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 No século XIX houve mais mudanças na estrutura da sociedade humana do que nos mil anos 

anteriores. Houve uma verdadeira revolução no pensamento social, nos costumes, na política e na eco-

nomia. Houve também importantes avanços na tecnologia: a energia elétrica, a evolução nos meios de 

transporte com locomotivas e navios movidos a vapor, o primeiro processo industrial de baixo custo 

para produção em massa de aço (processo Bessemer
1
), a transformação da agricultura pela maquinaria 

e pela química, a invenção dos balões e aeronaves, do telégrafo, telefone, rádio.  

 Um acontecimento fundamental foi a Revolução Industrial que se iniciou na Grã-Bretanha em 

meados do século XVIII e se espalhou pela Europa no século XIX. Como consequência houve a mi-

gração em massa das pessoas que viviam no campo para as cidades recentemente industrializadas. 

Cidades como Londres, Berlim e Paris cresceram rapidamente para abrigar milhões de pessoas. Os 

operários das novas fábricas sofriam com as péssimas condições de vida, tanto no trabalho quanto em 

suas casas, que ocasionavam o surgimento regular de doenças como cólera e febre tifoide. Entretanto, 

o crescimento das associações sindicais e as reformas políticas que se impuseram levaram ao desen-

volvimento da saúde pública. Por outro lado, a tecnologia industrial em expansão trouxe novos 

recursos tecnológicos para a ciência, como produtos químicos e microscópios, permitindo uma expan-

são sem precedentes do conhecimento médico. A ciência e a economia se retroalimentariam e o 

próprio termo cientista foi criado em 1833, pelo polímata inglês William Whewell (1794-1866). Os 

novos métodos de comunicação permitiram que os médicos trocassem conhecimento em minutos. O 

mundo foi mudado pela Revolução Industrial e os efeitos na medicina foram profundos. 

 

 CIÊNCIA NO SÉCULO XIX 

 O desenvolvimento da moderna tecnologia médica do século XX se baseia em grande parte no 

trabalho dos cientistas, médicos, químicos e físicos do século XIX, dos quais citaremos alguns. Um 

dos mais revolucionários foi o naturalista britânico Charles Robert Darwin (1809-1882), ex-

estudante de medicina e teologia, com sua teoria sobre a origem das espécies publicada em 1859. A 

teoria da evolução trouxe uma nova perspectiva ao relacionamento do homem com outras espécies. 

Trouxe também dinamismo à biologia, que se tornou independente da medicina. No início do século, 

os químicos sintetizaram o álcool etílico e a ureia. August Kekulé (1829-1896), químico alemão, de-

senvolveu a teoria da tetracovalência do carbono, a hipótese das ligações múltiplas e em 1865 propôs a 

fórmula hexagonal do benzeno. O químico e físico inglês Michael Faraday (1791-1867) descobriu o 

princípio da indução eletromagnética em 1831, criando o gerador elétrico e depois o motor elétrico.  

 O físico alemão Wilhelm Roentgen (1845-1923), em novembro de 1895, produziu radiação 

eletromagnética nos comprimentos de onda que correspondem aos chamados raios-X. Fazia experi-

mentos com fenômenos luminosos e outras emissões geradas por descargas de correntes elétricas em 

tubos de vidro com vácuo
2
 e o ambiente estava escurecido. A cerca de dois metros do tubo havia uma 

folha de papel usada como tela, tratada com platinocianeto de bário. Roentgen viu a tela brilhar, emi-

tindo luz, mas o tubo estava coberto por cartolina negra e nenhuma luz poderia ter vindo dele. Virou a 

tela expondo o lado sem o revestimento de platinocianeto de bário e esta continuava a brilhar. Colo-

cando diversos objetos entre o tubo e a tela, viu que todos pareciam transparentes. Para sua surpresa, 

viu na tela os ossos da própria mão. A descoberta foi considerada um milagre médico e os raios-X logo 

se tornaram uma importante ferramenta diagnóstica; pela primeira vez era possível ver dentro do corpo 

humano sem abri-lo. Os raios-X foram usados no campo de batalha, durante a Guerra Greco-Turca de 

1897, na pesquisa de balas e ossos quebrados. Roentgen recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1901.  

                                                
1
 Sir Henry Bessemer (1813-1898), engenheiro inglês.  

2
 Tubos de Crookes, em homenagem ao químico e físico inglês William Crookes (1832-1919).  
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 O físico francês Antoine Henri Becquerel (1852-1908), em 1896, descobriu que os sais de 

urânio emitiam radiação semelhante aos raios-X. Denominou-a radiação penetrante.  

Pierre Curie (1859-1906), físico francês, e sua esposa Marie Curie (1867-1934), física e quí-

mica nascida na Polônia, descobriram os elementos químicos polônio e rádio em 1898. Estimulada 

pela descoberta dos raios-X e das radiações do urânio, Marie Curie iniciou trabalhos de pesquisa que a 

levariam a identificar três diferentes tipos de emissão radioativa (, , ). Marie Curie criou o termo 

radioatividade.  

 Como a radiação causava dano aos tecidos, surgiu a ideia de usá-la para destruir tecidos tumo-

rais e as primeiras experiências datam do século XIX. Em janeiro de 1896, poucos dias após a 

publicação da descoberta de Roentgen, o médico estadunidense Emil Grubbe (1875-1960) aplicou os 

raios-X em uma paciente com câncer de mama localmente avançado e registrou efeito paliativo. Ainda 

em 1896 Victor Despeignes (1866-1937), higienista de Lyon (França), usou a radioterapia em um 

caso de câncer gástrico e Leopold Freund (1888-1943), professor de radiologia e dermatologista aus-

tríaco, tratou uma menina de cinco anos de idade portadora de nevo melanocítico. A radioterapia foi 

reconhecida como especialidade médica no Congresso Mundial de Oncologia em Paris, no ano de 

1922, quando foi mostrado que a radioterapia poderia curar um câncer avançado de laringe e evitar as 

sequelas de uma cirurgia. Tumores de pele foram tratados com sucesso no início do século XX. 

 

 MEDICINA NO SÉCULO XIX 

 No início do século os pilares da medicina eram a clínica e a anatomia patológica graças, sobre-

tudo, à Escola de Paris. A Escola de Paris floresceu do final do século XVIII a meados do século XIX 

e se dedicou à caracterização anatomoclínica das doenças, aproveitando o abundante material humano 

disponível nos hospitais de Paris. Entre os nomes que se destacaram estão: Jean Nicolas Corvisat 

(1755-1821), médico pessoal de Napoleão; René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826), aluno 

de Corvisat, inventor do estetoscópio e um dos médicos mais notáveis da história da medicina ociden-

tal; Pierre-Charles-Alexandre Louis (1787-1872), pioneiro da análise estatística e quem demonstrou 

que a sangria não beneficiava os pacientes com pneumonia; Jean Cruveilhier (1791-187), anatomopa-

tologista seguidor de Giambattista Morgagni e professor em Montpellier e Paris; Guillaume 

Dupuytren (1777-1834), primeiro cirurgião do rei Luís XVIII (1755-1824). 

 Os principais recursos terapêuticos eram os mesmos dos séculos anteriores: sangria; dieta; uso 

de enemas, diaforéticos, purgantes e eméticos; fumigações; banhos; massagens; exercício; repouso. 

Entretanto, dois grandes avanços marcaram o conhecimento médico: a descoberta dos micro-

organismos como causa de doenças e a anestesia. Outras contribuições de grande significado foram a 

demonstração da célula como a unidade anatômica fundamental, a enunciação dos princípios fisiológi-

cos relacionados com o meio interno do corpo e a introdução de novas ferramentas diagnósticas. 

 

 ANATOMIA. HISTOLOGIA. PATOLOGIA 

 Marie-François Xavier Bichat (1771-1802), médico, cirurgião e anatomista francês, foi um 

dos fundadores da medicina científica francesa. Com base em seus estudos experimentais e na dissec-

ção de mais de 600 cadáveres (obtidos graças às muitas execuções na guilhotina durante a revolução 

francesa), desenvolveu a teoria de que o corpo vivo era uma intrincada rede de membranas ou tecidos, 

passo importante para a teoria celular de Rudolf Virchow algumas décadas depois. Seus conceitos lan-

çaram as bases da moderna anatomia clínica, da histologia e patologia. Seu nome é mencionado em 

vários epônimos, como a bola gordurosa de Bichat (corpo adiposo da bochecha).  

 A velha teoria humoral com dois mil anos de idade, finalmente, foi contestada por Rudolf  

Virchow (1821-1902), considerado o pai da patologia moderna e da medicina social. Em sua obra his-

tórica, o livro Patologia Celular, descreveu o corpo como uma “democracia celular”. Assim, em 

1858, Virchow estabeleceu o conceito da teoria celular: todas as formas de lesão orgânica começam 

com alterações moleculares ou estruturais das células. Também elucidou o mecanismo do tromboem-

bolismo e foi o primeiro a publicar um trabalho científico sobre leucemia. Em 1874,  padronizou a 

técnica da necropsia. Criou as disciplinas: patologia celular, patologia comparativa e antropologia. 
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 FISIOLOGIA 

 O médico e fisiologista francês Claude Bernard (1813-1878) é considerado um dos maiores 

homens de ciência de todos os tempos. Suas pesquisas e conceitos lançaram as bases da fisiologia mo-

derna. Fundador da medicina experimental, em 1865 escreveu a memorável obra Introduction à 

l’étude de la médicine experimentale. Claude Bernard estudou a homeostasia (constância do meio inte-

rior), descobriu a função glicogênica do fígado, demonstrou as várias funções do suco pancreático, 

estudou o músculo liso, o mecanismo vasomotor, o metabolismo dos carboidratos, a ação do curare e 

de outros venenos.  

 

 MICROBIOLOGIA 

 Louis Pasteur (1822-1895), químico francês, deu histórica contribuição à imunologia desen-

volvendo vacinas contra o carbúnculo (antraz) nos porcos, a cólera das galinhas e a vacina antirrábica. 

Pasteur defendeu teoria germinal das doenças infecciosas, ou seja, toda doença infecciosa tem sua 

etiologia em um micróbio com capacidade de propagar-se entre as pessoas. Consequentemente deve-se 

buscar o micróbio responsável pela doença para se encontrar o modo de combatê-lo.  

 Robert Koch (1845-1910), bacteriologista alemão, foi um dos fundadores da microbiologia e 

um dos principais responsáveis pela compreensão da epidemiologia das doenças transmissíveis. Des-

cobriu e descreveu agente do carbúnculo e seu ciclo; a etiologia da infecção traumática; os métodos de 

fixação e coloração de bactérias para estudo no microscópio e, em 1882, o bacilo da tuberculose (que 

ficou conhecido como bacilo de Koch). 

 

 MEDICINA CLÍNICA E ESPECIALIDADES 

 O maior avanço da medicina clínica foi na arte do diagnóstico. Houve ainda  o surgimento de 

especialidades médicas como: dermatologia e venereologia, urologia, neurologia. Alguns grandes mé-

dicos da época serão citados a seguir.  

 René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826), médico francês, inventor do estetoscópio e 

o primeiro a criar um sistema completo para o diagnóstico das afecções pulmonares e cardíacas. 

Leopold Auenbrugger (1722-1809) havia publicado seu livro Inventum Novum (1761), em que 

apresentava a percussão como um novo método de exame clínico. O trabalho de Auenbrugger passou 

relativamente despercebido até 1808, quando Jean Nicolas Corvisart (1755-1821) o traduziu do latim 

original para o francês. Esse trabalho teve forte influência sobre os médicos franceses contemporâneos. 

Um deles era Laënnec, que considerava a técnica da ausculta direta (encostar a orelha no tórax do pa-

ciente) desconfortável tanto para o médico quanto para o paciente. Dizia ainda ser um método 

inconveniente no exame de mulheres em vista do obstáculo físico representado pelas mamas. Em 1816 

Laennec examinava uma jovem mulher com sinais de doença cardíaca. Diante da paciente bastante 

gorda, o que dificultava também a palpação e a percussão, ficou inibido e lembrando-se de que um 

som se amplifica quando transmitido através de um sólido, enrolou folhas de papel formando um tubo 

bem apertado e o usou para auscultar. Para sua satisfação conseguiu ouvir perfeitamente o coração. Em 

1818 publicou sua obra De l’Auscutation Médiate.  

 Josef Skoda (1805-1881), médico checo, foi um dos pioneiros da medicina torácica. Juntamen-

te com o médico e professor de anatomia patológica Carl von Rokitansky (1804-1878), seu 

conterrâneo, fundou a moderna Escola de Medicina de Viena. Foi o primeiro professor de Viena a dar 

suas aulas em alemão, em vez de latim. Skoda investigava os fundamentos da percussão e da ausculta 

desde 1836 e, a partir de suas observações, defendeu que os fenômenos acústicos produzidos pela 

percussão não eram específicos de um determinado órgão e sim da quantidade de ar ou líquido 

existente.   Ludwig Traube (1818-1876), médico alemão, deu grandes contribuições à semiologia. Des-

creveu o espaço de Traube (área de projeção do fundo gástrico na parede torácica que corresponde a 

um espaço em forma de meia lua na altura do nono espaço intercostal esquerdo, ventralmente à linha 

axilar anterior, cuja percussão é normalmente timpânica) e sistematizou a documentação médica com a 

introdução da curva de temperatura, pulso e frequência respiratória na prática clínica. 

 Ignaz Philipp Semmelweis (Semmelweis Ignác Fülöp, 1818-1865), médico obstetra húngaro 

e um dos pioneiros no controle das infecções hospitalares. Estudava Direito quando assistiu uma 
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conferência sobre anatomia e decidiu trocar as leis pela carreira médica. Escolheu a obstetrícia, na 

ocasião uma área negligenciada da Medicina e praticada principalmente por parteiras iletradas. Em 

1846 conseguiu seu primeiro emprego na Maternidade do Hospital Geral de Viena. Esta era dividida 

em duas clínicas: a primeira clínica, em que as parturientes eram atendidas por médicos e estudantes 

de medicina, e a segunda, cujo atendimento era dado por parteiras; as pacientes eram destinadas para 

as clínicas aleatoriamente em dias alternados. Duas observações foram fundamentais para os conceitos 

de Semmelweis sobre a febre puerperal. A primeira delas foi a constatação de que a mortalidade por 

febre puerperal era três a dez vezes maior nas mãos dos médicos. A segunda foi durante a necropsia de 

um colega patologista, morto por envenenamento cadavérico (provocado por um ferimento recebido 

durante o exame pós-mortem de um paciente), quando percebeu a similaridade entre as lesões 

encontradas e as da febre puerperal. Semmelweis concluiu que o excesso de mortes na primeira clínica 

se relacionava com os procedimentos de rotina realizados pelos médicos e estudantes. Estes 

começavam cada dia fazendo as autópsias das mulheres que haviam morrido de febre puerperal e iam 

em seguida, sem lavar as mãos, para a maternidade onde tinham de fazer toques vaginais em todas as 

pacientes internadas. Na segunda clínica, as parteiras e suas alunas evidentemente não faziam exames 

pós-mortem e nem tinham uma rotina de exames vaginais. Assim, muitos anos antes da descoberta das 

bactérias como causa de doenças, Semmelweis acreditou que havia uma transferência de matéria 

morbida pelas mãos dos alunos e passou a exigir que todos lavassem as mãos em água clorada. Suas 

incipientes medidas antissépticas foram suficientes para baixar a mortalidade de cerca de 25% para 

1%. Mas suas ideias foram mal recebidas, seus colegas se ressentiam com as restrições que estavam 

sofrendo e com a implicação de que eram agentes da morte. Seus superiores ficaram descontentes com 

suas ideias não convencionais e sua ações não-conformistas. Foi demitido duas vezes e, por fim, 

escreveu um livro Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers (A etiologia, 

conceitos e profilaxia da febre puerperal). Seu trabalho antecipou a teoria germinal de Pasteur e a 

antissepsia de Lister. Em meados de 1865 começou a apresentar mudanças de comportamento, cujas 

causas não foram bem explicadas até hoje. Passou seus últimos dias em um asilo para insanos e morreu 

de sepse causada por uma ferida de origem controversa em sua mão. 

 Hermann von Helmholtz (1821-1894), médico e físico alemão que inventou o oftalmoscópio 

em 1850, com base em princípios similares aos do telescópio de Galileu. Suas pesquisas em fisiologia 

incluíram a medição da velocidade dos impulsos nervosos, a demonstração de que a energia muscular 

é uma das fontes principais de calor animal e o estudo sobre o mecanismo da acomodação. Era apaixo-

nado pela ciência (ocupou cátedras de física, fisiologia, patologia e anatomia) e pelas artes. 

 O canadense William Osler (1849-1919), indiscutivelmente o médico mais famoso do mundo 

na virada do século XX, foi considerado o Pai da Medicina Moderna, embora ele próprio achasse que 

esse título deveria pertencer a Avicena. Ao longo de sua vida profissional escreveu mais de 1500 arti-

gos e livros. Foi um dos primeiros a descrever as plaquetas (1876), escreveu sobre tumores abdominais 

(1895) e endocardite maligna (1908). Descreveu a policitemia rubra vera em 1903, mas mais tarde 

insistiu na prioridade de Vaquez
3
, e a mesma ficou conhecida como doença de Vaquez-Osler ou doen-

ça de Osler A telangiectasia hereditária com hemorragias recorrentes também é conhecida como 

doença de Osler. Deu contribuições significativas ao estudo das afecções neurológicas e gastrointesti-

nais, assim como de doenças bacterianas e parasitárias. Era um clínico geral por excelência, com 

interesse especial na história natural das doenças, e repudiava a especialização. Foi professor nas Uni-

versidades McGill (Canadá), da Pensilvânia e Johns Hopkins (Estados Unidos) e, finalmente na de 

Oxford (Inglaterra) como Regius Professor. Osler foi um dos quatro fundadores do Johns Hopkins 

Hospital
4
, sendo seu primeiro professor de medicina e criador do Serviço de Clínica Médica. Diz-se 

                                                
3
 Louis Henri Vaquez (1860-1936), médico e professor francês. Seus trabalhos mais importantes foram sobre 
doenças do sangue e dos vasos. Publicou o artigo Sur une forme spéciale de cyanose s’accompagnant 

d’hyperglobulie excessive et persistante. Comptes rendus de la Société de biologie, Paris. 1892;44:384-8. 
4
 Os “Quatro Grandes” eram: William Osler, professor de medicina; William Steward Halsted, professor de     

cirurgia; Howard Atwood Kelly, professor de ginecologia; William Henry Welch, professor de patologia. 
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que ele se tornou um grande herói para os estudantes porque ensinava não as ciências da medicina, 

mas a arte da medicina à luz da ciência. Uma de suas maiores contribuições para a medicina foi a 

criação do primeiro programa de Residência Médica em Hopkins.  

 

 O SÉCULO DOS CIRURGIÕES 

 Até meados do século XIX as técnicas cirúrgicas não diferiam muito das usadas por Ambroise 

Paré (1510-1590). As qualidades de um cirurgião eram rapidez e ousadia. A cirurgia era 

extremamente limitada por dois motivos: a ocorrência quase inevitável de infecção da ferida 

operatória, que muitas vezes evoluia para a sepse fatal, e os meios inadequados para o controle da dor, 

o que restringia a extensão das intervenções cirúrgicas já que a velocidade era essencial para reduzir o 

choque. Alguns grandes cirurgiões do século XIX são citados a seguir. 

 Guillaume Dupuytren (1777-1835), anatomista e cirurgião militar francês. Entre outros feitos, 

foi o primeiro a extirpar a mandíbula, drenar um abscesso cerebral com êxito por meio de trepanação e 

a descrever claramente a luxação congênita do quadril; idealizou a operação para o câncer do colo ute-

rino e, com base nos trabalhos de John Hunter, a criação de um ânus artificial. Propôs o tratamento 

cirúrgico para a doença (contratura) de Dupuytren, em que uma fibrose na palma da mão causa retra-

ção permanente de um ou vários dedos. Há vários epônimos que o homenageiam. 

 Joseph Lister (1827-1912), cirurgião inglês. Em 1865, após conhecer as pesquisas de Pasteur 

sobre fermentação e putrefação que indicavam a presença de organismos vivos invisíveis no ar, rela-

cionou tais conceitos com o que ocorria nas feridas cirúrgicas e passou a usar curativos com 

compressas de linho embebidas em ácido carbólico (fenol) para eliminar os micro-organismos vivos 

em feridas e incisões cirúrgicas. Lister teve essa ideia ao conhecer os resultados impressionantes obti-

dos com o ácido carbólico no tratamento do mau odor dos esgotos. Em agosto desse mesmo ano evitou 

amputar a perna do menino James Greenlees, que havia sofrido uma fratura exposta da tíbia esquerda, 

usando curativos embebidos em fenol. Nessa época, todas as fraturas expostas infectavam e muitos 

pacientes morriam de sepse, sendo a amputação a única esperança. Lister iniciou assim uma nova era 

na cirurgia demonstrando que o ácido carbólico era um agente antisséptico efetivo e reduzindo o nú-

mero de mortes por infecções pós-operatórias. Em 1870 introduziu um aparelho para borrifar ácido 

carbólico no ambiente durante as operações. O método antisséptico usado no manejo das feridas 

produziu resultados surpreendentes e, apesar de alguma oposição, logo foi adotado.  

 Theodor Billroth (1829-1894), cirurgião alemão, considerado o fundador da moderna cirurgia 

abdominal. Era um cirurgião hábil, pesquisador e professor celebrado. Ficou particularmente famoso 

por intervenções novas no trato gastrointestinal: remoção total ou parcial do esôfago, laringe, estôma-

go e pâncreas. Foi professor de cirurgia nas Universidades de Zurich e Viena onde, em janeiro de 

1881, fez a primeira gastrectomia bem sucedida em Therese Heller, 43 anos, com tumor gástrico. 

Também era músico e grande amigo do famoso compositor alemão Johannes Brahms (1833-1897). 

 Johann Von Mikulicz-Radecki (1850-1905), cirurgião polonês, foi o primeiro a suturar uma 

úlcera gástrica perfurada (1885), a restaurar cirurgicamente uma parte do esôfago (1886) e a remover 

um tumor maligno do cólon (1903). Descreveu a doença de Mikulicz (lesão linfoepitelial benigna ca-

racterizada por aumento persistente, bilateral e indolor das glândulas lacrimais e salivares). Era um 

defensor do uso dos antissépticos durante as operações e, em 1897, descreveu o uso da máscara cirúr-

gica, que consistia de uma só camada de gaze. Já chamava a atenção para o fato de que deveria cobrir a 

boca, o nariz e a barba. Mikulicz foi um dos primeiros a usar luvas quando operava. 

 William Steward Halsted (1852-1922), cirurgião americano, considerado o Pai da Cirurgia 

Científica Americana. Era um cirurgião extremamente delicado em suas manobras cirúrgicas e sua 

pinça hemostática traduz bem o que a história lhe atribui: “Uma cirurgia de seda, com espírito de seda, 

gestos de seda, fios e instrumentos de seda.” Dentre suas contribuições notáveis estão o desenvolvi-

mento da técnica da mastectomia radical, o reparo da hérnia inguinal e o aprimoramento da anastomo-

anastomose intestinal. Seus métodos consistiam de técnica estritamente asséptica, manuseio delicado 

dos tecidos, uso dos mais finos fios de seda, pontos pequenos, baixa tensão e fechamento completo das 

feridas sempre que possível. Foi também quem criou o programa de treinamento cirúrgico na Johns 

Hopkins University, modelo para muitos outros. Halsted introduziu o uso das luvas cirúrgicas de bor-
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racha fina, que poderiam ser esterilizadas na autoclave ou por ebulição, em 1889. Tudo começou 

quando a enfermeira-chefe de sua sala cirúrgica, Caroline Hampton (1861-1922), se queixou de que a 

solução de cloreto de mercúrio (em que todos banhavam as mãos e braços) estava lhe causando uma 

dermatite. Considerando que sua enfermeira era muito eficiente, Halsted solicitou à Goodyear Rubber 

Company que produzisse experimentalmente dois pares de luvas de borracha fina com punhos compri-

dos. Os testes foram muito satisfatórios e depois de certo tempo todos estavam usando as luvas, 

inclusive os cirurgiões. Halsted e Caroline se casaram em junho de 1890. 

 

 ANESTESIA 

 A introdução da anestesia com éter, em 1846, tornou a cirurgia indolor. O médico e farmacêuti-

co estadunidense Crawford Williamson Long (1815-1878) foi o primeiro a usar o éter como 

anestésico durante uma intervenção cirúrgica. Em 30 de março de 1842, Long fez com que seu pacien-

te James Venable inalasse os vapores do éter e assim pôde ressecar um tumor em seu pescoço sem que 

o paciente sentisse qualquer dor. Com o bom resultado obtido, Long passou a usar o éter em amputa-

ções e partos durante algum tempo, mas desistiu por pressão da comunidade onde vivia. Não se 

preocupou em publicar os resultados de seus trabalhos, só o fazendo em 1849, quase três anos depois 

das publicações de William Thomas Green Morton (1819-1868). 

 Em 10 de dezembro de 1844, um dentista itinerante chamado Horace Wells (1815-1848) assis-

tia a uma demonstração com gás hilariante (óxido nitroso) em uma feira de variedades no estado de 

Connecticut (EUA). Um espectador caiu, feriu a perna e nada sentiu enquanto estava inalando o gás. 

Wells percebeu as propriedades anestésicas do gás e tentou demonstrá-las em uma sessão pública de 

extração dentária sem dor diante de estudantes de medicina. Mas foi malsucedido (o gás foi mal admi-

nistrado ou havia algum defeito), o voluntário sentiu dor e os estudantes gritaram que era uma farsa. O 

fracasso o perturbou a tal ponto que o levou ao suicídio em 1848. 

 Em 16 de outubro de 1846, no entanto, a história da cirurgia foi mudada para sempre. O dentis-

ta William Thomas Green Morton, ex-sócio de Wells na fabricação de dentaduras, em uma 

demonstração diante de John Collins Warren (1778-1856), um dos mais renomados cirurgiões ame-

ricanos do século XIX, comprovou a eficácia da anestesia feita com éter. O paciente foi Edward 

Gilbert Abbott, operado no Massachusetts General Hospital (Boston, EUA). Frase dita por Morton: 

“Seu paciente está pronto, senhor.” Resposta de Warren: “Cavalheiros, isto não é uma farsa.” 

 

 A PRÁTICA MÉDICA 

 Houve uma expansão do horizonte profissional do médico. Grandes guerras e epidemias reque-

riam homens com talento para cirurgia, medicina e higiene; a expansão do comércio encorajou a 

investigação da higiene naval e das doenças tropicais; a indústria em desenvolvimento e o crescimento 

urbano estimularam o estudo das doenças ocupacionais e dos problemas de saúde pública. 

 Como a medicina passa a depender em grande parte da ciência, o laboratório assume papel 

importante. No final do século XIX desponta a corrente que irá conduzir a medicina aos caminhos do 

diagnóstico clinicolaboratorial e à especialização. O médico de família começa a perder terreno para o 

“diagnosticador hospitalar”; o clínico de sobrecasaca começa a adotar o jaleco branco do cientista.  
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