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 Há vestígios indiscutíveis de presença humana nas Américas do Norte (México e Califórnia, 
EUA) e do Sul (Chile, Peru e Brasil) entre 12.000 e 11.500 anos atrás. Era pré-colombiana, culturas 
pré-colombianas, período pré-colombiano, América pré-colombiana são termos utilizados para 
designar as civilizações que existiam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. 
Algumas culturas pré-colombianas tinham organização política e social avançada, tradições artísticas, 
templos religiosos monumentais e cidades de alto valor arqueológico como Teotihuácan, Tenochtitlan 
(atual Cidade do México), Palenque, Cuzco, Machu Picchu. A ciência pré-colombiana alcançou seus 
pontos mais altos com a descoberta do número zero pelos maias, os calendários e a roda (que, ao 
contrário do que se costuma dizer, era conhecida embora não fosse usada para o transporte). O estudo 
das culturas pré-colombianas costuma ser direcionado às grandes civilizações indígenas das Américas: 
astecas, maias e incas. Mas houve muitas outras civilizações: algonquinos na América do Norte; 
olmecas e toltecas na Mesoamérica; mapuches, moches, valdívias e guaranis na América do Sul. 
 Em 1519, quando o conquistador espanhol Hernán Cortés (1485-1547) cruzou o Golfo do 
México pela primeira vez, foi recebido pelos astecas que tinham cidades planejadas, engenharia e 
arquitetura com sistemas antiterremoto, sistema de escrita e de registro histórico por meio de 
pictogramas, agricultura desenvolvida, compreensão avançada da matemática (embora não tanto 
quanto a dos maias) e de outras ciências, inclusive da medicina. Os maias, na península de Yucatán, 
Guatemala e Honduras, tiveram grande importância embora já em declínio nessa ocasião. Mais ao sul, 
nos Andes, havia o extenso Império Inca. Mas vários séculos antes de Cristo, nas regiões costeiras do 
Peru, já havia comunidades organizadas com rica história cultural. Como exemplo, os chinchorros, que 
viveram onde hoje é o norte do Chile e sul do Peru, tinham em sua cultura múmias mais antigas que as 
egípcias, anteriores a 5000 a.C. Assim a América era o “Novo Mundo” apenas para os europeus. 
 Várias civilizações pré-colombianas faziam sacrifícios humanos e os astecas os executavam em 
grande escala. Eles acreditavam que, antes do aparecimento do homem, uma raça de gigantes ou 
deuses se sacrificara para a manutenção do sol e que era necessário continuar essa prática para que o 
mundo não acabasse. Assim, as guerras locais muitas vezes tinham a finalidade expressa de fornecer 
vítimas para os sacrifícios. Os espanhóis consideravam esse costume abominável e o citavam para 
justificar a conversão forçada ao cristianismo e a subjugação das populações nativas, o que ocorreu 
com a consequente destruição da maior parte dos registros locais, inclusive a literatura e a história de 
muitas culturas. 
 
 A MEDICINA PRÉ-COLOMBIANA 
 Os povos que viveram na América tinham diferentes níveis culturais, políticos, econômicos e 
sociais, mas compartilhavam uma tradição mágico-religiosa e tinham conceitos semelhantes sobre as 
doenças e suas práticas curativas. A medicina pré-colombiana estava ligada à religião, à magia e à 
ciência. Religião e magia, deuses e feitiços, eram mais importantes que a ciência, mas as práticas de 
magia se mesclavam com procedimentos sabidamente eficazes quando havia uma necessidade 
imediata; por exemplo, conheciam as propriedades curativas das plantas que poderiam ser usadas no 
tratamento de uma ferida ou dor intensa. As funções de médico, curandeiro e sacerdote eram, em geral, 
exercidas pela mesma pessoa. O feiticeiro usava uma roupa cerimonial e um ritual de gestos enquanto 
se ajoelhava junto ao doente; esfregava a parte doente e sugava rapidamente a causa da doença, que 
apresentava em seguida: pontas de flechas, sapos pequenos etc. O feiticeiro se diferenciava por suas 
roupas e pelo modo de vida diferente; seus enfeites significavam distinção e superioridade sobre os 
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outros membros do grupo, mas também produziam um aspecto terrível que iria impressionar e assustar 
os demônios. Os pais ensinavam a profissão a seus filhos e esses herdavam o cargo. O médico 
desfrutava de grande consideração nas sociedades pré-colombianas. Os procedimentos cirúrgicos 
simples, em geral, eram confiados a personagens menores.  Havia o xamã, cuja presença predominava 
nos extremos norte e sul do continente, que se caracterizava pelo uso do transe. Suas características, 
semelhantes às dos xamãs siberianos, seriam um apoio à teoria de que os primeiros habitantes das 
Américas teriam vindo da Ásia. 
 As características do sacerdote-curador eram comuns a vários povos pré-colombianos, mas 
adaptadas à organização social de cada grupo. Entre os maias, uma teocracia, a arte de curar era 
confiada a sacerdotes organizados em uma verdadeira sociedade médica e cujo conhecimento teria 
sido herdado dos deuses. Também havia feiticeiros de menor status que não faziam parte da casta 
sacerdotal e eram responsáveis pela sangria, abertura de abscessos e tratamento de feridas e fraturas. A 
obstetrícia era praticada por parteiras que usavam massagens abdominais após o parto para “restaurar o 
útero e levar os intestinos para suas posições normais”. Embora o sacrifício humano ocorresse em 
menor número que na sociedade asteca, sangravam as vítimas e extraíam o coração e os intestinos dos 
prisioneiros de guerra. Assim, tinham algum conhecimento de anatomia e uma terminologia própria 
com cerca de 150 termos.  
 Os astecas tinham doutrinas e práticas médicas avançadas, mas entremeadas de elementos 
religiosos. Extraiam o coração e a pele dos prisioneiros sacrificados e distribuíam partes do corpo 
cortando-o em pequenos pedaços para banquetes rituais, o que tornava os sacerdotes e seus auxiliares 
familiarizados com músculos, articulações, ossos, artérias, veias e vísceras maiores. A medicina era 
praticada por homens e mulheres com treinamento especial associado à religião e astrologia. Tinham 
algum conhecimento da anatomia interna como resultado da prática comum de sacrifícios humanos e 
usavam terminologia anatômica. Havia especialidades e a cura clínica era a mais comum. Além do 
“clínico”, havia os especialistas em arrancar dentes, atendimento ao parto e fixação de fraturas. As 
feridas eram limpas e fechadas com misturas vegetais ou ovos de pássaros e cobertas com penas ou 
bandagens feitas de pele. Moctezuma I (1398 – 1469) mantinha um viveiro de plantas medicinais em 
seu palácio que eram fornecidas para o resto do império; eram preferidas as que induziam purgação, 
vômitos ou suor para expulsar os maus espíritos. Em Tenochtitlán havia água potável de boa qualidade, 
sistema de drenagem para os resíduos, latrinas públicas, o lixo era recolhido e enterrado fora dos 
limites da cidade, as ruas eram limpas. Entre os astecas, a profissão médica tinha caráter hereditário. 
Era dever do pai ensinar as funções de médico para seu filho; no entanto, ao filho não era permitida a 
prática enquanto seu pai estivesse vivo. Além de avançado conhecimento anatômico e botânico, os 
médicos astecas tinham ética profissional e davam grande valor aos fatores psicológicos no tratamento 
das doenças. A medicina asteca tinha muito prestígio, mesmo entre os espanhóis. Hernán Cortés, com 
cerca de 600 homens e suprimento limitado de cavalos e armas de fogo, conquistou o poderoso 
Império Asteca. Certamente teve uma poderosa aliada na varíola, doença até então desconhecida nas 
Américas e que se espalhou rapidamente por todo o México depois da chegada dos espanhóis. 
 Ao contrário dos maias e astecas, os incas não desenvolveram um sistema de escrita e uma 
importante fonte de informação (sobre os incas e as civilizações que os antecederam) foi a cerâmica. 
Os povos que habitaram a região do atual Peru faziam objetos de cerâmica desde 1800 a.C. Nesses 
objetos podem ser identificadas doenças e malformações. Os incas creditavam no caráter punitivo da 
doença e na confissão ritual dos pecados como prática terapêutica. Aparentemente, tinham 
conhecimentos médicos e cirúrgicos bem desenvolvidos. Um grupo de elite de médicos hereditários 
atendia o imperador inca, mas outros médicos, cirurgiões, herbalistas e curadores cuidavam da 
população em geral. Os métodos terapêuticos incluíam o uso de ervas medicinais, banhos, sangria, 
massagem e várias formas de tratamento de feridas. Além do manejo das feridas, fraturas e luxações, 
os cirurgiões peruanos executavam operações maiores, tais como amputações e trepanações. Os incas 
fizeram várias descobertas farmacológicas; usavam muitos vegetais, especialmente o quinino, no 
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tratamento das febres da malária com grande sucesso. Banhavam os ferimentos com uma cocção, ainda 
morna, de casca de pimenteiras. As folhas de coca eram usadas tanto para acalmar quanto estimular, 
como analgésicos e para minorar a fome; os chasqui (mensageiros corredores que levavam mensagens 
por todo o império inca) as utilizavam para obter energia extra. Outras drogas derivadas de plantas 
eram atropina, ipecacuanha, curare, teofilina e muitas outras ainda empregadas na farmacopeia atual. 
 Outro produto originário do centro e sul da América é a borracha. O colonizador espanhol 
Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557) descreveu o jogo da pelota, praticado pelos indígenas com 
uma bola feita do látex retirado de plantas da região. Em 1743, o médico e naturalista francês Pierre 
Barrère (1690-1755) publicou o livro Nouvelle Relation de la France Equinoxiale com desenhos de 
objetos de borracha que havia visto na América do Sul (uma seringa para enema, um anel e uma bola), 
informando aos europeus que os índios sul-americanos manufaturavam esses objetos com a seiva de 
uma árvore. Cautchouc (palavra quéchua  que significa “árvore que chora”) é a goma ou borracha que 
resulta da coagulação do látex de diversas plantas, entre elas a seringueira (Hevea brasiliensis). Era 
usada pelos maias e astecas para fazer sapatos, bolsas para tabaco e para impermeabilizar tecidos, mas 
também para fazer esparadrapos primitivos que os médicos levavam em suas bolsas. 
 

DEFORMAÇÕES CRANIANAS INTENCIONAIS 
 A modificação corporal por motivos estéticos ou rituais é tão antiga quanto o ser humano. A 
deformação craniana intencional é o resultado da distorção das direções normais de crescimento dos 
crânios de crianças por forças aplicadas externamente, intencionalmente ou não. Os restos humanos 
mais antigos com deformação craniana intencional são de neandertais (Homo neanderthalensis) 
procedentes das cavernas de Shanidar, no Iraque. Outros crânios humanos, encontrados na Europa, 
com deformações artificiais são do Período Neolítico e da Idade do Bronze. Entretanto, foi na América 
que esse costume alcançou sua maior extensão, estando presente também nos índios do Caribe. Foi 
encontrado em crânios chinchorros de mais de 5000 a.C. e em crânios maias de 2000 a.C. As 
deformidades eram conseguidas com várias técnicas como a aplicação de pequenos pedaços de 
madeira ou faixas compressivas nas cabeças dos recém-nascidos para modificar o eixo de crescimento 
do crânio. Todas as culturas andinas e da costa peruana provocaram deformações cranianas, tradição 
que persistiu até 1752 quando foram proibidas sob o domínio colonial espanhol. Além de propósitos 
estéticos, as deformações tinham cunho religioso, simbolizavam nobreza e identificavam as classes 
dominantes (o crânio alongado era reservado à aristocracia). Outra hipótese é que os crânios 
deformados simulariam uma aparência feroz, útil em combates tribais e nas guerras. 
 A primeira consequência dos processos artificiais de deformação craniana é a alteração do 
processo normal do fechamento das suturas cranianas. Vários desses crânios apresentavam ossificação 
precoce das suturas, enquanto que em outros as suturas não se fecharam mesmo em uma idade mais 
avançada. Foram encontradas superposições de ossos, principalmente entre as escamas do temporal e 
os parietais. Em metade dos crânios deformados foram encontrados ossos wormianos (ossos 
supranumerários interpostos nas suturas interósseas) em todas as suturas. Usualmente os ossos 
wormianos aparecem apenas na sutura lambdoide. Não foram encontradas evidências de que o 
processo deformador craniano pudesse afetar a inteligência ou o curso do pensamento dos indivíduos 
submetidos a esses procedimentos. 
 

TREPANAÇÕES 
 A trepanação é um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos realizados pelo ser humano. 
Trepanações foram feitas desde os períodos Neolítico e Mesolítico. A prática da trepanação era 
comum nas culturas pré-colombianas, praticadas em homens e mulheres; cerca de 5% das múmias 
encontradas na costa peruana tinham evidências de trepanação. É possível que tivessem finalidade 
terapêutica no tratamento de tumores, surdez, epilepsia, enxaquecas e de doenças mentais 
(possibilitando a saída dos maus espíritos). Um grande número dos crânios trepanados estudados 
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apresenta sinais de sobrevivência pós-operatória. Eram usadas facas de obsidiana com cabos de 
madeira, para trepanar e tumis (facas cerimoniais), que usavam para cortar o couro cabeludo. Também 
eram usadas talhadeiras (escopos) de bronze, pinças de cobre e agulhas de sutura. Foi evidenciada a 
delicadeza que os cirurgiões tinham ao operar, pois preservavam importantes sulcos e circunvoluções 
cerebrais. Usavam ervas antissépticas e, possivelmente, havia poucas infecções já que o paciente se 
recuperava em cerca de 70% dos casos. Não se sabe qual era a anestesia usada, mas é provável o uso 
da coca.  
 

MEDICINE-MAN 
 Entre os índios norte-americanos, medicine-men eram mágicos ou feiticeiros que anunciavam 
poderes sobrenaturais para curas invocando espíritos. Correspondem aos xamãs, originariamente 
descritos na Sibéria, que têm características muito semelhantes em outros lugares do mundo. Um xamã 
é um indivíduo que depois de haver sentido dentro de si um chamado religioso e de haver passado por 
um período de iniciação, adquire uma série de capacidades: cair em transe extático, voo mágico ou 
domínio do espaço durante o transe, domínio dos espíritos e do fogo. Medicine era um termo que 
significava mistério. Medicine-man significava mystery-man. Havia a medicine-bag (ou mystery-bag). 
Embora qualquer um pudesse ter sua medicine-bag, usualmente seu proprietário deveria ser o 
medicine-man ou xamã. A medicine-bag era feita com pele de animais, como pássaros ou répteis, 
ornamentada e geralmente fixada a alguma parte da roupa ou carregada nas mãos. Não havia 
medicamentos (medicines) nas medicine-bags, pois eram fechadas e seladas com atos religiosos e 
raramente eram abertas. Eram tidas como proteção por toda a vida. Aos 15 anos um jovem estava na 
idade de formar sua medicine. Saia do alojamento dos pais, ficava cerca de cinco dias em jejum 
deitado no chão, invocando o “Grande Espírito” para protegê-lo em sua vida. Ao adormecer, o 
primeiro animal que aparecesse em seu sonho era considerado o animal designado pelo Grande 
Espírito para ser seu protetor. Voltava à casa dos pais, matava a sede e a fome, e saia a procurar o 
animal para fazer dele a sua medicine-bag. Levava-a para as batalhas e se a perdesse tinha que tirar 
outra de um inimigo morto, senão não poderia voltar à tribo; isto feito poderia retornar mais estimado 
que antes. Quando morria, essa “bolsa-mistério” era sepultada junto com ele.  
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