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 A medicina na Idade Média, período compreendido entre os séculos V e XV, foi praticada em 

meio a grandes epidemias com centenas de milhares de vítimas. Além das epidemias, contra as quais 

não existia tratamento eficaz, havia miséria e fome. A descrença na medicina fez com que as pessoas 

se voltassem para os ritos mágicos e as crenças sobrenaturais. Nessa época, a Igreja foi a única institu-

ição que se manteve íntegra graças, sobretudo, à vida monástica. Nas epidemias, por um dever de 

caridade, os cristãos atendiam e cuidavam dos enfermos a despeito do perigo de contágio. Pode-se, 

portanto, considerar a existência de uma medicina religiosa cristã; que combatia os tratamentos mági-

cos, mas não se ocupava com a investigação das causas das doenças porque aceitava que era a vontade 

de Deus. A doença era essencialmente um castigo, mas também era fonte de purificação e redenção. 

Considerava-se que o sofrimento era “amigo” da alma, conceito que através dos tempos prejudicou 

consideravelmente o tratamento da dor. A ideia de que o doente era impuro e deveria ser evitado do-

minou a Idade Média. O que pode ser comprovado, por exemplo, pelo isolamento dos leprosos. 

 O culto aos santos foi parte importante dessa medicina, cujos principais recursos terapêuticos 

eram a oração, a unção com óleo sagrado e a cura pelo contato com as relíquias de um santo. Entre os 

primeiros médicos cristãos estão os irmãos gêmeos Cosme e Damião que viveram na Cilícia (Ásia 

Menor, atual Turquia), no século III. Exerciam a medicina por caridade e curavam por meio da fé; cris-

tãos, foram perseguidos pelo imperador Diocleciano e decapitados em 303. Um dos milagres mais 

famosos dos gêmeos se refere à substituição da perna ulcerada de um sacristão de cor branca pela per-

na de um etíope morto recentemente, tema que serviu de inspiração para muitas pinturas e iluminuras. 

São Lucas, São Pantaleão, São Cosme e São Damião se tornaram os santos padroeiros dos médicos.  

 

 MEDICINA BIZANTINA 

 A civilização bizantina era uma mescla de quatro culturas: grega, romana, cristã e oriental. No 

Império Bizantino (Bizâncio, Império Romano do Oriente, România) as atividades se concentravam 

cada vez mais em Constantinopla, a “Nova Roma”. A medicina bizantina não fez inovações, mas reu-

niu o essencial das obras antigas, em particular a de Galeno. Dentre os médicos bizantinos destacaram-

se Oribásio de Pérgamo (c. 325-405), Aécio de Amida (c. 502-575), que foi médico do imperador 

Justiniano I e Paulo de Egina (c. 625-690). É de particular importância o Epitome Medicale Libri Sep-

tem (Compêndio Médico em Sete Livros), escrito pelo médico e cirurgião Paulo de Egina no final do 

século VII. O compêndio foi usado como livro-texto padrão por cerca de 800 anos; especialmente o 

sexto livro que é um marco na história da cirurgia. Entre outras, há descrições originais de procedi-

mentos para a correção de anquiloglossia e ânus imperfurado.  

 Bizâncio foi o primeiro império em que os hospitais se desenvolveram. Embora existissem es-

tabelecimentos similares na Antiguidade, especialmente em Roma, chamados valetudinaria, eram 

geralmente instituições para uso de militares. O primeiro hospital em Bizâncio foi construído por Basí-

lio de Cesareia (c. 329-379), na Capadócia (atualmente na Turquia), no final do século IV.  

 A conservação de muitos textos clássicos gregos, inclusive de medicina, se deve aos nestoria-

nos. Estes seguiam a doutrina preconizada por Nestório, Patriarca de Constantinopla, de que em Jesus 

havia duas pessoas completas e distintas, a humana e a divina, e que a Virgem Maria não era mãe de 

Deus pois gerara apenas o Cristo-homem. Excomungados como hereges no ano 431, fugiram para o 

Oriente e alguns se refugiaram em Gundishapur (“jardins bonitos”), capital da Pérsia na época. Entre 

eles havia médicos e outros homens de ciência, que levaram consigo grande número de obras científi-

cas escritas em grego e as traduziram para o siríaco (dialeto do aramaico) e para o árabe. Gundishapur 

(na atual província iraniana do Khuzistão) foi o centro intelectual do império sassânida (dinastia que 

governou a Pérsia entre 224 e 651) e sede do mais antigo hospital de ensino que se conhece, que 
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também compreendia uma biblioteca e uma universidade. No século VII havia na cidade um centro de 

ensino superior conhecido como Academia Hipocrática. Quando Gundishapur foi conquistada pelos 

árabes, em 636, sua escola era um renomado centro médico.  

  

 MEDICINA ÁRABE 

 Os muçulmanos iniciaram sua expansão em 634, depois da conversão de toda a Arábia à fé 

islâmica. Derrotaram persas e bizantinos, dominaram a Península Arábica, alcançaram a Índia, con-

quistaram o norte da África e parte da Península Ibérica. Até o final do século VI a medicina árabe era 

mágica e empírica. Posteriormente recebeu a influência dos saberes greco-romanos e também dos co-

nhecimentos médicos de outros povos: persas, indianos, bizantinos. No final do século VIII o centro 

cultural de Gundishapur foi transferido para Bagdá, onde o califa al-Mamun fundou a “Casa da Sabe-

doria”. Nesse local foram traduzidas as obras científicas de médicos e filósofos da Antiguidade. A 

medicina dos povos islâmicos foi uma medicina hipocrático-galênica clássica à qual os médicos árabes 

acrescentaram suas próprias observações. Essa tradição médica teve vários expoentes como: 

 Rasis (865-925) – O persa Abū Bakr Muhammad ibn Zakarīya al-Rāzi (Rhazes ou Rasis, em 

latim) foi autor de 56 livros médicos, dentre os quais o Kitab al-mansur. Esse livro foi traduzido por 

Gerardo de Cremona (1114-1187) e, com o nome Liber de medicina ad Almansore, se tornou referên-

cia obrigatória até o final do século XVI. Rasis foi médico e professor famoso, tendo escrito sobre 

medicina, filosofia, religião, matemática, astronomia e ciências naturais. A ele é atribuída a primeira 

descrição conhecida da varíola e foi o primeiro médico a diagnosticar e diferenciar a varíola e o sa-

rampo. Descreveu a asma alérgica, a rinite sazonal (febre do feno) e foi também o primeiro a escrever 

um tratado sobre alergia e imunologia, a compreender que a febre é um mecanismo natural de defesa 

do organismo e a descrever a reação pupilar à luz. 

 Abulcasis (936-1013) – Abu al-Qasim al-Zahrawi, médico e cirurgião hispano-árabe nascido 

em Córdoba, considerado o “pai da moderna cirurgia”. Sua maior contribuição foi o Al-Tasrif, uma 

obra de 30 volumes sobre a prática médica, posteriormente traduzida para o latim e usada nas escolas 

médicas europeias e muçulmanas por séculos. Em sua obra descreve operações nos olhos, ouvidos, 

garganta, implantes dentários, amputações, intervenções ginecológicas, métodos para retirada de fetos 

mortos etc. Inventou cerca de 200 instrumentos cirúrgicos.  

 Avicena (980-1037) – Abu Ali al-Hussayn ibn Abd-Allah ibn Sina, médico, filósofo e cientista 

persa, nascido em Bucara (atualmente no Uzbequistão), é considerado o maior dos médicos da era is-

lâmica. Escreveu cerca de 450 livros sobre diversos assuntos, principalmente de filosofia e medicina. 

Sua obra máxima foi o Kitab al-Qanun fi al-Tibb, que se conhece em latim como Liber canonis medi-

cinae (Cânone da Medicina ou Cânone de Avicena). O Cânone da Medicina foi escrito em cinco 

volumes e compreendia toda a medicina conhecida na época. Avicena adotava a teoria humoral da 

enfermidade e nessa obra a expõe e comenta com detalhes, mas sem modificações. O Cânone de Avi-

cena foi o texto médico padrão na Europa ocidental durante quase cinco séculos 

 Ibn al-Nafis (1213-1288) – Ala-al-din abu Al-Hassan Ali ibn Abi-Hazm al-Qarshi al-Dimashqi, 

conhecido como Ibn al-Nafis, foi um médico nascido em Damasco (Síria) que deu importante contri-

buição ao conhecimento dos princípios da circulação pulmonar. Foi o primeiro a questionar a 

afirmação de Galeno que o sangue passaria através do septo interventricular do coração, considerando 

que todo o sangue que chegava ao ventrículo esquerdo passava através dos pulmões. Também conside-

rava que deveria haver pequenas comunicações ou poros (manafidh em árabe) entre a artéria e a veia 

pulmonar, antecedendo em cerca de 400 anos a descoberta dos capilares pulmonares por Marcello 

Malpighi.  

 A medicina árabe acrescentou novas observações clínicas, especialmente em doenças infeccio-

sas e oculares, e ampliou a farmacopeia, acrescentando três ou quatro centenas de fármacos às cerca de 

mil drogas medicinais conhecidas na Antiguidade clássica. Os árabes foram os primeiros a separar a 

Medicina da Farmácia com a criação de estabelecimentos para a venda de drogas e medicamentos: as 

primeiras farmácias de propriedade privada no final do século VIII, em Bagdá.  

 Deve ser destacada a criação dos bimaristans (“locais para doenças”): pequenos hospitais para 
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atendimento primário e também para portadores de doenças mentais. Eram construídos para propor-

cionar um ambiente agradável, com fontes e água corrente cujo murmúrio ajudava a relaxar e a dar 

conforto aos pacientes, especialmente os psiquiátricos. Eram centros de assistência e também de ensi-

no que concediam as licenças oficiais para a atividade médica. Ao terminarem seus estudos, os alunos 

deviam ser aprovados em um exame aplicado pelos médicos mais velhos. No total, houve cerca de 34 

hospitais no território dominado pelo Islã. A medicina árabe propiciava uma formação geral ao médico, 

fomentava a saúde pública, combatia o charlatanismo e defendia um controle central da medicina.  

 Em meados do século XIII o poderio do Islã começou a declinar. Mas os árabes tiveram o méri-

to de preservar a tradição médica em uma época de dificuldades para o Ocidente. De fato, as medicinas 

bizantina e árabe foram os elos que permitiram a volta da medicina greco-romana à Europa ocidental. 

 

 MEDICINA MONÁSTICA 

 O fundador da Medicina Monástica foi São Bento de Núrsia (480-547), monge que criou a 

Ordem dos Beneditinos. Fundou na Itália, em 529, o mosteiro de Monte Cassino, berço da Ordem dos 

Beneditinos e estabeleceu a “Regra de São Bento” que, no capítulo 36 (“Dos irmãos enfermos”), es-

tabelece: “Antes de tudo e acima de tudo deve tratar-se dos enfermos [...].” Consequentemente surgiu a 

necessidade de que os monges tivessem conhecimentos médicos, uma vez que atender um enfermo não 

era mais apenas dar de comer ou beber, mas também aliviar suas dores e tratar suas doenças. Assim, o 

ensino médico foi instituído nos mosteiros e foram criados centros de prática e estudo da medicina. Os 

monges tiveram o mérito de guardar, conservar, traduzir e copiar os antigos textos de medicina.  

 De início a assistência médica era dada dentro do mosteiro. Depois, o monge passou a sair do 

convento para assistir os enfermos nas cidades e no campo. A medicina monástica foi desaparecendo 

durante o século X, por várias causas. Uma delas, paradoxalmente, foi seu êxito. Os monges se afasta-

vam cada vez mais de seus mosteiros para atender à crescente demanda médica, o que interferia com 

seus deveres religiosos. Nos Concílios de Reims (1131), Tours (1163) e Paris (1212) as atividades mé-

dicas dos monges foram restringidas e finalmente proibidas. Deve ser feita uma observação a respeito 

de certas afirmativas, repetidas ao longo do tempo e até mesmo atualmente, de que a Igreja Católica 

teria impedido todo o espírito de pesquisa, proibindo ou dificultando as dissecções e também conde-

nando a cirurgia, considerada uma prática bárbara. De fato o papa Bonifácio VIII (c. 1235-1303) 

emitiu a bula papal De sepulturis em 1300, na qual proibia o costume conhecido como Mos teutonicus 

(“costume alemão”).
1
 O documento foi considerado, por alguns, o “princípio dos males da anatomia”. 

Entretanto, de sua leitura não se depreende que o trabalho dos anatomistas estivesse incluído na dispo-

sição proibitiva. A bula só proibia os desmembramentos feitos com o propósito de preservar os corpos 

dos cruzados para sepultamento em local distante. Por outro lado, a famosa frase “ecclesia abhorret a 

sanguine” (“a igreja abomina o sangue”) não é encontrada em nenhum documento eclesiástico; é de 

autoria do médico e economista francês François Quesnay (1694-1774) em um livro que escreveu 

sobre a história da cirurgia na França, publicado em 1744. EN F 

   

 HOSPITAIS MEDIEVAIS NO OCIDENTE 

 Eram comunidades religiosas cujos cuidados estavam a cargo de monges e freiras. Um termo 

antigo francês para hospital é Hôtel-Dieu. Alguns eram ligados a mosteiros; outros eram independentes. 

Alguns tinham múltiplas funções enquanto que outros tinham objetivos específicos, como cuidar dos 

leprosos ou servir de refúgio para os pobres ou peregrinos; nem todos cuidavam de doentes. Inicial-

mente os hospitais europeus funcionavam mais como abrigos. Os doentes eram recebidos apenas na 

medida em que fizessem parte de um grupo específico: pobres, peregrinos, viajantes, idosos, órfãos e 

outros destituídos. Para esses, a caridade cristã provia “hospitalidade”, especialmente comida e abrigo. 

                                                
1
 Mos teutonicus: método de descarnização usado a partir da Segunda Cruzada (1145–1149) em que o corpo era 

eviscerado, desmembrado e fervido em vinho, vinagre ou água até que as partes moles se destacassem dos os-
sos. Enquanto que a carne e os intestinos eram em geralmente enterrados in situ, por vezes cremados, os ossos 

limpos eram envolvidos em peles de animais para a viagem. Essa prática era extremamente popular entre os 

nobres europeus e só cessou no século XV. 
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Assim, os hospitais no início da Idade Média raramente eram dedicados ao tratamento dos enfermos. 

Geralmente os doentes eram recebidos para o atendimento de suas necessidades corporais e espirituais 

até que estivessem recuperados para retornar à vida normal. 

  

 ESCOLA MÉDICA DE SALERNO 

 É a mais antiga escola médica da civilização moderna e embora não se saiba ao certo a data de 

sua fundação, acredita-se que já era conhecida por volta de 757 d.C. Sua fama aumentou a partir do 

século X e chegou ao apogeu no século XII, mas sua longa tradição médica começou durante o período 

greco-romano, em uma colônia grega chamada Eleia, situada na costa leste de Salerno. O método de 

ensino usado na Escola de Salerno baseava-se na medicina hipocrático-galênica e foi fundamental para 

a formulação do currículo médico nas universidades medievais. Salerno caracterizou-se pela convivên-

cia pacífica e integração entre as culturas grega, latina, árabe e judaica. O ensino era essencialmente 

prático e se dedicava ao tratamento dos enfermos, com pouco interesse nas teorias e nos livros clássi-

cos. Ainda que, em 820, os monges beneditinos tenham fundado um hospital em Salerno onde 

praticavam a medicina, os médicos laicos foram se liberando do controle clerical e no ano 1000 o ensi-

no da medicina era completamente secular. Um exemplo da liberdade que havia é o fato de que uma 

mulher, de nobre família salernitana, Trotula de Ruggiero (? - 1097) pôde estudar e depois ensinar na 

Escola Médica de Salerno. Chamada de Sapiens Matrona tinha ideias inovadoras, considerava a pre-

venção o aspecto principal da medicina e enfatizava a importância da higiene, da alimentação 

equilibrada e da atividade física para a saúde. 

 Constantino, o Africano (1010-1087), muçulmano nascido em Cartago que se tornou monge 

beneditino, chegou a Salerno no século XI e foi o principal difusor dos conhecimentos islâmicos, gra-

ças às traduções que fez dos textos árabes para o latim. Um famoso professor foi Rogério de Salerno 

(Rogerius Salernitano, c. 1140-1195), que escreveu o livro Practica Chirurgiae (“A Prática da Cirur-

gia”), também chamado Chirurgiae Magistri Rogerii (“A Cirurgia do Mestre Rogério”), por volta de 

1180. Foi o primeiro livro-texto medieval de cirurgia do Ocidente e referência por mais de um século, 

inclusive nas novas universidades que foram criadas.  É um livro tipicamente salernitano: claro, breve e 

prático, sem citações longas e tediosas. Entretanto, o livro mais famoso de todos produzidos em Saler-

no foi o Regimen Sanitatis Salernitanum (ou Flos medicinae Salerni). É um texto versificado, em latim, 

que começou com 362 versos e terminou com mais de 3500. São observações simples e conselhos ra-

cionais. Foi traduzido, pelo menos, em oito idiomas e editado 240 vezes até o século XIX.  

 A partir de 1224, por ordem do rei Frederico II, para exercer a medicina nas Duas Sicílias era 

necessária a aprovação em um exame feito pelos professores da Escola de Salerno. Porém, com a cria-

ção das novas universidades, Salerno foi perdendo sua importância e prestígio. Em 1811 foi fechada 

por Joachim Murat, rei de Nápoles sob as ordens de Napoleão. Em 2005 a Faculdade de Medicina de 

Salerno foi recriada pelo governo italiano. 

 

 UNIVERSIDADES MEDIEVAIS  

 No final do século VIII houve uma primeira tentativa de reerguimento da cultura do Ocidente. 

Carlos Magno (c. 747-814), para unificar e fortalecer seu império, decidiu reformar a educação. Foram 

emitidos decretos que recomendavam a restauração de antigas escolas e a fundação de outras. As no-

vas escolas podiam ser monacais, sob a responsabilidade dos mosteiros; catedrais, junto à sede dos 

bispados; palatinas, junto às cortes. Nos séculos XII e XIII, muitas das escolas que haviam sido cria-

das, especialmente as escolas catedrais, se tornaram universidades. Instituições consideradas 

universidades pelo alto nível de seus ensinamentos se estabeleceram na Itália, França e Inglaterra nos 

séculos XI e XII para o estudo das artes, leis, medicina e teologia. Entre as primeiras estão: Bolonha 

(1088); Paris (1150); Oxford (1167); Módena (1175). A Escola de Medicina de Montpellier (França) 

foi fundada em 1137 e é a mais antiga faculdade de medicina em atividade. Entre 1200 e 1400 foram 

fundadas 52 universidades na Europa, 29 delas erguidas por papas. 

 Inicialmente as universidades medievais não tinham instalações físicas. As aulas eram 

ministradas onde havia espaço, como igrejas e casas. Porém, logo as universidades começaram a 
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alugar, comprar ou construir edifícios especificamente para fins de ensino. As universidades eram 

estruturadas em três tipos, dependendo de quem pagava os professores: na Universidade de Bolonha os 

alunos contratavam e pagavam os professores; na de Paris os professores eram pagos pela Igreja; 

Oxford e Cambridge eram sustentadas principalmente pela Coroa e pelo Estado.  

 Na Universidade de Bolonha havia professores de medicina desde 1156 e foi onde se iniciaram 

as dissecções anatômicas no princípio do século XIV. Guilherme de Saliceto (1210-1280), professor 

de cirurgia em Bolonha, escreveu um texto de cirurgia em que rechaçava o uso do cautério (que era 

favorecido pelos árabes) e preferia o bisturi. Nesse livro também combatia a ideia de que a supuração 

era benéfica para a cicatrização das feridas. Mondino de Luzzi (Liuzzi) (c. 1276-1326), anatomista e 

também professor da Universidade de Bolonha, fez  uma das primeiras dissecções em um corpo huma-

no depois de mais de 1700 anos. De acordo com os relatos, tratava-se de uma mulher executada em 

1315 e a dissecção foi feita para os estudantes de medicina e para o público. É de Mondino um dos 

mais antigos livros de anatomia: De Omnibus Humani Corporis Interioribus Membris Anathomia; na 

verdade, o tratado dedicava-se mais às técnicas de dissecção do que aos estudos anatômicos. Embora 

terminado em 1316, o livro foi publicado pela primeira vez em 1487, em Pádua. Guy de Chauliac 

(1298-1368) foi outro grande cirurgião medieval. Estudou em Bolonha, Paris e Montpellier, onde tra-

balhou até que se mudou para Avignon e se tornou médico da corte papal. Escreveu o livro Chirurgia 

Magna, que foi o texto definitivo de seu tempo. Descreveu a utilização da tração contínua para a redu-

ção e tratamento de fraturas do fêmur e foi um dos primeiros a fazer anotações sobre o tratamento de 

feridas por arma de fogo. 

 

 A PRÁTICA DA MEDICINA NA IDADE MÉDIA 

 Até fins do século XV os conhecimentos teóricos da medicina não haviam avançado mais do 

que na época de Galeno e prevalecia a teoria humoral das doenças. A anatomia começava a ser estuda-

da no cadáver, embora poucos médicos tivessem visto mais que uma dissecção na vida. O tratamento 

se reduzia a quatro medidas gerais: sangria, dieta, purga e o uso de drogas (digestivas, laxantes, diuré-

ticas, analgésicas etc.). A sangria era feita quase sempre por flebotomia, mas também eram usadas 

sanguessugas, com a finalidade de: (a) eliminar o humor excessivo responsável pelo desequilíbrio (dis-

crasia), e nesse caso era feita no lado anatômico onde se localizava a doença; (b) derivar o humor de 

um órgão para outro, sendo feita então no lado oposto ao da doença. As indicações da sangria eram 

complicadas pois incluíam não só o local e a técnica, mas também: condições astrológicas favoráveis; 

número de sangrias anteriores; quantidade de sangue obtida em cada procedimento; o temperamento 

do paciente; a estação do ano; a localização geográfica etc. A dieta era prescrita para evitar que, a par-

tir dos alimentos, continuasse sendo produzido o humor responsável pela doença. Às vezes a restrição 

alimentar era absoluta, causando desnutrição e até caquexia. A purga, por meio de purgantes ou ene-

mas, era indicada para facilitar a eliminação do excesso do humor causador da doença.  As drogas 

eram obtidas principalmente das plantas. Com frequência as receitas continham mais de 20 componen-

tes distintos. A preparação favorita era a “teriaga ou teríaca” (mistura de cerca de 60 substâncias usada 

como preventivo e remédio contra diversas enfermidades, além de antídoto contra a mordedura de a-

nimais venenosos). Atribuída a Andrômaco de Creta, médico de Nero, foi usada até o século XVIII. 

Entre seus componentes, a teriaga tinha ópio, o que talvez explique a sua popularidade. Exorcismos 

eram usados no manejo dos transtornos mentais, epilepsia e impotência. Acreditava-se no poder cura-

tivo das relíquias e rezava-se a santos especiais para o alívio de doenças específicas. A partir de 1056, 

na França e na Inglaterra, durante cerca de nove séculos acreditou-se que a tuberculose ganglionar cer-

vical ulcerada (escrófula) podia ser curada com o toque da mão do rei. 

 Fazia-se a uroscopia na crença de que era possível avaliar o estado dos quatro humores cardi-

nais pela inspeção da urina. Pensava-se que a urina era constituída de nutrientes que sobravam após a 

produção do sangue pelo fígado e, portanto, refletiria o estado da saúde.  Havia cartas de uroscopia, 

com amostras de urina em várias gradações de cor e aspecto, com indicações para o médico sobre 

quais doenças as produziriam. O médico observava o aspecto, o cheiro e/ou o sabor da urina e fazia 

diagnósticos e prognósticos. Não havia sequer necessidade de examinar o paciente. 
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 Médicos não praticavam a cirurgia, somente os cirurgiões e barbeiros. Os cirurgiões não fre-

quentavam a universidade, não falavam latim, eram considerados pouco educados e de classe inferior. 

Muitos iam de cidade em cidade operando hérnias, cálculos vesicais e cataratas, drenando abscessos e 

tratando de feridas e fraturas. Seus principais competidores eram os barbeiros que, além de cortar o 

cabelo, vendiam unguentos, arrancavam dentes, aplicavam ventosas, enemas e faziam sangrias.  
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