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Disciplina HISTÓRIA DA MEDICINA1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. OBJETIVOS 
 (1) Conhecer os fatos marcantes na evolução da Medicina e sua importância como cultura 
humanística imprescindível na formação do médico. (2) Conhecer a história evolutiva das doenças e o 
papel desempenhado pelos fatores naturais e sociais. (3) Compreender as diferentes tendências da 
sabedoria médica e suas mudanças até os tempos atuais. (4) Avaliar os valores ético-morais 
relacionados com a prática médica ao longo do tempo. 
 
 2. IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO HISTÓRICO 
 Alguns filósofos, escritores e sábios já se referiram à importância do conhecimento histórico. 
Citamos alguns exemplos: 
 “Aqueles que não recordam o passado estão condenados a repeti-lo.” George Santayana (1863-

1952), filósofo e escritor americano de origem espanhola. 
 “A geração que ignora a história não tem nenhum passado... e nenhum futuro.” Robert Heinlein 

(1907-1988), escritor americano. 
 “Uma ciência que perde suas tradições é como se perdesse sua alma.” Frederic Wood Jones 

(1879-1954), embriologista, anatomista e antropólogo britânico. 
 “Gente de bastante cultura conhece a fundo as andanças e as matanças de Átila, o sanguinário rei 

dos Hunos; os crimes de Nero; as extravagantes façanhas de Júlio César ou as paranoicas 
concepções de Napoleão; mas ignora quase em absoluto nomes como Harvey, Lister, Semmelweis, 
Erlich etc.” Pedro Belmes, médico argentino, historiador da Medicina. 

 Há seguramente diversas formas de estudar a evolução do ser humano desde o seu 
aparecimento na Terra, mas talvez a mais abrangente e mais apaixonante seja a do estudo da História 
da Medicina. Nada afetou a história humana como as doenças, o sofrimento, a morte e a consequente 
necessidade de entender esses fenômenos e combatê-los. Assim, a Medicina nasceu com o primeiro 
mal-estar, com a primeira dor, com o primeiro ferimento e com a tentativa de entender e amenizar 
essas situações inesperadas de sofrimento. Desde então houve uma longa trajetória, das cavernas pré-
históricas até o deslumbramento tecnológico dos dias atuais, e em cada época houve um marco de 
referência na aventura fascinante da História da Medicina. 
 As doenças parasitárias e infecciosas já existiam antes do aparecimento do homem na Terra. A 
evolução da civilização trouxe consigo novas doenças para os seres humanos, associadas 
principalmente com o estabelecimento da agricultura e o convívio com animais: o gado trouxe 
tuberculose e varíola; porcos e patos trouxeram influenzas ou gripes; cavalos, os resfriados comuns; o 
vírus do sarampo, ao que tudo indica, chegou quando o homem começou a domesticar cães e gado no 
Oriente Médio; cachorros, gatos, patos, ratos, galinhas e répteis trouxeram consigo bactérias (como, 
por exemplo, as salmonelas) e doenças diversas como gastroenterites, febre tifoide e paratifoide, 
difteria, coqueluche. Mais recentemente, tivemos os exemplos da síndrome da imunodeficiência 
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       “Se a ciência médica não quer ser rebaixada à condição de ofício, deve ocupar-se de sua 
história e tratar convenientemente dos velhos monumentos que lhe foram legados pelo 
passado.”  

Émile Littré (1801-1881), 
lexicógrafo e filósofo francês, historiador da Medicina. 
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adquirida (SIDA/AIDS), a partir de vírus transmitidos por macacos, e da encefalopatia espongiforme 
bovina (a “doença da vaca louca”). No Brasil atual, a febre amarela e a leishmaniose continuam sendo 
problemas importantes de saúde pública. Assim as cidades, centros da civilização, foram desde cedo 
núcleos de doenças. Cidades europeias, desde a Antiguidade, foram dizimadas por diferentes doenças, 
dentre as quais o tifo e a peste bubônica. A chamada Peste Negra, por volta de 1340, matou um terço 
de toda a população da Europa. 
 As doenças, portanto, sempre ocuparam lugar importante na história da humanidade. Os seres 
humanos desde o início lutaram contra elas, tentando preveni-las ou controlá-las por vários meios, 
inicialmente mágicos e/ou religiosos e até mesmo médicos. Há evidências arqueológicas desses 
procedimentos, como trepanações feitas no Período Neolítico, aparentemente para a liberação de maus 
espíritos. Os primeiros registros escritos de medicina como arte e prática vêm da Mesopotâmia e do 
Egito. Desde então a luta contra as enfermidades foi longa e desigual; durante muitos séculos a 
Medicina foi pouco eficaz por não ter meios de esclarecer as enfermidades e suas causas. A Medicina 
começou a se transformar em ciência racional no século V a.C., na Grécia, com Hipócrates de Cós (c. 
460-370 a.C.). Durante o período clássico greco-romano, por meio de Galeno de Pérgamo (c. 129-200), 
a medicina continuou a se basear em Hipócrates. Galeno, por sua vez, foi a mais importante figura da 
Medicina por cerca de 1500 anos e seus ensinamentos eram considerados inquestionáveis.  
 Com a queda do Império Romano do Ocidente e início da Idade Média, Constantinopla (atual 
Istambul) tornou-se o centro do conhecimento. Os textos clássicos greco-romanos foram traduzidos 
para o árabe e influenciaram a medicina no mundo islâmico. Mas somente a partir do Renascimento 
com um maior conhecimento da anatomia, fisiologia e patologia é que houve algum progresso sobre a 
causa e a cura das doenças. Inicialmente houve pouca evolução, pois muitas das técnicas, 
procedimentos e medicamentos eram de pouca valia para restaurar a saúde. Procedimentos como 
sangria, enemas e vomitivos eram mais prejudiciais do que benéficos. Outro fato histórico foi 
importante para a disseminação de doenças que existiam apenas em locais isolados do mundo: a 
viagem de Cristóvão Colombo “à procura das Índias” em 1492. A “vitória” dos conquistadores no 
“Novo Mundo” não foi obtida pelas armas e sim porque os espanhóis eram portadores de doenças, às 
quais já estavam imunes, e as espalharam entre os nativos. Em torno de 1600, cerca de 90% dos índios 
americanos já havia morrido por sucessivas crises de doenças contra as quais não tinham resistência. 
Por outro lado, os homens de Colombo em sua volta teriam levado consigo a sífilis que se tornou sério 
problema na Europa, inclusive no aspecto religioso. 
 A Cirurgia, durante séculos, ocupou-se principalmente dos feridos das guerras e raríssimas 
operações eram bem sucedidas, sendo praticadas, inicialmente, por absoluta necessidade. Até o século 
XIX a cirurgia era limitada pela dor e pela infecção. Em torno de 1800, o químico Humphry Davy, 
pioneiro na química dos gases experimentou o óxido nitroso (gás hilariante) descobrindo suas 
propriedades anestésicas. Porém, a primeira operação sob anestesia geral com éter somente foi feita em 
1846. Posteriormente, o éter e o clorofórmio começaram a ser usados; em abril de 1853 a rainha 
Vitória, do Reino Unido, recebeu clorofórmio no nascimento do príncipe Leopoldo. Enquanto isso, 
estabelecia-se que a inflamação, a infecção e a putrefação estavam relacionadas com microrganismos, 
explicando como e por quais motivos muitos pacientes cirúrgicos morriam de sépsis pós-operatória. 
Ignaz Semmelweis e mais tarde Louis Pasteur e Joseph Lister, com suas observações e estudos, 
culminaram com o estabelecimento de técnicas de antissepsia. No século XX, com a aquisição das 
sulfas e dos antimicrobianos, as infecções puderam ser efetivamente combatidas. O caminho estava 
aberto para a moderna Cirurgia. 
 A História da Medicina é uma história heroica de luta contra o sofrimento, a doença e a morte, 
passando por pandemias letais, grandes mudanças sociais e por brilhantes pioneiros desde Hipócrates. 
É interessante observar que os fenômenos patológicos, principalmente as malformações e 
monstruosidades, sempre impressionaram os povos primitivos que os imortalizaram em peças de 
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cerâmica, esculturas e pinturas. Hoje vemos quadros cujos pintores retrataram com grande fidelidade 
pessoas portadoras de doenças que na ocasião ainda não tinham sido descritas (figura 1). 
 

 “Toda a história da civilização continua graças às artes”.  
Marquês de Sabuji 

 

 
Figura 1 – “Baco”, quadro pintado por Peter Paul Rubens (1577-1640) entre 1638 e 1640. Museu 
Hermitage, São Petersburgo, Rússia (fotografia: Elaine Alves). O modelo, possivelmente, era portador 
da distrofia adiposogenital, doença descrita pelo médico e farmacologista austríaco Alfred Fröhlich 
(1871-1953) somente em 1901. 

 
 3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO 

1.   Medicina Pré-Histórica 
2.   Medicina primitiva: mágica e empírica 
3.   Medicina na América Pré-Colombiana 
4.   Medicina nas Antigas Civilizações  
5.   Medicina na Grécia Antiga 
6.   Medicina pós-hipocrática: Alexandria, Roma. 
7.   Medicina na Idade Média 
8.   Medicina na Renascença e a “Revolução Científica”. 
9.   Medicina no século XVII e o início da pesquisa experimental científica. 
10. Medicina no século XVIII e o nascimento da medicina anatomoclínica. 
11. Medicina científica do Século XIX. O Século dos Cirurgiões. 
12. Medicina dos Séculos XX e XXI. Medicina Contemporânea. 
13. História da Medicina Brasileira 
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4.2 – LIVROS RECOMENDADOS PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA MEDICINA:  
podem ser consultados no endereço <http://www.sbhm.org.br/index.asp?p=livros>. 
 


