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 A doença precedeu o ser humano. Fraturas, deformidades artríticas, afecções dos ossos, cáries 
dentárias, parasitoses, atingiram os animais antes do Quaternário. 1  A Pré-história se estende do 
aparecimento do homem (no Pleistoceno) à invenção da escrita, cerca de 4.000 a.C., quando os 
sumérios (na Mesopotâmia) criaram a escrita cuneiforme.   
 PERÍODOS DA PRÉ-HISTÓRIA: 

‒ Paleolítico (Idade da Pedra Lascada) 
− Paleolítico Inferior: cerca de 2.500.000-2.000.000 até 300.000-100.000 anos atrás.  
− Paleolítico Médio: cerca de 300.000-200.000 até 40.000-30.000 anos atrás. 
− Paleolítico Superior: cerca de 40-30.000 até 10-8.000 anos atrás. 

‒ Mesolítico (Idade da Pedra Intermediária)  
‒ Neolítico (Idade da Pedra Polida): cerca de 10.000-8.000 a.C. até 5.000 a.C. 
‒ Idade dos Metais: cerca de 5.000 a.C. – 4.000 a.C.  

− Idade do Bronze 
− Idade do Cobre 
− Idade do Ferro 

 O Paleolítico, que coincide com o Pleistoceno, é período pré-histórico correspondente ao 
intervalo entre a primeira utilização de utensílios de pedra pelo homem (há cerca de dois milhões de 
anos atrás) até ao início do Neolítico. Em algumas regiões do mundo houve um período de transição 
entre o Paleolítico e o Neolítico, chamado Mesolítico, que se iniciou com o fim do Pleistoceno e se 
encerrou com a introdução da agricultura, em épocas que variam de acordo com a região. No 
Paleolítico, os primeiros hominídeos eram essencialmente caçadores e coletores e estavam 
constantemente à procura de alimentos (nômades). A temperatura era muito baixa e se abrigavam em 
cavernas, mas também sabiam construir cabanas de galhos ou de peles que eram usadas nas estações 
mais quentes, quando se deslocavam para caçar e pescar. Confeccionavam objetos em osso, madeira e 
pedra talhada. Descobriram e dominaram o fogo. Socialmente, agrupavam-se em clãs de 25 a 50 
membros (formados por várias famílias). Vários clãs formavam uma tribo e os membros da tribo 
compartilhavam laços de parentesco, o idioma e as tradições. Moviam-se, segundo as estações do ano, 
por um território de cerca de 100 km de diâmetro. Entre outros, nessa época surgiram os seguintes 
homínideos: Australopithecus; Homo habilis; Homo erectus; Homo heidelbergensis; Homo 
neanderthalensis; Homo sapiens. 
 Em 1891, Eugène Dubois (1858-1940), médico e anatomista holandês, encontrou em Trinil, na 
ilha de Java (Indonésia), o primeiro testemunho de doença em ser humano: um tumor na extremidade 
superior do fêmur de um Pithecanthropus erectus (o primeiro hominídeo da espécie Homo erectus, de 
cerca de 700 mil anos atrás), que ficou conhecido como Homem de Java (figura 1). Dubois foi o 
primeiro a procurar, deliberadamente, fósseis dos ancestrais humanos. Como acreditava que o homem 
havia surgido nos trópicos, na busca do “elo perdido” entre homens e macacos, se engajou no exército 
holandês e serviu nas Índias Orientais Holandesas (Indonésia), onde fez suas escavações.  

                                                 
1 Período Quaternário: termo informal para o período mais recente do Cenozóico, correspondente ao Pleistoceno 

e Holoceno, hoje incorporados ao Período Neogeno. É o último dos grandes períodos geológicos, cujo limite 
inferior é o final do Período Terciário e o começo das glaciações (ou seja, cerca de 1,6 milhões de anos atrás) e 
o limite superior é o presente. Foi durante o Quaternário que houve o aparecimento de gênero Homo.  
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Figura 1 – Fósseis de Homo erectus (o fêmur poderia ser de Homo sapiens) encontrados em 1891/1892 por 
Eugène Dubois em Trinil. Em exposição no Museu de História Natural Naturalis, Leiden, Holanda 
(fotografia reproduzida sob licença Creative Commons).  
 
 A magia aparece com os primeiros seres humanos. Os que habitavam a região da serra de 
Atapuerca (na província de Burgos, Espanha, onde há várias cavernas nas quais foram encontrados 
fósseis e instrumentos de pedra dos mais antigos hominídeos conhecidos na Europa), já depositavam 
os cadáveres em um lugar sagrado de sua caverna, em vez de abandoná-los no campo. O homem de 
neandertal (Homo neanderthalensis), que habitou a Europa e partes da Ásia ocidental entre 300 mil e 
30 mil anos atrás, já dava sepultura a seus mortos. Com o morto eram enterrados animais, comida, as 
armas e as ferramentas que o haviam acompanhado em vida. Pode-se deduzir, portanto, que 
acreditavam em uma vida após a morte e no sobrenatural. A crença no sobrenatural e a necessidade de 
um deus ou deuses que governem a vida das pessoas estão relacionadas à medicina. Por meio da 
mitologia o homem primitivo encontrou uma forma de conceber a origem divina das doenças, assim 
como implorar aos deuses que as curassem. A origem da medicina primitiva se confunde com a origem 
da Humanidade. A Medicina surgiu com o primeiro gesto de solidariedade de um homem para com o 
outro; com o desejo de ajudar aqueles que sofriam, tinham necessidades e doenças. 
 O estudo das doenças em restos humanos ou de animais procedentes de tempos passados, 
encontrados em antigos cemitérios ou sítios arqueológicos, é feito pela paleopatologia que inclui 
também o estudo dos sinais relacionados com a doença em objetos arqueológicos. Os métodos de 
estudo da paleopatologia refletem os da anatomia patológica mais moderna e compreendem: exame 
macroscópico, histologia, histoquímica, imunoistoquímica, microscopia eletrônica e biologia 
molecular. Os fósseis evidenciam doenças (como tuberculose, artrite e câncer), deformidades ósseas, 
abscessos dentários, malformações (como espinha bífida e luxação congênita do quadril), traumas, 
ferimentos causados por lutas. No homem-de-neandertal foram descobertos sinais de artrite e trauma. 
Também estão bem documentadas, entre outras doenças, tuberculose óssea, mal de Pott, mastoidite, 
doença de Paget e pé torto. A bactéria Helicobacter pylori, responsável por gastrites e úlceras que 
acometem os humanos, está presente no sistema digestivo do homem desde que este migrou do leste 
da África, há mais de 60 mil anos.  
 Também são obtidas informações das múmias, naturais ou artificiais. As múmias egípcias são 
as mais conhecidas, mas as múmias mais antigas datam de aproximadamente 5.000 a.C. e pertencem 
aos chinchorros. O termo múmia foi usado pelos primeiros viajantes ao Egito que, vendo as múmias 
cobertas por uma resina negra semelhante ao alcatrão, presumiram erroneamente que elas eram 
mergulhadas em betume (a palavra múmia é de origem persa e significa asfalto ou betume). O povo 
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Chinchorro vivia no que é agora o norte do Chile (na província de Arica) e sul do Peru.  As múmias 
chinchorro são os exemplos mais antigos de restos humanos mumificados, datando de 5.000 a 3.000 
anos a.C. Nessas múmias – algumas naturais – foram identificados, entre outros: ovos de 
Diphyllobothrium pacificum, doença de Chagas e níveis anormalmente altos de arsênico. As primeiras 
múmias Chinchorro eram todas de crianças. Uma hipótese para explicar esse achado é que a exposição 
crônica ao arsênico produz abortos espontâneos, natimortos e prematuridade. 
 Por sua vez, a paleomedicina estuda os vestígios de uma ação médica deixados em fósseis, 
múmias e objetos arqueológicos. Um exemplo é o das trepanações. Desde a pré-história, em todo o 
Período Neolítico, são encontrados crânios trepanados, aparentemente, para a eliminação dos maus 
espíritos e demônios do paciente. É possível que também houvesse razões terapêuticas: tratar cefaleias, 
fraturas, convulsões ou insanidade. Outra finalidade parece ser a obtenção do fragmento ósseo para ser 
usado como um amuleto ou talismã.  
 
 

A PRÁTICA MÉDICA NA PRÉ-HISTÓRIA 
 

 É a Medicina praticada entre, aproximadamente, 10.000 a.C. e 3.000 a.C. Faltam evidências 
escritas, mas pode-se supor que era uma medicina extremamente básica tendo em vista que os povos 
pré-históricos pouco sabiam sobre o funcionamento do corpo. Sabe-se que as pessoas raramente 
viviam além dos 40 anos e o achado de esqueletos de mulheres e recém-nascidos do Período Neolítico, 
sepultados juntos nas Ilhas Orkney (Escócia), é uma indicação de morte no parto. 
 As evidências disponíveis mostram que a medicina começou a partir de práticas instintivas e 
empíricas e os tratamentos tinham íntima relação com a natureza e com a superstição acerca dos 
espíritos. Incluíam: uso de ervas medicinais, da casca do salgueiro, de bulbos de orquídeas para mal-
estar estomacal, seiva das árvores para tratar queimaduras; barro para fixação dos membros quebrados; 
massagens; culpar os maus espíritos pela doença; trepanação para eliminar os espíritos do mal; 
empregar xamãs que teriam poder sobre os espíritos. O homem primitivo achava que as doenças eram 
causadas por poderes sobrenaturais que precisavam ser apaziguados. Surgiram curadores, feiticeiros 
que alegavam conhecer as estrelas, as ervas curativas, os venenos e que diziam ter o poder de aplacar a 
fúria dos demônios.  
 Assim, a história da medicina sempre esteve muito ligada à da religião, pois ambas visavam a 
defesa do indivíduo contra as forças do mal. De início, o feiticeiro, o sacerdote e o xamã – dos quais 
surgiu o médico – limitavam suas atividades a identificar o espírito ou o deus ofendido e a feitiçaria 
responsável pela doença, e a oferecer os sacrifícios, rezas e encantamentos necessários para curar o 
paciente. À medida que a religião assumia posição cada vez mais definida nas primeiras civilizações, a 
medicina ia se estabelecendo nos templos e santuários e pode-se dizer que os sacerdotes foram os 
primeiros médicos. 
 Ainda hoje os aspectos de caráter religioso, maldições ou castigos divinos se relacionam com 
as representações de saúde e doença. Na verdade, a medicina primitiva continua sendo praticada em 
várias partes do mundo neste exato momento. Em alguma região remota do planeta, mas também nos 
grandes centros urbanos, os xamãs continuam fazendo curas por meio de rituais e expulsando os maus 
espíritos dos corpos dos doentes. 
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