as 
horas, sem olhar a quem, nem conhecer sacrifícios, ensinando, curando, aliviando, conso-
lando no cuidado do bem”. 

Deixou como legado vários trabalhos, destacando-se entre eles: Contribuição para o estu-
do das desordens funcionais do pneumogástrico na influenza, Diagnóstico precoce da febre amarela 
pelo exame espectroscópico da urina, Gangrena gasosa fulminante e o livro Lições de clínica médica.

Em sua homenagem foi dado o seu nome a um hospital municipal do Rio de Janeiro, 
localizado na Gávea – Hospital Miguel Couto –, onde pontificou o insigne mestre da orto-
pedia nacional com reconhecimento internacional, o professor Nova Monteiro. 

Assim foi e viveu, 70 anos, o cidadão, médico, professor, cientista pesquisador, escri-
tor, presidente da Academia Nacional de Medicina durante 20 anos e deputado constituinte 
de 1933, Miguel de Oliveira Couto, generoso, “cheio de ricas virtudes, grande patriota, que 
em vida já se vestira da imortalidade”.

Belisário auGusto de oliVeira Penna (1868-1939)

Belisário Penna, como é conhecido na história, sanitarista brasileiro, mineiro de Barba-
cena, nasceu em 29 de novembro de 1868 e faleceu em 9 de novembro de 1939. Graduou-se 

6 Esta citação e as próximas sobre Miguel Couto foram retiradas do livro, sob formato de monografia, Vultos da medicina brasileira, 
do professor Carlos da Silva Lacaz, publicado em 1963.
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pela Faculdade de Medicina da Bahia e começou sua vida pro-
fissional como clínico na sua cidade natal, Barbacena. Posterior-
mente mudou-se para Juiz de Fora e finalmente para o Rio de 
Janeiro, após sua aprovação em concurso na Diretoria Geral de 
Saúde Pública do Rio de Janeiro.

Em 1905, foi nomeado para a Inspetoria de Profilaxia 
da Febre Amarela, período em que observou e estudou os focos 
larvários e a biologia do mosquito transmissor da febre amarela 
e durante três anos organizou o combate à malária na estrada de 

ferro Central do Brasil. Em 1911 integrou a comissão de combate à febre amarela no Pará, 
como companheiro de Oswaldo Cruz na missão sanitária no Amazonas para combate à febre 
amarela e a malária nos operários da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré.

Em 1912, Belisário Penna e Arthur Neiva, por designação de Oswaldo Cruz, parti-
ciparam de uma expedição de estudos da nosologia e condições sanitárias do interior do 
Brasil. Durante sete meses estes dois heróis percorreram o interior do Piauí, de Pernam-
buco, da Bahia e de Goiás. O relatório produzido pelos dois pesquisadores apresentou um 
quadro desolador que chocou a nação e a todos que tomaram conhecimento do seu con-
teúdo: “um país com uma população desconhecida, atrasada, doente, improdutiva e aban-
donada pelos poderes da República”. Concluíram o relatório com a seguinte afirmação: 
“Nós, se fôramos poetas, escreveríamos um trágico poema, com descrição das misérias, 
das desgraças dos nossos infelizes habitantes sertanejos, nossos patrícios” (Ramos, 2008, p. 
200). Belisário Penna escreveu vários trabalhos e livros: O saneamento do Brasil, Demônio 
da humanidade (o alcoolismo), O clamor da verdade, Valorização do homem e da terra, e O 
problema da lepra. 

Percorreu o Brasil do Amazonas ao Rio Grande do Sul, conheceu como ninguém a 
vida do povo brasileiro. Descreveu com esmerada linguagem a vida do brasileiro, especial-
mente a do sertanejo. Afirmava que a “preocupação máxima e primordial dos governantes 
deveria ser a do saneamento físico, moral e intelectual dos seus habitantes”.

Em O saneamento do Brasil deixou um recado cívico e patriótico. Pela sua atuação 
como crítico do sistema político de então, apontava o que devia ser feito para reabilitar o 
país e engrandecer a nação, e por isso foi preso durante seis meses. Belisário Penna prestou 
relevantes serviços à nação brasileira e por estes serviços é reconhecido como o “apóstolo da 
saúde pública do Brasil”.

Vital Brazil Mineiro da caMPanha (1865-1950)

Vital Brazil, como é conhecido na história da medicina, era natural da cidade de Cam-
panha, no estado de Minas Gerais. Nasceu em 28 de abril de 1865 e faleceu em 8 de maio 
de 1950. Filho de José Manuel dos Santos Pereira Júnior e de Maria Carolina Pereira de Ma-
galhães, nasceu no dia de São Vital, daí seu nome; Brazil em homenagem ao Brasil; Mineiro 
em homenagem ao estado de Minas Gerais; e Campanha, à sua terra natal.
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Em 1891, vivendo com dificuldade financeira, graduou-
-se como médico na Faculdade de Medicina e Farmácia do Rio 
de Janeiro. Doutorou-se com a tese Funções do baço. Iniciou sua 
atividade profissional no interior de São Paulo, onde presenciou 
a morte de várias pessoas picadas por serpentes venenosas. Pra-
ticou inúmeras experiências em um laboratório improvisado, 
chegando à conclusão da ineficácia dos tratamentos empíricos.

Mudou-se para a capital paulista e se integrou no Insti-
tuto Bacteriológico dirigido por Adolpho Lutz. Ali desenvolveu 
os primeiros soros antiofídicos contra os venenos crotálico (da 

cascavel) e botrópico (da jararaca e da jararacuçu) e em 1898 apresentou os primeiros resul-
tados de suas pesquisas. 

Adolpho Lutz, interessado na pesquisa, propôs ao governo de São Paulo a criação do 
Instituto de Soroterapia, onde Vital Brazil poderia desenvolver estudos avançados para fa-
bricação de soros não só para picadas de ofídios, mas especialmente soro antipestoso, crucial 
problema de saúde pública em São Paulo (Santos), no Brasil e no mundo. O governo com-
prou a Fazenda Butantan, às margens do rio Pinheiros, e lá, com parcos recursos, instalou 
o Instituto Soroterápico, onde teve início a fabricação dos soros contra venenos de ofídios e 
contra a peste bubônica. 

O Instituto Soroterápico foi o embrião do Instituto Butantan, inaugurado em 14 de 
maio de 1914, constituindo-se no expressivo laboratório de produção de soros contra efeitos 
de venenos de outros animais peçonhentos além de ofídios, como aranhas e escorpiões, bem 
como soros e vacinas para peste bubônica, tétano e difteria.

Nos seus estudos e trabalhos descobriu a especificidade do soro antiofídico e pro-
duziu soro polivalente para tratamento do envenenamento ofídico, dando à medicina 
um novo conceito e abrindo uma janela para a compreensão da imunologia por parte 
da comunidade científica mundial. Por mérito, Vital Brazil é consagrado no Brasil e no 
mundo como salvador de centenas, milhares de vidas, ocupando a galeria dos benfeitores 
da humanidade. 

Em 1919 deixou São Paulo e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi convidado para 
trabalhar no Instituto Manguinhos. Declinou do convite e fundou em Niterói o Instituto 
Vital Brazil. Na homenagem de despedida em São Paulo foi saudado em discurso por Emílio 
Ribas, companheiro de jornada, que exaltando Vital Brazil disse: “a lição de civismo de Vital 
Brazil [...] serve para mostrar aos nossos jovens patrícios o quanto se deve esperar do poder 
da vontade e que o futuro da nossa pátria será dos mais brilhantes se a mocidade que ela 
educa seguir o seu exemplo”.7

Rui Barbosa, visitando o Instituto Butantan em 6 de abril de 1914, assim se expres-
sou: “É com sincero entusiasmo que exprimo minha admiração para com esta casa, pelo 
que dela sei e acabo de ver. Felizes de nós, se a cultura geral do país e o progresso brasileiro 
estiverem à altura desta esplêndida instituição, honra do sábio que a dirige, dos homens 

7 Parte do discurso copiada há décadas de uma revista do Instituto Butantan, sem identificação na ocasião.
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de ciência que nela brilham, do povo que dela se desvanece e do governo que lhe tem 
compreendido o valor”.8

Concluindo, há muitos como Vital Brazil por este Brasil afora, exercendo a medicina hu-
manitária de vanguarda nas instituições privadas. As instituições públicas de hoje descartam a 
medicina e desvalorizam o médico, considerado um simples trabalhador da saúde, que exerce a 
profissão em ambientes sem condições de trabalho e com remuneração abaixo do inacreditável. 

adolPho lutz (1885-1940)

Adolpho Lutz, natural do Rio de Janeiro, nasceu em 18 
de dezembro de 1855 e faleceu, na mesma cidade, em 6 de 
outubro de 1940. Filho dos imigrantes suíços Gustav Lutz e 
Mathilde Oberteuffer, foi educado desde criança na Suíça, es-
tudou Medicina em Berna, na Suíça, e graduou-se em 1879. 
Após sua graduação iniciou uma cruzada de pós-graduação em 
vários países da Europa, com dois destaques: na Inglaterra estu-
dou com o pai da antissepsia, Joseph Lister, e na França, com o 
renomado pesquisador e cientista Louis Pasteur.

Retornou ao Brasil e iniciou sua vida profissional como clínico na cidade de Limeira, 
no interior de São Paulo, onde desenvolveu intenso trabalho sobre verminoses, especial-
mente sobre a ancilostomíase duodenal. Voltou à Europa e em Hamburgo, na Alemanha, 
trabalhou no serviço de dermatologia sob a direção do professor Paul Gerson Unna, após o 
que foi convidado a trabalhar no leprosário de Molokai, no Havaí.

Posteriormente regressou ao Brasil e em 1893 assumiu a direção do Instituto Bacte-
riológico de São Paulo, munido de conhecimentos aprendidos na Europa. Iniciou campanha 
sanitária fundamentada em pesquisas sobre a febre amarela, a malária, o cólera, a febre tifoide, 
a tuberculose e a peste bubônica. Fez estudos também sobre a ancilostomíase, a esquistos-
somose mansônica e a blastomicose sul-americana que hoje é conhecida como “doença de 
Lutz”. Nesta atividade de estudos e pesquisas foi envolvido em controvérsias movidas por 
fortes discordâncias no universo dos sanitaristas de então.

Oswaldo Cruz, na campanha de saneamento do Rio de Janeiro em 1902, apoiou-se 
entre outros, nos trabalhos de Adolpho Lutz. Em 1908 foi convidado para trabalhar no Ins-
tituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Arthur Neiva se dizia “impressionado com a soma 
de saber de Adolpho Lutz em vários ramos do conhecimento humano. Naturalista nato, 
condição que suscita nos portadores de tal dom, a sede perene de saber”.9

Adolpho Lutz deixou o legado de operosidade e patrimônio cultural científico para 
o Brasil e para a medicina brasileira. Considerado por todos, como sinaliza Lacaz (1963), 
“apóstolo da ciência, mestre incomparável; seu nome deve ser venerado, com respeitosa ad-
miração e profundo reconhecimento”. 

8 Fala transcrita há vários anos de uma revista do Instituto Butantan, não identificada na época.

9 Relatório de Arthur Neiva e Belisário Penna durante a expedição ao Nordeste do Brasil em 1912.
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carlos riBeiro Justiniano das chaGas (1879-1934)

Carlos Chagas nasceu em 9 de julho de 1879 em Oliveira, 
Minas Gerais, e faleceu em 8 de novembro de 1934 no Rio de 
Janeiro. Filho de José Justiniano Chagas e Maria Cândida Ri-
beiro de Castro Chagas, graduou-se pela Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro e doutorou-se em Medicina com a tese Estudo 
hematológico do impaludismo, tese que levou Oswaldo Cruz a 
convocá-lo para uma missão no estado de São Paulo.

Assim e desta forma, por convocação meritória, Carlos 
Chagas iniciou sua atividade profissional em uma campanha de 

combate à malária, em Santos, no estado de São Paulo. Utilizando medidas preventivas nos 
locais onde a população convivia no meio de mosquitos infectados com parasitos da malária, 
Carlos Chagas foi bem sucedido na campanha para a qual fora convocado.

De volta ao Rio de Janeiro, como servidor da Diretoria de Saúde, sob o comando 
de Oswaldo Cruz, foi mais uma vez convocado, junto com Arthur Neiva, para organizar 
o saneamento na baixada fluminense. Nesta missão confirmou-se a teoria da transmissão 
domiciliar da malária.

Segundo a história, foi o primeiro e o único a descrever no seu todo uma doença in-
fecciosa: a etiologia, a patogenia, o vetor, o hospedeiro, o quadro clínico e a epidemiologia. 
Estamos nos referindo à doença que foi batizada com o seu nome – doença de Chagas, tendo 
como agente o Trypanosoma cruzi, nome dado em homenagem a Oswaldo Cruz.  

Com a morte de Oswaldo Cruz em 11 de fevereiro de 1917, Carlos Chagas assumiu a 
direção do Instituto Manguinhos; organizou e instalou laboratórios de Anatomia Patológica, 
Micologia, Físico-química aplicada à Biologia, Fisiologia, cultura de tecidos e um hospital 
destinado ao tratamento de doenças tropicais.

Em 1925, como primeiro ocupante, assumiu a cátedra de Medicina Tropical da Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. Foi fundador da Escola de Enfer-
magem Ana Nery, doutor honoris causa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos; 
membro das Academias de Medicina de Nova York, Paris, Madri, Roma, Bruxelas e doutor 
honoris causa das Faculdades de Medicina de Paris, Lima, Bruxelas e Hamburgo, além de 
condecorações em outros países. 

O nome de Carlos Chagas é reconhecido mundialmente pelo seu grande feito científico 
e merecedor da maior admiração como médico, clínico, pesquisador, professor, administrador 
e líder humanista, amante de sua pátria e sábio, patrimônio da humanidade.

arthur neiVa (1880-1943)

Arthur Neiva nasceu no dia 22 de março de 1880 em Salvador, na Bahia, e faleceu em 
6 de junho de 1943 no Rio de Janeiro. Iniciou o curso médico na Bahia, mudou-se para o 
Rio de Janeiro e graduou-se em Medicina na Faculdade Nacional de Medicina.
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Iniciou sua atividade profissional quando foi designado 
para chefiar a campanha de combate à malária no trajeto da 
estrada de ferro Noroeste do Brasil, estrada que partia de Bauru, 
no estado de São Paulo, atravessava o estado de Mato Grosso e 
ia até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, atravessando florestas, 
regiões pantanosas e caudalosos rios, em terras habitadas por 
seres humanos marcados pela pobreza, aculturados, convivendo 
com riquíssima população de vetores de doenças entre as quais 
destacava-se a malária.

Sanitarista por formação, Arthur Neiva estudou e desen-
volveu notável trabalho sobre a vida e os hábitos dos mosquitos do gênero Anopheles, trans-
missores da malária. Seguindo esta linha de pesquisa, descobriu métodos de evitar a picada 
de mosquitos, não só dos anofelinos como também do mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da febre amarela e da dengue. Estudou também insetos hematófagos, entre eles o barbeiro, 
transmissor da doença de Chagas, seus hábitos e evolução, dando grande contribuição ao 
estudo da tripanosomíase.

Em 1912, designado por Oswaldo Cruz, juntamente com Belisário Penna, participou 
da expedição de estudos nosológicos e das condições sanitárias do interior agreste do Brasil 
sertanejo, mapeando Piauí, Pernambuco, Bahia e Goiás. O relatório produzido chocou a 
nação. Apresentou um quadro desolador, revelando “um país com uma população desconhe-
cida, atrasada, doente, improdutiva e abandonada pelos poderes da República”. País atrasado, 
doente, improdutivo que nada tinha a ver com a doutrina da eugenia racial. Abandono puro e 
simples dos poderes da República. Concluíram o trabalho com dramática afirmação: “Nós, se 
fôramos poetas, escreveríamos um poema trágico, com descrição das misérias, das desgraças, 
dos nossos infelizes habitantes sertanejos, nossos patrícios”.

Júlio afrânio Peixoto (1876-1947)

Júlio Afrânio Peixoto nasceu em 17 de dezembro de 
1876, na cidade de Lençóis, na Bahia, e faleceu a 12 de janeiro 
de 1947 no Rio de Janeiro. Filho de Francisco Afrânio Peixoto 
e Virgínia de Morais Peixoto, graduou-se na Faculdade de Me-
dicina de Salvador em 1897 e doutorou-se em Medicina com a 
tese Epilepsia e crime. 

Em 1902, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi no-
meado inspetor de saúde pública. A convite do médico Juliano 
Moreira, foi nomeado médico do Hospital Nacional de Aliena-

dos, onde se fez assistente, participando ativamente das modernas reformas introduzidas na 
assistência aos doentes mentais.

Entre 1904 e 1906 esteve na Europa fazendo estudos sobre doenças mentais e medici-
na legal. Estagiou no Instituto Pasteur, onde, segundo ele, aprendeu métodos fundamentais 
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para sua formação científica. Tornou-se professor de Medicina Legal na Faculdade Nacional 
de Medicina da Universidade do Brasil e diretor do Hospital Nacional de Alienados.

Escritor nato, Afrânio Peixoto escreveu vários ensaios literários, romances e novelas. 
Ao retornar da Europa decidiu dedicar-se com mais empenho à medicina, mas continuou 
escrevendo. Médico por vocação, dedicou-se com singular maestria ao exercício da medicina, 
como bem observou o professor Lacaz (1963): “serviu às letras e à ciência, que nele adjuntas 
se davam as mãos”. Escreveu vários livros de ficção e livros sobre medicina tais como: Me-
dicina legal; Psicopatologia forense; Higiene geral; e Medicina preventiva. Em 1907 assumiu a 
cadeira de Medicina Legal da Faculdade Nacional de Medicina. Em 1924 foi eleito deputado 
federal pela Bahia. Em resumo: Afrânio Peixoto foi pragmático, universal, escritor, médico, 
professor e político.

Segundo críticos, observadores contemporâneos, amigos e colegas, Afrânio Peixoto foi 
“sábio humanista, mestre no romance, na novela e nos ensaios sociológicos” (Lacaz, 1963). 
Servindo às letras e à ciência ocupa lugar de ilustre figura no universo intelectual do Brasil e 
compõe a galeria de respeitáveis vultos da medicina brasileira.

José octáVio de freitas (1871-1949)

Octávio de Freitas, filho do desembargador José Manoel 
de Freitas e de Thereza Carolina da Silva Freitas, nasceu em 
Teresina, Piauí, em 24 de fevereiro de 1871 e faleceu em 26 de 
janeiro de 1949 no Recife. Como criança e adolescente, acom-
panhando seu pai, morou no Recife e, posteriormente, em São 
Luís no Maranhão. Iniciou o curso médico na Faculdade da 
Bahia. Transferiu-se para o Rio de Janeiro, graduando-se como 
médico na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em janei-
ro de 1893.

Foi interno-residente na clínica oftalmológica dirigida pelo professor Hilário de Gou-
vêa e na clínica médica com o professor Francisco de Castro. Voltou para o Recife onde 
iniciou sua vida profissional e depois trabalhou no interior do estado. Mais tarde retornou 
à capital onde foi nomeado superintendente da Higiene Municipal e professor adjunto de 
Clínica Médica do Hospital Pedro II. Na condição de inspetor de higiene realizou estudos 
sobre demografia sanitária em Pernambuco e publicou os estudos no Anuário de estatística 
demográfica sanitária da cidade do Recife.

Empreendeu viagens de estudos à Europa, passou pelo Instituto Pasteur em Paris, 
onde recebeu orientação de eminentes mestres e fez um curso de Microbiologia. De volta ao 
Recife, continuou sua vida dedicada à saúde pública. Fundou a Liga Pernambucana Contra 
a Tuberculose e instalou o primeiro laboratório de análises clínicas naquela cidade.

Destaca-se como feito mais significativo e importante de Octávio de Freitas a funda-
ção da Faculdade de Medicina do Recife em 1920, instituição que prestou relevantes serviços 
à mocidade estudiosa de Pernambuco e de outros estados do nordeste brasileiro.
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GasPar de oliVeira Vianna (1885-1914)

Gaspar Vianna nasceu em Belém do Pará em 11 de maio 
de 1885 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de julho de 1914. 
Filho de Manoel Gomes Vianna e Leonor Jesus de Oliveira, 
órfão de pai, tornou-se bacharel em Ciências e Letras. Em 
1903, sonhando ser médico, mudou-se para o Rio de Janeiro 
e graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 
1908. Doutorou-se em 1909 com a tese Estrutura da célula de 
Schwann nos vertebrados. Enquanto era estudante dava aulas de 
Histologia para seus colegas de Faculdade.

Em 1907, por concurso, conquistou o lugar de assistente do Departamento de Anato-
mia Patológica do Hospício Nacional de Alienados. Em 1909, a convite de Oswaldo Cruz, 
assume a direção da seção de Anatomia Patológica do Instituto de Manguinhos. 

Em 1913 conquista o título de livre-docente de Anatomia Patológica da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro com o trabalho Blastomicose apendicular. Neste mesmo ano é 
convidado para regente da cadeira de Histologia da Escola Superior de Agricultura e Medi-
cina Veterinária do Ministério de Agricultura.

Gaspar Vianna, inquieto e hiperativo como patologista, enveredou por todos os cami-
nhos da Biologia e da Medicina Tropical, a saber: estudou o ciclo evolutivo do Trypanosoma 
cruzi, responsável pela doença de Chagas; estudou, sob o ponto de vista clínico e patológico, 
os diversos tipos de leishmanioses e das blastomicoses visceral e tegumentar. Descobriu o 
tratamento da leishmaniose (úlcera de Bauru) e do granuloma venéreo pelo uso do tártaro 
emético (tartarato duplo de potássio e antimônio).

Médico e professor por vocação, Gaspar Vianna deixou exaustivos trabalhos de pesqui-
sas de grande valor científico. É considerado mártir da medicina: fazendo a autópsia de um 
paciente que havia morrido de tuberculose, ao abrir a caixa torácica, o líquido pleural sob 
pressão jorrou em sua face. Acidentalmente aspirou o líquido contaminado com bacilos e con-
traiu tuberculose “galopante”, que o levou à morte precoce aos 29 anos de idade e seis anos de 
magnífico trabalho como médico, professor e cientista. O Brasil perdeu devotado pesquisador 
da patologia tropical, destacado médico por vocação e sonhador apaixonado pela profissão.

enJolras VaMPré (1885-1938)

Enjolras Vampré nasceu em 4 de julho de 1885, em Laranjeiras, Sergipe, e faleceu em 
13 de maio de 1938 em São Paulo, vítima de acidente vascular cerebral que ocorreu quando 
ministrava uma aula sobre o tratamento da neurolues pela malarioterapia. Filho do médico 
Fabrício Carneiro Tupinambá Vampré e de Mathilde de Andrade Vampré, fez seus estudos 
de Humanidades na cidade de São Paulo. Graduou-se em Medicina, em 1908, na Faculdade 
de Medicina da Bahia, defendendo a tese Ligeiras considerações sobre as perturbações nervosas 
e mentais na peste bubônica.
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Como acadêmico, foi estagiário interno da cadeira de 
Clínica Psiquiátrica e Doenças Nervosas, sob a direção do 
professor Luiz Pinto de Carvalho. Em 1910, pelo seu trabalho 
de graduação na Faculdade de Medicina da Bahia, foi premiado 
com uma viagem de estudos à Europa. Estagiou nos serviços de 
Joseph Babinski, Georges Guillain e Joseph Déjérine.

Iniciou sua atividade como professor em 1925, regendo a 
cadeira de Psiquiatria e Moléstias Nervosas da Faculdade de Me-
dicina de São Paulo. Em 1935, em concurso público, conquistou 
a cátedra de Neurologia da Faculdade de Medicina de São Paulo.

Foi o fundador da escola neurológica paulista competentemente seguida por ex-alunos 
e assistentes, mantendo viva sua memória. Destacam-se entre eles, Adherbal Tolosa Paulino 
Longo e Oswaldo Lange, que continuaram a desenvolver a neurologia paulista e brasileira até 
os nossos dias. Fundador de várias associações médicas e membro de tantas outras nacionais 
e internacionais, publicou numerosos trabalhos de clínica neurológica e sobre repercussões 
neurológicas das doenças sistêmicas. Para o professor Almeida Prado, “Enjolras Vampré foi 
daqueles que continuarão a viver depois de morto”.10

heitor annes dias (1884-1943)

Annes Dias nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, 
no dia 19 de julho de 1884 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 
7 de novembro de 1943. Filho de Lúcio Annes Dias e Balbina 
Lopes Dias, fez o curso de Humanidades no Ginásio Concei-
ção, em São Leopoldo, e formou-se em 1905 pela Faculdade 
de Medicina do Rio Grande do Sul defendendo a tese Ruídos 
musicais do coração.

Iniciou sua vida profissional como professor concursado 
de Medicina Legal na Faculdade de Direito de Porto Alegre. 
Depois se transferiu para a cadeira de Clínica Médica da Fa-

culdade de Medicina. Como clínico, pautou sua atividade profissional fundamentado na 
fisiopatologia. Com esta visão dava muito valor aos resultados laboratoriais.

Perfeccionista na avaliação, Annes Dias recolhia os dados clínicos, subordinando-os 
aos aspectos fisiopatológicos para indicação terapêutica. Tinha especial cuidado para com os 
distúrbios metabólicos e nutricionais. Fundamentado em experiências, publicou trabalho so-
bre metabologia clínica e um livro sobre diabetes. Com inclinação para avaliação das doenças 
em confronto com a fisiopatologia reformulou o ensino da Clínica Médica. Apregoava que 
as doenças ocorriam nos órgãos com alterações no substrato anatômico e alterações bioquí-
micas e metabólicas.

10 Revista Arquivos de Neuropsiquiatria.
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Em 1917, Annes Dias viajou à Europa, frequentando os mais respeitados serviços de 
Clínica Médica, sedimentando conhecimentos e adquirindo novos valores na prática clínica. 
Na ânsia de saber, transitou pelos estudos das hepatoesploenomegalias, pela Hematologia, 
pela Patologia Renal, Endocrinologia, pela Nutrição e resumidamente por tudo que de uma 
forma ou de outra contribui para os distúrbios metabólicos.

Em 1933 foi transferido como professor para a Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Rio de Janeiro. Escreveu várias obras, entre elas destaca-se Lições de clínica 
médica. Annes Dias, com espírito infatigável e invejável inteligência, foi antes de tudo 
médico, professor e sábio, que soube ser puro, cheio de qualidades humanísticas e valor 
moral cristão.

auGusto Brandão filho (1881-1957)

Augusto Brandão Filho nasceu em Cantagalo, Rio de 
Janeiro, em 18 de maio de 1881 e faleceu no Rio de Janeiro 
em 18 de setembro de 1957. Filho do médico Augusto de 
Souza Brandão e de Leocádia Freire de Faria Salgado Brandão, 
graduou-se em Medicina em 1903 na Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro. 

Brandão Filho, destacado cirurgião por sua técnica e 
habilidade, foi considerado o príncipe da cirurgia brasileira 
pela sociedade médica do seu tempo. Professor livre-docente 
da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Rio de Janeiro e depois professor catedrático em 1925, foi pioneiro 
da neurocirurgia no Brasil: realizou as primeiras ventriculografias e arteriografias para o 
diagnóstico de doenças neurológicas, com o apoio do radiologista Manuel de Abreu; e a 
primeira arteriografia, auxiliado ou auxiliando o neurocirurgião português Egas Moniz, 
inventor do método. Autodidata, praticou as primeiras intervenções neurocirúrgicas em 
pacientes com traumatismos cranioencefálicos. Portador de invulgar habilidade cirúrgica, 
seguro em seus conhecimentos de anatomia e técnica cirúrgica, em 1927 operou o primei-
ro tumor cerebral no Brasil. 

Na década de 1950, como estagiário residente da 23ª Enfermaria da Santa Casa da 
Misericórdia, no Rio de Janeiro, onde pontificou o professor Brandão Filho até 1957, o au-
tor deste texto teve a feliz oportunidade de manusear parte dessa documentação.

Além das intervenções para tratamento dos hematomas traumáticos do cérebro e tu-
mores cerebrais, praticou com maestria a secção pré-ganglionar da raiz sensitiva do nervo 
trigêmeo para tratamento da neuralgia facial.

Augusto Brandão Filho deixou para as futuras gerações o exemplo de professor e mé-
dico consciente, que fez observações críticas quanto às limitações que acompanham a prática 
médica na aplicação de métodos inovadores, na tentativa de salvar vidas. Assim avaliou as 
falhas do tratamento dos tumores cerebrais no início do século XX. 
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antônio cardoso fontes (1879-1943)

Cardoso Fontes, natural de Petrópolis, estado do Rio 
de Janeiro, nasceu no dia 6 de outubro de 1879 e faleceu no 
dia 27 de março de 1943. Filho de Antônio Fontes e Ma-
ria Cardoso Fontes, iniciou o curso primário em Petrópolis 
e concluiu o curso de Humanidades no Colégio Mosteiro de 
São Bento, no Rio de Janeiro. Graduou-se em medicina na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1902. Em 1903 
doutorou-se, orientado por Oswaldo Cruz, no Instituto Man-
guinhos, com a tese Vacinação e soroterapia antipestosas, e foi 
aprovado com distinção.

Como acadêmico de medicina foi estagiário na Santa Casa da Misericórdia sob a 
orientação do professor Paes Leme. Em 1903 foi designado por Oswaldo Cruz, em caráter 
interino, para o cargo de diretor do Laboratório Bacteriológico Federal. Em 1906 foi para o 
estado do Maranhão organizar o Serviço Sanitário do Maranhão. Em 1907 foi premiado no 
Congresso e Exposição de Higiene de Berlim.

Dedicou-se com muito empenho ao estudo da tuberculose nas diversas localizações cor-
porais: pulmonar, linfática, óssea, intestinal e nas membranas que recobrem o tecido nervoso 
(meninges) e no parênquima do tecido nervoso. Participou de vários congressos nacionais 
e internacionais, debatendo e contribuindo para o estudo e tratamento da tuberculose. Em 
1912 representou o Brasil no 1º Congresso Internacional de Tuberculose em Roma, no qual 
recebeu o “diploma de honra” pelos seus trabalhos sobre a biologia do bacilo de Koch.

Em 1927 foi convidado especial do 1º Congresso Pan-Americano de Tuberculose em 
Córdoba, na Argentina. Em 1934, com a morte de Carlos Chagas, assumiu o cargo de dire-
tor do Instituto de Manguinhos. Em 1936 participou da fundação da Faculdade de Ciências 
Médicas do Rio de Janeiro, tendo sido seu primeiro diretor.

Entre numerosos trabalhos científicos escreveu um livro no idioma francês, com 
o título L’ultravirus tuberculeux. Assim foram os 64 anos de vida de Cardoso Fontes, in-
fatigável no trabalho e na conquista de novos rumos da pesquisa científica em benefício 
da humanidade.

antônio austreGésilo rodriGues de liMa (1876-1960)

Antônio Austregésilo nasceu em Recife, Pernambuco, em 21 de abril de 1876 e fa-
leceu em 23 de dezembro de 1960 no Rio de Janeiro. Filho de José Austregésilo Rodrigues 
Lima e Maria Adelaide Feitosa Lima, cursou Humanidades no Colégio de Artes do Recife e 
graduou-se em medicina em 1899, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, defendendo 
a tese Estudo clínico do delírio. 

Austregésilo foi pensador, filósofo, médico e professor. Assistente do professor Ju-
liano Moreira no Hospital de Alienados no Rio de Janeiro e professor de Clínica Médica, 
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Patologia Interna e Propedêutica da Faculdade de Medicina 
do Rio Janeiro, tornou-se o primeiro professor de Neurologia 
da mesma faculdade, disciplina criada em 1912, independente 
da Neuropsiquiatria.

Considerado o fundador e grande incentivador da neuro-
logia no Brasil, convocou o professor Alfredo Monteiro para ser 
o primeiro professor catedrático de Neurocirurgia da Faculdade 
Nacional de Medicina. Professor Alfredo Monteiro abdicou da 
especialidade, transferindo-se para a cátedra de Técnica Opera-
tória e Cirurgia Experimental. 

Em visita a Cushing e Frazer nos Estados Unidos, Austregésilo voltou impressionado 
com a neurocirurgia e com os métodos de diagnóstico naquela época praticados por Dan-
dy. Incentivou José Ribe Portugal, na época docente-livre de Técnica Operatória e Cirurgia 
Experimental, quando defendeu a tese Contribuição à neurotomia retrogasseriana para trata-
mento da neuralgia do trigêmeo.

No Serviço de Neurologia na 20ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia onde 
organizara e sistematizara a clínica neurológica, era exigente em excesso na arte de examinar 
os pacientes. Para ele, examinar bem o paciente era coisa sagrada. Iluminado pela cultura 
geral e como professor, foi o mestre de destacados neurologistas brasileiros. Granjeou in-
vejável prestígio na Faculdade Nacional de Medicina e na Universidade do Brasil como 
escritor erudito e produtor de respeitável obra científica que enriquece a literatura nacional 
e engrandece a medicina.

José riBe PortuGal (1901-1992)

José Ribe Portugal, natural de Santa Rita do Sapucaí, 
Minas Gerais, nasceu em 26 de julho de 1901 e faleceu em 21 
de julho de 1992 no Rio de Janeiro. Filho de Antônio Ribeiro 
Portugal e Maria do Carmo Ribeiro Portugal, aprendeu a ler 
aos 8 anos de idade. Partiu de Santa Rita do Sapucaí para estu-
dar medicina no Rio de Janeiro, graduando-se na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, em 1926. Como 
acadêmico, foi monitor de Anatomia. 

Em 1929, conquistou, em concurso público, a livre-do-
cência na cadeira de Técnica Operatória da referida Faculdade 

com a tese Tratamento cirúrgico da nevralgia do trigêmeo. Com sacrifício introduziu a neu-
rocirurgia na clínica neurológica da Faculdade de Medicina, bem como fundou e organizou 
um serviço de neurocirurgia privado na Beneficência Portuguesa. 

Professor de Neurocirurgia da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do 
Brasil, no Instituto de Neurologia, dirigido pelo professor Deolindo Couto, desenvolveu 
ali notável trabalho de ensino da especialidade que se alastrou por todo o país. Como 
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neurocirurgião esmerou-se na técnica da neurotomia retrogasseriana da raiz sensitiva do 
trigêmeo. Construiu história na aplicação desta técnica.

Como professor, José Ribe Portugal foi orientador direto de neurocirurgiões e de no-
táveis professores de Neurocirurgia destacando-se: Renato Barbosa, Pedro Sampaio, Otoide 
Pinheiro, Mário Coutinho, Feliciano Pinto, Geanni Temponi e Mario Brock, este último 
professor de Neurocirurgia em Berlim. Indiretamente contribuiu para a formação de cente-
nas de neurocirurgiões e professores por este Brasil afora. 

José Ribe Portugal, médico, ocupado em intensa atividade profissional no exercício 
da neurocirurgia, professor de Neurocirurgia na disciplina de Neurologia e professor orien-
tador de residentes em cursos de pós-graduação na especialidade, com sabedoria dividia o 
seu tempo na fundação e ativa participação nas sociedades de neurocirurgia para divulgação 
e contribuição técnica e científica da neurocirurgia brasileira. Pelo seu notável trabalho 
como pioneiro e professor, foi e é considerado o pai da neurocirurgia brasileira.

eliseu PaGlioli (1898-1985)

Eliseu Paglioli, filho de Francisco Paglioli e Jacomina 
d’Ambroz Paglioli, nasceu em Caxias, Rio Grande do Sul, em 22 
de dezembro de 1898 e faleceu em Porto Alegre em 22 de dezem-
bro de 1985. Em 1923 graduou-se em medicina pela Faculdade 
de Medicina de Porto Alegre e, posteriormente, foi nomeado pro-
fessor de Anatomia da Faculdade de Medicina. 

Iniciou sua atividade profissional como cirurgião no in-
terior do Rio Grande do Sul na cidade de São Francisco de 
Paula. Nesta cidade praticou seus primeiros procedimentos 

neurocirúrgicos. Em 1928 foi convidado pelo professor Eduardo Sarmento Leite para 
trabalhar em Porto Alegre. Em 1929, em concurso público, conquistou a livre-docência 
na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, tornando-se professor da cadeira de Anatomia 
sob a regência do professor Sarmento Leite.

Em 1930 viajou a Paris, onde fez estágio em neurocirurgia com o professor Thierry 
de Martel. Ao voltar da França, dedicou-se integralmente à neurocirurgia. Como professor 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Grande do Sul foi nomeado reitor, cargo 
que ocupou durante 12 anos. Reformou e remodelou a universidade; aumentou o número 
de cursos, implantou unidades de apoio logístico, incentivou e investiu em pesquisas colo-
cando a universidade na vanguarda da modernidade de então. Foi o fundador do Instituto 
de Neurocirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sediado no Pavilhão São 
José, na Santa Casa de Misericórdia.

Inteligência privilegiada, elevado saber médico, humanitário, cirurgião seguro e habi-
lidoso, professor aberto ao diálogo e conciliador, Eliseu Paglioli acercou-se de uma plêiade 
de neurocirurgiões de alto nível técnico, para o ensino da neurocirurgia em nível curricular e 
de pós-graduação. O Instituto de Neurocirurgia sob seu comando e orientação configurou-se 
numa escola de neurocirurgia, formando neurocirurgiões para todo o país. 



Grandes vultos da medicina brasileira 543

Político ligado ao Partido Trabalhista Brasileiro, Eliseu Paglioli, amigo e correligioná-
rio de Getúlio Vargas, foi prefeito interino de Porto Alegre e Ministro da Saúde no governo 
de João Goulart. Sua paixão era a medicina e a neurocirurgia, às quais dedicou os 62 anos 
de sua vida profissional. 

Ocupou em vida e ocupa in memoriam o universo dos mais ilustres pioneiros da neu-
rocirurgia no Brasil. Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e, 
como devotado a atividades associativas, membro de sociedades similares participando de 
congressos da especialidade em nível nacional e internacional. 

aloysio de castro (1881-1959)

Aloysio de Castro, natural da cidade do Rio de Janeiro, 
nasceu em 14 de junho de 1881 e faleceu em 7 de outubro de 
1959 na mesma cidade. Filho do professor Francisco de Castro 
e de Maria Joana Monteiro Pereira de Castro, fez o curso de 
Humanidades no Instituto H. Köpke. Graduado em medicina 
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1903 com a 
tese Das desordens da marcha e seu valor clínico.

Aloysio de Castro, erudito, poeta, poliglota, crítico de 
arte, escritor, médico e humanista, foi professor de Patologia (1909-1914) e catedrático de 
Clínica Médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a partir de 1915.

Como professor de Propedêutica e Semiótica Neurológica escreveu: “não será bom 
médico quem não for observador da natureza e discípulo dela; saber reconhecer um sintoma 
ou um sinal, por muito que seja, é pouco; procurai explicá-los, interpretá-los, defini-los, no 
íntimo de sua essência”.11

A formação como neurologista começou na Santa Casa da Misericórdia do Rio de 
Janeiro, com o professor Antônio Austregésilo, e foi enriquecida com os conhecimentos 
adquiridos na França, no Hospice de La Salpêtrière, no L’Hospice de La Charité, no Hôpital 
Necker e no Hôtel-Dieu. Aloysio de Castro foi autêntico seguidor de Pierre Marie.

Na Santa Casa da Misericórdia e no Serviço de Clínica Médica da Policlínica do Rio 
de Janeiro, Aloysio de Castro coletou farto material para composição e formatação do seu 
livro, publicado em 1914, Tratado de semiótica nervosa que, segundo Pedro Nava (2003), 
“provocou verdadeira revolução nos compêndios didáticos da época”. O livro foi reeditado 
em 1935, com o título Semiótica nervosa.

Em contagem bibliográfica foram checadas mais de sessenta publicações sobre clínica 
e patologia médica, vinte das quais publicadas no idioma francês. Não foram computados 
conferências médicas e trabalhos literários em prosa ou poesia.

Para o professor Carlos da Silva Lacaz (1963): “homens como Aloysio de Castro são 
raros em cada geração”; e conclui “ele congregava, indiscutivelmente, esta unanimidade de 
opiniões que marca os nomes sagrados, desde o berço ao culto da posteridade”.

11 No prefácio/apresentação de seu livro Propedêutica e semiologia neurológica.
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Manuel dias de aBreu (1894-1962)

Manuel de Abreu, natural de São Paulo, nasceu em 4 de 
janeiro de 1894 e faleceu em 30 de janeiro de 1962 no Rio de 
Janeiro. Filho de Júlio Antunes de Abreu e Mercedes da Rocha 
Dias, iniciou seus estudos na Escola Americana em São Paulo 
e graduou-se em medicina em 1914 na Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro. Doutorou-se com a tese Influência do clima 
na civilização.

Logo após viajou para Paris onde morou durante oito 
anos. Especializou-se em radiologia. Trabalhou no Hôpital 

Laennec, no Nouvel Hôpital de La Pitié e no Hôtel-Dieu. Neste último trabalhou com 
o professor Nicolas Augustin Gilbert, renomado clínico, preciso nos diagnósticos pela 
percussão e ausculta pulmonar com o estetoscópio. Certa feita o professor não fez o diag-
nóstico de grave lesão pulmonar, quando então, a radiografia demonstrou avançada lesão 
dos pulmões e derrame pleural purulento, resultante de uma grave tuberculose pulmonar.

No Hospital Laennec, Manuel de Abreu estudou a densimetria pulmonar, mensurando 
as diferentes tonalidades das sombras teciduais nas imagens radiográficas. Suas observações 
foram apresentadas em trabalho de comunicação científica apresentado na Academia de Me-
dicina de Paris. Ele desenvolveu o método em fotografias de 70 mm dos écrans radiológicos. 

Em 1921, publicou o livro Radiodiagnostic dans la tuberculose pleuro-pulmonaire no 
qual defendeu o seu método, de grande alcance no cadastro das doenças pulmonares e o bai-
xo custo da sua aplicação. O livro publicado teve enorme repercussão na França e em toda a 
Europa, tornando-se referência mundial.

Em 1922, Manuel de Abreu retornou ao Brasil e encontrou a cidade do Rio de Janeiro 
assolada por uma epidemia de tuberculose que o deixou impressionado. Declarou: “havia óbi-
tos que ocultavam seu diagnóstico na imensa massa da população pela falta de recursos das ins-
tituições, falta de visão política social dos governantes para assuntos médicos e científicos, tudo 
era difícil”. Chegou a dizer: “Tenho às vezes a impressão de que estou numa grande aldeia”.12

Assumiu a chefia do Departamento de Radiologia da Profilaxia da Tuberculose no Rio 
de Janeiro e, com ideias e conhecimentos maduros adquiridos em Paris sobre o estudo radio-
lógico do diagnóstico da tuberculose pulmonar, preconizou a leitura da radiografia em tela 
fluoroscópica para cadastro em massa da população em busca de lesão pulmonar incipiente 
– abreugrafia, nome dado em sua homenagem. 

O primeiro aparelho de abreugrafia foi implantado no Hospital Alemão do Rio de Ja-
neiro em 1936. O cadastro em massa da população foi iniciado em 1937. A partir de então, 
para matrícula em escola, para assumir empregos, nos atendimentos de assistência médica 
nos postos de saúde e ambulatórios, compulsoriamente eram feitas abreugrafias.

Manuel Dias de Abreu, médico humanista, pensador, poeta, escritor, inventor, ben-
feitor da humanidade, generoso, abriu mão da patente de sua invenção. Foi indicado para 

12 Monografia da Reforma Pedro Ernesto no Rio de Janeiro.
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o Prêmio Nobel, porém, lamentavelmente, não chegou lá. Em sua biografia há frases que 
bem demonstram a notável figura humana: “Eu vejo no horizonte a única porta aberta 
para o futuro da ciência [...]. A ciência é de algum modo a única forma de ternura [...]. 
As grandes descobertas da medicina foram realizadas por seres sonhadores, inspirados 
pelo amor”.13

euryclides de Jesus zerBini (1912-1993)

Euryclides de Jesus Zerbini, natural de Guaratinguetá, 
São Paulo, nasceu em 10 de maio de 1912 e faleceu em 26 
de outubro de 1993 em São Paulo, capital. Filho de Eugênio 
Zerbini e Ernestina Teane Zerbini, começou seus estudos na 
cidade de São Paulo e concluiu o curso de Humanidades em 
Campinas. Graduou-se em medicina em 1935, na Faculdade 
de Medicina de São Paulo. Iniciou sua vida profissional traba-
lhando com o professor Alípio Correa Neto e no Serviço de 
Pronto Socorro do Hospital das Clínicas. Especializou-se em 
cirurgia torácica e cardíaca. 

Em 1944, fato ou história, um episódio marcou a vida de Zerbini: estava de plantão 
no pronto-socorro quando entra uma criança de sete anos com um estilhaço de ferro no pei-
to, sangrando muito. Frente à dramática situação levou rapidamente a criança para o centro 
cirúrgico e abriu o tórax. Ao abrir o tórax, constatou grave lesão da artéria coronária. Tomou 
uma decisão. Fez a anastomose da artéria coronária lesada e salvou a criança. Este episódio 
o estimulou a deixar tudo e viajar para os Estados Unidos com o objetivo de desenvolver 
treinamento em cirurgia cardíaca. 

Nos Estados Unidos fez seu treinamento na Universidade de Minneapolis, no serviço 
do professor Clarence Walton Lillehey, um dos mais notáveis cirurgiões cardíacos de então. 
Entre os colegas na universidade estava Christian Barnard, da África do Sul. Retornou ao 
Brasil em 1945. A partir de então, dedicou-se inteiramente à cirurgia cardíaca. Montou um 
laboratório de pesquisa e em 1950 iniciou experiências de abertura do coração utilizando 
circulação extracorpórea. 

Em 1968, Euryclides Zerbini, com sua equipe, assistido pelo cardiologista Luiz De-
court, realizou no Hospital das Clínicas de São Paulo o primeiro transplante de coração 
na América Latina e o quinto do mundo. O paciente (conhecido como João Boiadeiro) 
sobreviveu 28 dias. O paciente morreu por rejeição do órgão transplantado. Ainda não havia 
a utilização do imunossupressor ciclosporina. Bem-sucedido nas demais intervenções no 
coração, continuou seu trabalho. Com o surgimento da ciclosporina, reativou a cirurgia dos 
transplantes cardíacos. Em 1985 operou Manoel Amorim da Silva, que segundo registro na 
literatura foi acompanhado durante 19 anos. 

13 Acervos da biblioteca da Faculdade Nacional de Medicina, extinta em 1976 com implosão do prédio.
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Entre outras realizações, fundou o Instituto do Coração – Incor, instituição de tra-
tamento cirúrgico, ensino e pesquisas das doenças cardiovasculares. Publicou numerosos 
trabalhos, proferiu conferências e recebeu 125 títulos honoríficos e homenagens internacio-
nais de vários países. Participou de 314 congressos médicos. Trabalhou intensamente até os 
últimos dias da sua vida. 

zenon rocha (1915-1990)

Zenon Rocha, natural de Teresina, Piauí, nasceu em 15 
de dezembro de 1915 e faleceu em 2 de maio de 1990. Filho de 
Evandro Rocha e Benedita Dias Rocha, fez o curso de Huma-
nidades em Teresina. Graduou-se pela Faculdade Nacional de 
Medicina da Universidade do Brasil em 1939. Obteve formação 
cirúrgica na 17ª e 23ª enfermarias da Santa Casa da Misericór-
dia do Rio, no serviço do professor Brandão Filho.

Iniciou sua atividade profissional na cidade de José de 
Freitas, no interior do Piauí. Demorou pouco nesta cidade e 
transferiu-se para Teresina ocupando uma vaga de médico no 

Asilo de Alienados. Em seguida foi transferido para a Clínica Cirúrgica do Hospital Getúlio 
Vargas, dirigida por José da Rocha Furtado.

Em 1948, com o afastamento de Rocha Furtado para exercer o mandato de governador 
do estado, Zenon Rocha assumiu a direção da Clínica Cirúrgica e introduziu substantivas 
mudanças, dando àquele serviço feições de uma clínica universitária de ensino e pesquisa. 
Esmerado cirurgião, seguro nos conhecimentos anatômicos, hábil nas táticas cirúrgicas, atua-
lizado nos avanços tecnológicos, ousado e criador, pioneiro e inovador de técnicas para inter-
venções de alta complexidade, a postura de Zenon Rocha resumia a figura de experimentado 
catedrático, numa região onde não havia faculdade para o ensino médico.

A rígida disciplina imposta na clínica cirúrgica afastava médicos jovens ou já expe-
rimentados no exercício da profissão. Como mencionado anteriormente, a vida de Zenon 
Rocha foi sempre pautada por desafios da prática médica em todas as dimensões. Dentre os 
desafios inovadores destacam-se a fundação da Faculdade de Medicina do Piauí e sua inclu-
são no universo da Fundação Universidade Federal do Piauí – FUFPI. Trabalho de gigante, 
em que empregou e utilizou seu prestígio moral, profissional e respeito no universo político 
do estado do Piauí.

Perfeccionista em ações, colheu dados nas diversas universidades brasileiras, reunindo 
subsídios para organizar o curso de Medicina no Piauí. Entregou-se de corpo e alma a esta 
tarefa. Com este trabalho a Faculdade de Medicina do Piauí já nasceu madura em currículo 
e organização; a maior, mais expressiva e mais eloquente realização de Zenon Rocha. Por 
essas qualidades, e outras não mencionadas nesta minibiografia, Zenon Rocha foi enaltecido 
em vida, e reverenciado in memoriam, como grande médico, notável cirurgião, professor e 
mestre consagrado.
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clidenor de freitas santos (1903-2000)

Clidenor de Freitas Santos, da cidade de Brejo do Inapu-
ru, Maranhão, mudou-se para a cidade de Miguel Alves, Piauí 
quando ainda criança. Nasceu em 16 de fevereiro de 1903 e fa-
leceu no dia 2 de abril de 2000. Filho de Raimundo Rodrigues 
de Freitas Santos e de Maria de Freitas Santos, iniciou o curso 
de medicina em Belém do Pará e transferiu-se para Recife, onde 
graduou-se pela Faculdade de Medicina do Recife em 1936.

Iniciou sua atividade profissional trabalhando como clí-
nico, na cidade de Miguel Alves. Depois viajou para São Paulo 
para se especializar em psiquiatria. De volta ao Piauí, trabalhou 

no Hospital Areolino de Abreu, considerado e conhecido pela sociedade piauiense como 
“Asilo de Alienados”, afastado da cidade, destinado ao confinamento de doentes mentais. 
Para a sociedade piauiense de então, os loucos deveriam ser afastados do meio social. Clide-
nor revolucionou a psiquiatria no Piauí, revolução de alcance nacional. Foi comparado por 
colegas psiquiatras a Pinel do Piauí. Sua ideia, convertida em ações concretas, era humanizar 
o tratamento dos doentes mentais.

Como diretor do Hospital Areolino de Abreu, certo dia, um fim de tarde de sábado, 
colocou na carroceria de dois caminhões vários doentes ali confinados, alguns acorrentados 
ou com algemas. Levou todos para a Praça Pedro II, local onde nos fins das tardes dos sábados 
e domingos se encontravam representantes da sociedade piauiense, jovens, moças e rapazes, 
intelectuais, profissionais liberais, empresários e o povo em geral, tradicional costume de en-
tão, na provinciana capital do Piauí. 

Fez o desembarque de todos. Retirou publicamente os amarrilhos das correntes e re-
tirou algemas, atirando tudo fora. Provocou e estimulou diálogos entre aquela gente que se 
divertia em bate-papos informais, com aqueles infelizes com desvios mentais, porém seres 
humanos como todos nós. Gesto que, além de mudar o conceito de loucura para a sociedade 
provinciana da capital, se espalhou por todo o estado e atravessou fronteiras. Houve mu-
dança radical: os familiares dos doentes mentais passaram a visitá-los no Asilo de Alienados.

Clidenor não parou. Com esforço e sacrifício construiu um grande hospital para tratamen-
to de doenças mentais, edificado em pavilhões, cercado por jardins, dando a impressão de um 
mundo alegre e acolhedor. Sua obra na prática médica ultrapassou as fronteiras do Piauí. Visitar 
seu Hospital – o Sanatório Meduna − era referência para todo médico que aportava em Teresina.

Para corroborar esta assertiva, na aula inaugural de psiquiatria na Faculdade Nacional 
de Medicina da Universidade do Brasil, o autor deste texto ouviu o professor Leme Lopes, 
uma das maiores autoridades da psiquiatria no Brasil, dizer: “no nordeste do Brasil, mais pre-
cisamente em Teresina, capital do estado do Piauí, existe uma modelar instituição hospitalar 
onde seu idealizador misturou arte e ciência”.

Clidenor de Freitas Santos, médico por vocação, psiquiatra por dever de ofício, hu-
manista por formação, administrador criativo, foi diretor do Hospital Areolino de Abreu, 
presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores do Estado – Ipase –, 
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político, inspirado na encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, ligado ao Partido Trabalhista 
Brasileiro, deputado federal exilado pelo golpe militar de 1964. Como inventor e pesquisador 
montou com o mecânico e ourives Benedito Almeida um aparelho de eletrochoque para trata-
mento das psicoses. Montado o aparelho fez experiências em animais para então usar na clínica 
de tratamento das psicoses.

Entrevistando-o em 1989, o autor deste texto pôde perceber que Clidenor de Freitas 
era erudito de grandeza excepcional, marcado pelo humanismo, homem de ciência, de cul-
tura geral, passeava pelas artes, adentrava na literatura e nos conhecimentos fundamentados 
na filosofia de compreensão da alma. Anistiado pelo golpe militar, continuou sua vida de 
simples cidadão, médico e psiquiatra.

Maria auGusta Generoso estrela (1860-1946)

Maria Augusta Estrela nasceu no Rio de Janeiro em 10 
de abril de 1860 e faleceu em 16 de abril de 1946. Filha dos 
imigrantes portugueses Albino Generoso Estrela e Maria Luiza 
Estrela, estudou no Colégio Brasileiro e aos 13 anos viajou 
para Portugal, onde continuou seus estudos no colégio Vila 
Real, em Funchal.

Ficou em Portugal durante seis meses, quando então seu 
pai foi buscá-la. Na viagem de retorno ao Brasil, o navio em que 

viajava com seu pai chocou-se em pleno mar com o couraçado inglês Blorimphon, pondo em 
perigo a vida de todos os passageiros. O navio seguiu lentamente sem que o comandante pedis-
se socorro. O couraçado inglês se afastou. Os passageiros exigiam do comandante que pedisse 
socorro, porém o comandante se recusava e os passageiros entraram em pânico.

Maria Augusta, jovem adolescente, em alto e bom som e demonstrando firmeza e 
determinação, exigiu do comandante do navio pedir socorro para salvar a vida daqueles 
passageiros aterrorizados. Seu apelo dramático foi ouvido e o fato teve repercussão interna-
cional. Ao desembarcar no Brasil a adolescente Maria Augusta foi enaltecida pelos oficiais do 
Blorimphon e recebida como heroína pelos patrícios brasileiros.

Maria Augusta gostava de ler. Lia tudo. Certa feita, leu em uma revista a biografia 
de uma jovem que estudava medicina em Nova York. Mostrou a reportagem ao pai e ma-
nifestou o desejo de fazer o mesmo. No Brasil, as faculdades de medicina não permitiam 
às mulheres estudar medicina. Aliás, no Brasil de então, as mulheres não podiam estudar. 
Deviam ocupar-se apenas com as prendas domésticas. Recebendo permissão do pai, viajou 
para os Estados Unidos com a firme determinação de estudar medicina em Nova York. Para 
custear a viagem e sua estada em Nova York, a Companhia Bristol, representada pelo seu 
pai no Brasil, lhe concedeu uma bolsa.

Em Nova York, por meio de requerimento, pleiteou estudar na New York Medical 
College and Hospital for Women. Sua petição foi negada. Ela tinha apenas 17 anos e o 
regulamento da Faculdade exigia a idade mínima de 18 anos completos. Maria Augusta 
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não se deu por vencida; procurou a congregação e oralmente defendeu sua pretensão. A 
congregação marcou novos exames para o mês seguinte. Ela passou nos exames e, aprovada, 
matriculou-se no dia 17 de outubro de 1876 no New York Medical College and Hospital for 
Women. Aconteceu que a Companhia Bristol faliu, deixando-a em dificuldade. Sua coragem 
e determinação chegaram ao conhecimento do imperador Pedro II, que assumiu o encargo 
de custear seus estudos. D. Pedro II tomou conhecimento da corajosa determinação da jo-
vem e da situação em que se encontrava para continuar em Nova York, como estudante de 
medicina. Por Decreto Imperial concedeu-lhe uma bolsa de estudos.

Maria Augusta concluiu o curso em 1879, porém teve que esperar dois anos, para 
atingir a maioridade e receber o diploma. Neste espaço de tempo recebeu a triste notícia da 
morte de seu pai, seu grande incentivador. Doutorou-se em medicina com a tese Moléstias da 
pele. Maria Augusta não ficou ociosa enquanto esperava a maioridade para receber o diplo-
ma; frequentou serviços médicos em hospitais e clínicas organizadas e fez cursos de educação 
continuada de pós-graduação. Ela e a colega de nome Josefa Agueda Felisbella Mercedes de 
Oliveira fundaram um jornal para defender os direitos da mulher brasileira. A decisão de 
Maria Augusta contribuiu para que a reforma do ensino médico de 1879 permitisse a entra-
da de mulheres no curso médico no Brasil.

Recebeu o diploma de médica, sendo agraciada com a medalha de ouro pelo seu de-
sempenho como estudante e pela magnífica tese que defendeu. Retornou ao Brasil sendo 
enaltecida pelo povo brasileiro com homenagens. Foi recebida em audiência especial pelo 
imperador D. Pedro II, que a aconselhou a dedicar-se à clínica ginecológica. Maria Augusta 
Generoso Estrela, como cidadã, representou e representa a força e a grandeza da mulher 
brasileira. História de vida que beira a fronteira da ficção, sem dúvida um símbolo e notável 
vulto da medicina brasileira.

rita loBato Velho loPes (1866-1954)

Rita Lobato Velho Lopes nasceu em S. Pedro do Rio 
Grande, no Rio Grande do Sul, em 7 de junho de 1866 e fale-
ceu em Rio Pardo, no mesmo estado, em 6 de janeiro de 1954. 
Filha de Francisco Lobato Lopes e Rita Carolina Velho Lopes, 
diplomada em medicina na Faculdade de Medicina da Bahia 
em 1887, doutorou-se com a tese Paralelo entre os métodos preco-
nizados nas operações cesarianas.

Rita Lobato, primeira médica graduada no Brasil, realizou 
o sonho de ser médica amparada pela Reforma do Ensino Mé-

dico no Brasil, de 1879. Até então, as Faculdades de Medicina não admitiam nem aceitavam 
o exercício da medicina por mulheres. A trajetória de Rita Lobato para estudar e se diplomar 
em medicina foi uma corrida de obstáculos quase intransponíveis. O médico Alberto Silva, 
seu biógrafo, resumidamente define Rita Lobato como uma mulher “destemida, arrojada, 
persistente, que alcançou seus objetivos sem medir consequências” (Silva, 1954).
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Nesta batalha sem trincheiras, para enfrentar os desafios contou com o apoio do seu 
pai. Iniciou o curso médico na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, hostilizada por 
colegas e professores, transferiu-se para a Faculdade de Medicina da Bahia. Seu pai mudou-se 
para Salvador dando-lhe o necessário e indispensável apoio.

Sua mãe morreu no parto do seu irmão caçula. Na literatura sobre sua vida, um dos 
autores escreveu que sua mãe, na agonia da morte iminente, disse: “minha filha, se fores 
médica algum dia, praticas sempre a caridade” (Silva, 1954).

Médica, pediatra, ginecologista e obstetra, Rita Lobato começou sua vida profissional 
em Porto Alegre. Depois foi morar em Rio Pardo, onde conquistou uma grande clientela. 
Avocando e evocando seu biógrafo: Alberto Silva descreve Rita Lobato como “estudiosa des-
de a infância, médica humanista, delicada, gentil, suave e sensível” (Silva, 1954). Por tudo 
quanto fez e praticou com firmeza e determinação como mulher e como médica, acobertada 
pelos predicados ora citados, não se tem dúvida nem receio de colocá-la na galeria dos gran-
des vultos da medicina brasileira.

carlos da silVa lacaz (1915-2002)

Carlos da Silva Lacaz, natural de Guaratinguetá, São Pau-
lo, nasceu em 19 de setembro de 1915 e faleceu em 23 de abril 
de 2002, em São Paulo, capital. Filho do professor Rogério da 
Silva Lacaz e de Judith Limongi Lacaz, fez o curso de Humani-
dades na sua terra natal. Mudou-se para São Paulo, graduou-se 
na Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo em 1940 e 
defendeu tese de doutoramento em 1945.

Sua vida profissional foi totalmente dedicada ao ensino 
universitário. Ingressou na carreira universitária em 1953, após 

concurso com distinção em todas as provas, e conquistou a cátedra de Microbiologia e Imu-
nologia da Faculdade de Medicina de São Paulo. Em 1959 criou o Instituto de Medicina 
Tropical de São Paulo. Em 1997 fundou a Sociedade Brasileira de História de Medicina. Foi 
diretor do Museu Histórico da Faculdade de Medicina, fundado em 1977, e consagrou-se 
como professor, pesquisador e historiador da medicina. 

A literatura pertinente à sua trajetória registra que escreveu cerca de 500 trabalhos 
científicos, 50 livros, 1.500 artigos de jornal e proferiu numerosas conferências. Pela impos-
sibilidade de apontar toda sua obra de divulgação e contribuição científica aqui, optou-se por 
destacar alguns dos seus livros: Introdução à geografia médica no Brasil; Infecções por agentes 
oportunistas; Imunopatologia tropical; Antibióticos; e O grande mundo dos fungos. 

O reconhecimento nacional e internacional do professor Carlos da Silva Lacaz pode ser 
demonstrado pela sua participação como membro titular de inúmeras associações e sociedades 
médicas: Academia Nacional de Medicina, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Socie-
dade Brasileira de História da Medicina, American Academy of Microbiology, International 
Society for Human and Animal Micology, Academia de Medicina Del Chile. Professor Carlos 
Lacaz era um sábio, homem simples que recebia a gente com muita atenção e generosidade.
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