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 MEDICINA INDÍGENA 
 À época da descoberta do Brasil em 1500, os indígenas tinham uma civilização primitiva. Em 

termos médicos assemelhavam-se aos povos pré-históricos. Era uma medicina empírica e mágica. Acre-

ditavam que a doença era provocada por causas naturais (como ferimentos nas lutas, flechadas etc.) ou 

sobrenaturais (nos casos de febre, dor, vômito, diarreia). Nas causas sobrenaturais, as práticas mágicas 

afastariam a ação maléfica dos entes provocadores da doença. O pajé era o curador que funcionava como 

médico, feiticeiro, adivinho e sacerdote; administrava os remédios e executava práticas tipo exorcismos. 

Era um empírico, guiado pela experiência no preparo dos medicamentos e pela observação dos efeitos 

das drogas, geralmente, de origem vegetal. Fazia rituais místicos, cerimônias de encantamento e invoca-

ção de forças ocultas. O pajé era chamado também de caraíba ou piaga; temido e respeitado, vivia mais 

ou menos isolado. Tinha grande poder, pois se acreditava que ele mantinha relações misteriosas com 

espíritos animais e com Tupã, criador do universo e da luz, que se manifestava por meio dos relâmpagos 

e dos trovões. Sempre carregando o maracá, símbolo de suas funções e poderes, o pajé chegava proferin-

do palavras mágicas para o enfermo; fazia um interrogatório e palpava o corpo do doente. Terminado o 

exame ia em busca dos remédios; de volta, aspirava a fumaça de folhas de tabaco, soprando-a sobre a 

parte considerada doente. Sugava em seguida a região afetada e, hábil como um ilusionista, retirava da 

própria boca um inseto, um graveto, uma pequena pedra ou algo similar. Dizia que havia retirado a causa 

da doença e que a cura logo aconteceria. Entregava os remédios e se retirava. Em remuneração pelos ser-

viços prestados, tinha o direito de retirar da choça do paciente o que desejasse. Quando ocorria a morte, o 

corpo era enterrado de cócoras com a cabeça entre os joelhos, de frente para o nascente, considerada a 

posição natural do índio que descansa. 

 Deve ser feita uma referência à pajelança indígena, manifestação xamânica dos índios brasileiros, 

cuja principal finalidade é a cura de doenças físicas. Os instrumentos básicos para a pajelança são o ma-

racá e o tauari, espécie de cachimbo que ajuda o pajé a defumar o local ou a pessoa em questão, “iman-

tando” o ambiente e criando uma atmosfera especial. Há elementos secundários que também são impor-

tantes: mascar/cheirar certos vegetais; utilizar chás ou pós de ervas, alucinógenos ou não. As cerimônias 

se acompanham de cantos e danças para divertir os espíritos. O pajé Sapaim, do povo Camaiurá, ficou 

famoso em 1986 por tratar, por meio de uma pajelança, do famoso naturalista brasileiro Augusto Ruschi 

(1915-1986). De acordo com Sapaim, Ruschi teria sido vítima de um suposto envenenamento por sapos 

dendrobatas. Na verdade Ruschi sofria de hepatite C, além de ter tido malária e esquistossomose, e fale-

ceu de insuficiência hepática a despeito da pajelança. 

 A SAÚDE E AS DOENÇAS 

 Os descobridores ficaram impressionados pela robusta compleição física dos indígenas brasileiros, 

que eram geralmente fortes e sadios. Sofriam de poucas doenças por ocasião do descobrimento. Pero Vaz 

de Caminha (1450-1500) descreveu os índios como: “Mancebos de bons corpos, de bons rostos e narizes, 

bem feitos”. Padre Manoel da Nóbrega informou: “Desde que aqui cheguei, nunca ouvi dizer que mor-

resse alguém de febre, mas de velhice”. Padre José de Anchieta foi também explícito: “Raramente há 

entre eles um cego, um surdo, um imperfeito, um coxo. Nestes delicados ares e mui sadios, os homens 

vivem noventa anos”. A mulher paria com facilidade, seccionando ela mesma o cordão umbilical, e car-

regava o recém-nascido para banhá-lo no rio. O repouso era feito pelo pai, que ficava na rede de resguar-

do, enquanto a mãe se entregava aos afazeres domésticos.  

 Entretanto, segundo as descrições feitas por alguns sacerdotes, certas doenças afligiam os nativos: 

dermatoses, bócio endêmico, parasitoses, febres não específicas, pneumonia, disenteria, mordeduras por 

animais venenosos, talvez o reumatismo e certamente ferimentos de guerra. Varíola, sarampo e febre 

amarela, que vitimaram numerosos indígenas, foram introduzidos pelos brancos e negros nos primórdios 

da colonização. 

 OS REMÉDIOS 
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 Os curandeiros indígenas valiam-se dos espécimes da flora brasileira, cujas ações medicinais e-

ram transmitidas entre as gerações, e classificavam as ervas segundo seus efeitos. Usavam para lesões 

externas: óleo de copaíba para ferimentos de espinhos e flechas; malva como emoliente para inflamações 

locais; casca de barbatimão nas piodermites; contra-erva, pau-cobra, erva de cobra e tabaco em forma de 

emplastros nas mordeduras de serpentes e outros animais venenosos; jenipapo e urucum para proteção 

contra o sol e picadas de insetos. Para problemas internos: caju, ananás e jaborandi como diuréticos e 

sudoríficos (diaforéticos); guaraná e raiz de ipeca nas disenterias; jalapa e mamona como vomitivos. 

 Os pajés colhiam as ervas na mata, sozinhos, guardando segredo de seus conhecimentos, e as a-

plicavam. Usavam o calor local com frequência e o repouso na rede, durante vários dias, sem o doente se 

alimentar. Nos tempos da catequese, os jesuítas moveram campanha de descrédito contra os pajés até 

desmoralizá-los e somente mais tarde conseguiram desvendar os segredos da medicina indígena. 

 

 MEDICINA JESUÍTICA 
 No século XVI, a medicina predominante no Brasil foi a dos jesuítas. Os médicos (então chama-

dos físicos), os cirurgiões e os hospitais eram muitos raros. Os jesuítas supriram essa falta dando assis-

tência aos índios, aos colonizadores e aos escravos. As cartas dos religiosos, enviadas aos seus superiores 

na Europa, deram informações sobre doenças e tratamentos. Chegados à Bahia em 1549, com o governa-

dor-geral Tomé de Souza (1503-1579), os jesuítas aqui permaneceram até 1759, quando foram expulsos 

por determinação do Marquês de Pombal (1699-1782). Nesses dois séculos, os jesuítas criaram missões 

ou aldeamentos (onde os nativos eram educados para viver como cristãos), catequizaram os indígenas, 

ensinaram-lhes ofícios manuais e os trataram quando enfermos. Nos primeiros anos quase todos os pa-

dres e irmãos jesuítas se dedicaram à assistência médica; dentre eles, Manuel da Nóbrega (1517-1570) e 

José de Anchieta (1534-1597). No noviciado na Europa já tinham práticas de socorro médico de urgência. 

Os jesuítas fundaram colégios e tinham o monopólio do ensino no país. As enfermarias e as boticas que 

possuíam nos seus estabelecimentos atendiam desde o governador-geral ao escravo africano.  

 Epidemias de varíola, sarampo, malária e disenteria dizimaram os indígenas. Brancos e negros 

foram os introdutores dessas doenças e estavam relativamente imunizados, mas os nativos eram até então 

virgens de contágio. Narrado em carta de Anchieta pode-se saber de um ataque de varíola
1
 proveniente 

de “uma nau que aportou à Bahia em 1561 com bexiguentos a bordo”. Em 1563 houve uma terrível epi-

demia de varíola na Bahia, quando morreram cerca de 30.000 indígenas. Em 1565 houve outra epidemia 

com formas mais graves: “... cobrindo o corpo todo como uma lepra. As carnes apodreciam-se, lançan-

do intolerável mau cheiro. O único socorro era dado pelos jesuítas que serviam de médicos, boticários e 

enfermeiros.” Do mesmo modo, a tuberculose veio com os brancos agravada com a que foi trazida pelos 

negros. A lepra (hanseníase) foi introduzida no Brasil pelos portugueses, logo no início da colonização, e 

mais tarde pelos espanhóis (1580 a 1640). As tribos brasileiras puras não sofriam de lepra anteriormente. 

Outra doença importada no início da colonização foi a febre amarela, vinda da América Central, onde já 

existia antes do descobrimento do Brasil. Irrompeu em Pernambuco em 1685, propagou-se para a Bahia e 

posteriormente chegou ao Rio de Janeiro, fazendo mais de quatro mil vítimas. Quanto à sífilis, sua ori-

gem sempre foi muito discutida. Uma das hipóteses mais aceitas é a chamada teoria colombiana. De a-

cordo com esta teoria, a sífilis teria origem no Novo Mundo com base em dois argumentos principais: a 

existência de alterações ósseas de natureza sifilítica em material arqueológico americano de antes da des-

coberta da América por Colombo (1492) e a constatação de uma epidemia de sífilis na Europa no final do 

século XV, ligando a volta da expedição de Cristóvão Colombo à Europa e a instalação da doença nesse 

continente. Mas há uma teoria asiática baseada em uma descrição médica chinesa de cerca de 2600 a.C., 

sobre uma doença que só poderia ser a sífilis. A sífilis asiática teria sido introduzida na Europa por   

Tarmelão I (c. 1405 a.C.) ou por Átila (c. 450 a.C.). Há ainda a hipótese de que a sífilis seria proveniente 

de mutações e adaptações sofridas por espécies de treponemas endêmicos do continente africano. Entre-

                                                
1 1 A varíola é causada pelo Poxvirus variolae; foi levada da Ásia para a Europa Central, na Idade Média, pelos 

cruzados e por peregrinos e passageiros de navios provenientes do Oriente. Por sua vez, os europeus e os escravos 

africanos a introduziram na América. A varíola matou quase 500 milhões de pessoas só no século XX. O último 
caso registrado ocorreu na Somália em 1977. O vírus hoje só é guardado em dois laboratórios governamentais, nos 

Estados Unidos e na Rússia. 
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tanto, o estudo de 240 esqueletos exumados em um convento no norte da Inglaterra revela que a sífilis já 

estava presente na Europa antes que Colombo fizesse sua primeira viagem. Segundo pesquisas do Depar-

tamento de Arqueologia da Universidade de Bradford (Inglaterra), esses esqueletos, escavados em Hull, 

foram enterrados entre 1300 e 1450 e apresentavam claros sinais de sífilis. 

 O tráfico de escravos trouxe da África um forte contingente de doenças graves, algumas que per-

duram até hoje. Entre elas devem ser citadas: achaque do bicho (maculo ou  inflammatio ani); bouba 

(causada pelo Treponema pertenue); dracunculose (causada pelo Dracunculus medinensis ou filária-de-

medina); mal de Luanda (escorbuto pelas péssimas condições de viagem dos navios negreiros); parasito-

ses intestinais (Necator americanus); esquistossomose (que surgiu nos principais portos de importação 

negra e que são até hoje as áreas de sua maior incidência). 

 A todos socorriam os jesuítas como médicos e enfermeiros. Praticavam as sangrias e ventosas e 

receitavam entre outros fitoterápicos: Quina do Peru (de cuja casca se extrai a quinina) e similares brasi-

leiras como a cabureiba (cabreúva ou cabriúna) para a malária; caldo de ananás verde para as litíases uri-

nárias; ipecacuanha como purgativo; jaborandi como diurético. Preparavam fórmulas secretas, verdadei-

ras panaceias, indicadas para numerosas doenças, mordeduras de cobras e outros animais: um composto 

denominado “Teriaga (triaga) brasílica”.  

 

 OS PRIMEIROS MÉDICOS  
  Físicos e cirurgiões chegaram com as expedições colonizadoras após o descobrimento e introduzi-

ram a medicina europeia. Físico era a denominação dada ao médico. Para os gregos qualquer coisa rela-

tiva à natureza ou suas leis era conhecida como physikos, e physikoi eram filósofos que pensavam e tra-

tavam da origem e existência de coisas materiais não abstratas nem morais.
2
  

 O primeiro médico a pisar terras brasileiras foi o Mestre Johannes (João Faras), cirurgião parti-

cular do rei D. Manoel, que veio com Cabral e logo o acompanhou na viagem para as Índias. Também 

era astrônomo, cosmógrafo e astrólogo. Ele localizou o Brasil com exatidão, pela primeira vez, de seu 

observatório astronômico improvisado; mas era mais interessado em astrologia e nada fez na área médica 

no Brasil. Muitos anos se passaram até que Portugal nomeasse um médico para exercer funções no Brasil. 

Foi Jorge Valadares, físico-mor (1543 a 1553) da cidade de Salvador, na Bahia. Veio na comitiva do 

governador-geral Tomé de Souza. Seu sucessor foi José Fernandes que veio com o segundo governa-

dor-geral Duarte da Costa. Foi “Físico da Cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos na Costa do 

Brasil” de 1553 a 1557. Com Mem de Sá veio o Mestre Afonso Mendes, cirurgião, que ficou até 1572. 

Depois outros médicos vieram por motivos religiosos. Quando o Santo Ofício perseguiu os judeus, visou 

com predileção os médicos. Alguns que se convertiam por medo, os chamados cristãos-novos, tinham 

problemas no exercício da profissão e preferiram emigrar para o Brasil. Os físicos se distribuíram pelas 

principais cidades. Em 1773, o Marquês de Pombal decretou a abolição das expressões cristão-novo e 

cristão-velho, igualando a todos, e os médicos passaram a usufruir de melhor posição social. Aqui já se 

encontravam profissionais portugueses e brasileiros formados em centros como Edimburgo e Montpellier.  

 No período em que os holandeses dominaram o nordeste brasileiro (1630 a 1654) vieram o natu-

ralista alemão Georg Markgraf (1610-1644) e o médico holanêsd Willem Piso (1611-1678). Ambos 

chegaram em 1638, Markgraf voltou para a Europa em 1643 e Piso em 1645. A vinda deles assinala o 

marco inicial da medicina científica no Brasil. Piso foi autor da primeira parte da Historia Naturalis Bra-

siliae, sendo este o primeiro livro de medicina brasileira, escrito em latim. Posteriormente, instalou-se em 

Pernambuco o médico Simão Pinheiro Morão (1620-1686), formado em Coimbra e Salamanca. De fa-

mília hebraica, viu seu pai morrer queimado pela Inquisição. Morão exerceu a medicina com habilidade e 

assistiu a duas epidemias de varíola, uma em 1664 e a outra em 1682, tendo adoecido durante esta última. 

Escreveu duas obras: Queixa contra os abusos medicos que nas partes do Brazil se observão e Trattado 

                                                
2
 A palavra grega physicos quando passou para o inglês deu origem a duas palavras: physic e physics. Physics é o 

ramo da ciência que trata da matéria e energia e seus praticantes são os physicists. Physic é um termo atualmente 
quase esquecido para a prática da medicina, tendo sido usado porque se supunha que os médicos conheciam a na-

tureza das coisas. A palavra physic também pode ser usada como sinônimo de catártico (purgativo). 
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único das bexigas e sarampo. Este último, escrito enquanto ele estava com varíola e publicado em 1683, 

é o primeiro livro escrito em português sobre a medicina brasileira). 

 Outro a se destacar foi João Ferreira da Rosa, formado em Coimbra em 1684. Chegou ao Brasil 

em pleno surto de febre amarela e, agindo como clínico e sanitarista, tomou diversas medidas profiláticas, 

as primeiras praticadas no Brasil. No fim da epidemia, Ferreira da Rosa reuniu o resultado de suas obser-

vações no Tratado Único da Constituição Pestilencial de Pernambuco, publicado em Lisboa em 1694 

(terceiro livro médico escrito em vernáculo no Brasil). Foi o primeiro médico europeu a estudar a febre 

amarela. 

 

 OS BOTICÁRIOS 
 À semelhança dos físicos e cirurgiões, os boticários eram cristãos-novos oriundos da Península 

Ibérica, de condição humilde. Eram aprendizes de boticário que se submetiam a exame diante dos comis-

sários do Físico-mor e recebiam a Carta de Examinação. Estabeleciam-se, aviavam receitas, vendiam 

drogas e concorriam com os físicos e cirurgiões na prática da medicina. A manipulação das drogas era 

feita conforme coleções manuscritas de receitas, mas os boticários mais esclarecidos se baseavam nas 

obras de botânica e de matéria médica como a de Garcia da Orta, Colóquios dos Simples de Goa (de 

1563) e a de João Curvo Semedo, Polianteia Medicinal de Lisboa (1695). As farmacopeias entraram em 

uso no século XVIII, quando foi adotada em todo o mundo português a Farmacopeia Geral para o Reino 

e Domínios de Portugal (Lisboa, 1794), da autoria de Francisco Tavares (médico da Rainha e nomeado 

físico-mor cinco anos depois), e que vigorou no Brasil até depois da Independência. 

 A fase áurea da Farmácia, entre nós, ocorreu no final do século XIX e início do século XX. O 

prestígio da classe deixou marcas até em logradouros públicos, como é o caso do “Largo do Boticário” 

existente até hoje no Rio de Janeiro. Em 1832 foi estabelecido o ensino oficial da Farmácia. Desde então, 

por todo o Brasil, os farmacêuticos diplomados passaram a instalar suas farmácias bem montadas, onde 

prateleiras ostentavam belos vasos de louça fina, ornados de figuras de plantas medicinais contornando o 

nome do remédio que continham. Em geral, as farmácias ou boticas compunham-se de dois comparti-

mentos: o da frente, com os remédios expostos à venda, e o do fundo, para manipulação. A botica era o 

local de reunião dos homens, que lá se encontravam para conversar. Os remédios se compunham de subs-

tâncias dos três reinos da natureza, predominando os símplices
3
 de origem vegetal. Eram de composição 

bem conhecida e com indicações específicas. Eram usados: “pedra infernal” (nitrato de prata); “pedra-

ume” (alúmen ou alume: sulfato duplo de alumínio e de potássio); bálsamos como o “do Peru”, “Católico” 

etc. Para uso interno, em xaropes, pílulas e elixires, eram empregados: casca de quina; cáscara sagrada; 

raiz de alcaçuz; erva doce para as dores de barriga das crianças; canela para os resfriados e Sal de Vichy 

(bicarbonato de sódio). Depois vieram alguns preparados como as pílulas de Morton, a Magnésia Fluida 

de Murray e a famosa Água Inglesa, usada até hoje como tônico, estimulante do apetite e digestivo. 

 
 OS BARBEIROS 
 O barbeiro foi o mais humilde dos profissionais da medicina e, em compensação, o mais solicita-

do pela clientela. Além dos cortes de cabelos e barbas, os barbeiros praticavam sangrias, aplicavam ven-

tosas, sanguessugas e clisteres, faziam curativos, arrancavam dentes, lancetavam abscessos, excisavam 

prepúcios, tratavam mordeduras de cobras. Assim, no Brasil dos séculos XVI e XVII, os barbeiros foram 

os primeiros cirurgiões. Também eram chamados de “barbeiros-sangradores” ou simplesmente “sangra-

dores”. Em geral o ofício era exercido por portugueses e castelhanos, muitos deles cristãos-novos. Mas, 

desde meados do século XVII, também por negros e mestiços. Pela deficiência de profissionais, os san-

gradores e as parteiras (“comadres”) recebiam licenças locais, que eram concedidas até mesmo aos es-

cravos. Na verdade, a cirurgia era exercida por práticos e poucos haviam se submetido aos exames ofici-

ais. Aqueles que obtinham a Carta de Examinação, que os habilitava ao exercício da profissão, torna-

vam-se “cirurgiões-examinados” ou “aprovados”, relegando aos barbeiros as práticas cirúrgicas mais 

simples.  
 

                                                
3
 Drogas que entram na composição dos remédios. 
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 OS CURADORES E CURANDEIROS 
 Curadores foram primeiramente os jesuítas, depois os fazendeiros e senhores de engenho que a-

cudiam os familiares, os agregados e os escravos com base em manuais de medicina caseira. O manual 

mais usado era o Diccionario de Medicina Popular e das Sciencias Accessorias (1842-1843), em dois 

tomos, que alcançou seis edições, de autoria de Piotr Czerniewicz ou Pedro Luiz Napoleão Chernoviz 

(1812-1881), um médico polonês (naturalizado francês) que residiu por muitos anos no Rio de Janeiro.  

 Tendo-se em conta a escassez de profissionais habilitados, o curandeirismo ampliou-se no país. O 

povo, facilmente sugestionável, sempre procurou e estimou os curadores que usavam a terapêutica clás-

sica da época, a mágica e a sugestão. Até hoje as pessoas acreditam nas práticas dos benzedores, raizeiros, 

santos e pais de santo entre outros curadores que proliferaram no Brasil desde o século XVI.  

 

 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 
 Logo no início da colonização cogitaram os povoadores do estabelecimento de hospital que alo-

jasse os navegantes recém-chegados, mal alimentados, desnutridos, doentes e que desembarcavam sem 

um pouso para abrigá-los. Daí o surgimento, no século XVI, das Irmandades de Misericórdia ou das Mi-

sericórdias, com suas hospedarias e seus hospitais, que foram as Santas Casas. A primeira Misericórdia 

foi fundada em Lisboa, em 1498, por Dona Leonor de Lencastre (1458-1525), viúva de D. João II, na 

capela de Nossa Senhora da Piedade. Frei Miguel de Contreras, espanhol, confessor da rainha, foi encar-

regado da Provedoria. Iniciada a colonização portuguesa na América, para cá se transportou o mesmo 

espírito de caridade e logo surgiram estabelecimentos semelhantes chamados de Misericórdias ou Santas 

Casas e, mais tarde, de Santas Casas de Misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia eram entidades 

filantrópicas formadas por membros das comunidades locais. 

 No Brasil, durante o século XVI, foram fundadas as primeiras Santas Casas: a de Santos (a pri-

meira de todas), por Brás Cubas (1507-1592) em 1543; a de Salvador (Bahia), por Tomé De Souza 

(1503-1579) em 1549; a do Rio de Janeiro, por José de Anchieta em 1582, para socorrer os tripulantes da 

esquadra espanhola comandada pelo Almirante espanhol Diogo Flores de Valdéz, que aportou na cidade 

com escorbuto a bordo. Há controvérsia quanto à data de fundação da Santa Casa de Vitória, ES, por 

Vasco Fernandes Coutinho; são citadas as datas de 1545, 1551, Não se sabe a data exata da criação da 

Santa Casa de São Paulo, mas é possível que tenha ocorrido no ano de 1560. As Santas Casas atendiam 

clientela não pagante, enfermos dos navios dos portos e moradores das cidades, contando com poucos 

recursos públicos e valendo-se dos esforços pessoais e de ajuda da comunidade para desempenhar sua 

missão. Foram as primeiras escolas práticas de ensino médico europeu no país. 

 Os hospitais militares datam do século XVIII. Localizaram-se nas sedes das capitanias e, após a 

Independência, nas capitais das províncias. Quase todos foram instalados nos edifícios dos antigos colé-

gios da Companhia de Jesus após a expulsão dos jesuítas pelo marquês de Pombal. Recebiam soldados e 

marinheiros que eram assistidos por médicos e cirurgiões militares. 

 Em 1852 foi inaugurado o Hospício D. Pedro II, no Rio de Janeiro, para os alienados. Até então, 

os doentes mentais eram recolhidos às cadeias públicas. 

 

 ENSINO MÉDICO 
 A formação dos médicos no Brasil se divide em três fases: inicialmente os médicos vinham todos 

de fora, principalmente de Portugal; na segunda fase, os brasileiros iam para o estrangeiro, lá se forma-

vam e voltavam para praticar a medicina no Brasil; na terceira fase, o Brasil passou a formar seus pró-

prios médicos. O ensino regular das artes médicas teve início logo após a chegada de D. João VI à Bahia, 

em janeiro de 1808. Foram fundadas duas escolas de cirurgia a conselho do cirurgião-mor do Reino, o 

brasileiro José Correia Picanço (1745-1823).  

 A prioridade coube à Bahia, com a fundação da Escola de Cirurgia da Bahia pela carta régia de 18 

de fevereiro de 1808. A Escola de Cirurgia funcionava no Hospital Real Militar da Cidade do Salvador, 

que ocupava o prédio do antigo Colégio dos Jesuítas, construído em 1553, no Terreiro de Jesus. Abrangia 

o ensino de Anatomia, Cirurgia e Obstetrícia. O curso durava quatro anos ao fim dos quais o aluno rece-

bia a certidão de “capacidade para encarregar-se da saúde pública”. Mas não tardaram as modificações. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Almirante_Diogo_Flores_Valdez&action=edit&redlink=1
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 Em cinco de novembro de 1808 D. João VI criou a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio 

de Janeiro, anexa ao Real Hospital Militar e de Ultramar (que ocupava o antigo Colégio dos Jesuítas no 

Morro do Castelo). O currículo desta segunda Escola era mais amplo que o da primeira e foi necessária 

uma sede maior, com a mudança para a Santa Casa. As duas escolas foram transformadas em             

“Academias Médico-Cirúrgicas” em 1813. Em 1832 ambos os estabelecimentos passaram a ter a deno-

minação de “Faculdades de Medicina” e sofreram profundas modificações em seus métodos de ensino. O 

curso médico passou a ser feito em seis anos e abrangia 14 cadeiras. As faculdades concediam os títulos 

de doutor em medicina, de farmacêutico e de parteira, sem os quais ninguém podia exercer atividades em 

qualquer dos ramos da arte de curar. 

 A primeira mulher brasileira a se formar médica foi Maria Augusta Generoso Estrela, mas que 

teve de estudar nos Estados Unidos porque aqui ainda não se permitia a matrícula de moças nos cursos de 

medicina. Formou-se no New York Medical College and Hospital for Women em 1878 e teve de esperar a 

maioridade para receber seu diploma em 1881, revalidado no Rio de Janeiro. Rita Lobato Velho Lopes 

(1867-1954) foi a primeira brasileira formada em medicina no país.  NNasceu em São Pedro do Rio Grande 

(RS) e iniciou os estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, concluindo-os na Faculdade de 

Medicina da Bahia em 1887.  Defendeu a tese “Paralelo Entre os Métodos Preconizados na Cesariana” e 

foi muito criticada pelo tema, considerado ofensivo por  abordar assunto tão pudico e reservado. 

 Outras escolas médicas começaram a surgir nos estados brasileiros: São Paulo (1891); Rio Gran-

de do Sul (1898); Minas Gerais (1911); Paraná (1912); Rio de Janeiro (1912). 

  

 GRANDES NOMES DA MEDICINA BRASILEIRA 
 OSWALDO CRUZ 
 Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em 5/8/1872, em São Luiz de Paraitinga – São Paulo, onde o pai 

(médico) exercia a clínica particular. Morreu em 1917, com apenas 44 anos de idade. Como o pai, for-

mou-se em medicina no Rio de Janeiro em 1892 e dedicou-se à clínica. Em 1896, com a ajuda financeira 

do avô, foi para Paris onde estagiou por dois anos e meio no Instituto Pasteur. Voltando ao Brasil montou 

um laboratório de análises clínicas e logo conseguiu um cargo no recém fundado Instituto Soroterápico 

Federal, na Fazenda de Manguinhos (RJ), que preparava vacinas e soros. Acabou assumindo a direção do 

Instituto Soroterápico; ampliou suas funções, transformando-o em escola experimental e voltado para o 

estudo das doenças tropicais. 

 Em 1902, Rodrigues Alves foi eleito presidente e se defrontou com grandes problemas de saúde 

pública: varíola, peste e febre amarela. Confiou a Oswaldo Cruz o controle dessas doenças. Cruz chefiou 

a Diretoria Geral de Saúde Pública de 1903 a 1909, quando saneou o Rio de Janeiro. Para acabar com a 

peste bubônica instituiu a notificação compulsória dos casos, promoveu a matança dos ratos transmisso-

res da doença na cidade, nos subúrbios e nos porões dos poucos navios que aqui atracavam. Para extin-

guir a febre amarela organizou brigadas de mata-mosquitos, funcionários dirigidos por estudantes de me-

dicina, que periodicamente entravam nas casas de toda a capital e destruíam recipientes que servissem 

para a multiplicação dos mosquitos transmissores da doença. Apesar de toda a revolta popular, em três 

anos (1904 a 1907) conseguiu livrar o Rio de Janeiro da febre amarela. A população achava um absurdo 

responsabilizar um mosquito pela febre amarela. Quase toda a imprensa ficou contra Oswaldo Cruz e 

ridicularizou sua campanha.  

 Mas foi a varíola que causou a “Revolta da Vacina”. Apoiadas em uma lei federal, as Brigadas 

Sanitárias entravam nas casas e vacinavam pessoas à força. Setores de oposição ao governo reagiam con-

tra as medidas autoritárias. Em novembro de 1904, explodiu a revolta. Por mais de uma semana as ruas 

do Rio de Janeiro viveram uma guerra civil. A Escola Militar de Praia Vermelha, comandada por altos 

escalões do Exército, aliou-se aos revoltosos. Militares insatisfeitos com o presidente Rodrigues Alves 

preparavam um golpe de Estado. O governo reagiu. Tropas leais atacaram os revoltosos. No centro da 

cidade, pelotões dispararam contra a multidão. O número de mortos da Revolta da Vacina é desconheci-

do. O de feridos ultrapassou cem. Mais de mil pessoas foram presas e deportadas para o Acre. Em 1904, 

a varíola havia matado cerca de 3.500 pessoas. Dois anos depois, esta doença fez apenas nove vítimas. A 

cidade havia ficado livre das epidemias.  
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 Em 1907, o Instituto de Manguinhos é reformado pelo governo de Afonso Pena, segundo plane-

jamento de Oswaldo Cruz, transformando-se no prédio atual. Novos colaboradores importantes vieram, 

como Adolfo Lutz, Gustav Giemsa (o do corante que tem seu nome) e Carlos Chagas. 

 CARLOS CHAGAS 
 Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas (1879-1934), sucessor de Oswaldo Cruz na direção do Insti-

tuto de Manguinhos, foi quem esclareceu a doença que levava jovens à morte súbita, com cardiopatias 

estranhas até então e paralisias e paresias sem explicação na nosologia clássica. Fato único até hoje, o 

mesmo pesquisador descreveu o parasito, revelou o inseto transmissor, descreveu a doença produzida 

(até então não individualizada), indicou os sinais e sintomas e os dados anatomopatológicos. Deu ao pa-

rasito, em homenagem ao mestre, o nome de Trypanosoma cruzi (1909); a doença passou a ser conhecida 

como doença de Chagas. Descreveu o inseto, hospedeiro intermediário (vetor), chamado pelo povo de 

“barbeiro”, em cujo intestino descobriu formas flageladas que representavam uma fase do desenvolvi-

mento de tripanossomos parasitas de vertebrados 

 Chagas fez outros estudos importantes sobre a transmissão da malária, chefiou o combate à epi-

demia de gripe em 1918 e foi o criador do Departamento Nacional de Saúde em 1919. Foi o primeiro 

professor catedrático de Medicina Tropical na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

 VITAL BRAZIL 
 Vital Brazil Mineiro da Campanha nasceu em Minas Gerais, em 1865. Diplomou-se na Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro em 1891. Transferiu-se para São Paulo, onde foi admitido no Serviço de 

Saúde Pública do Estado na campanha de combate à febre amarela, cólera, difteria e varíola. Foi nomea-

do Inspetor Sanitário, tendo trabalhado em várias cidades do interior paulista onde presenciou muitos 

acidentes ofídicos e começou a se interessar pelo problema. Em 1897, conseguiu um lugar de assistente 

no Instituto Bacteriológico sob a direção de Adolfo Lutz que permitiu seus estudos sobre ofidismo. Um 

ano depois (1898) já apresentava os primeiros resultados obtidos com o veneno das serpentes Bothrops 

jararaca e Crotalus terrificus, responsáveis pelo maior número de acidentes ofídicos no Brasil. Dedicou-

se também à produção do soro antidiftérico e ao estudo de outros animais peçonhentos, como escorpiões 

e aranhas venenosas. 

 O tratamento da peste, na época, era feito com soro e vacina e pela desratização. Havia grandes 

dificuldades de importação de soro e vacina da Europa e tornou-se necessário e urgente iniciar a fabrica-

ção do soro em nosso país, o que foi feito por Oswaldo Cruz no Rio e por Vital Brazil em São Paulo. Foi 

construído um novo Instituto Bacteriológico na fazenda Butantã fora da cidade de São Paulo. Lá Vital 

Brazil encontrou espaço e ambiente adequados para seus trabalhos sobre ofidismo. Em 1901, os soros 

anticrotálico, antibotrópico e misto foram liberados para uso no ser humano. Em 1915, foi convidado a 

participar de congresso internacional em Washington, em que falou sobre o ofidismo e seu tratamento. 

Teve a sorte de levar consigo algumas amostras de soros produzidos no seu Instituto Butantã. Por ocasião 

desse congresso, estando em Nova Iorque, teve a oportunidade de socorrer um funcionário do Jardim 

Zoológico mordido por uma Crotalus atrox, para a qual não havia soro específico nos Estados Unidos. O 

paciente, em estado grave, se recuperou após a aplicação do soro por Vital Brazil. O episódio foi noticia-

do com destaque pela imprensa leiga e divulgado na comunidade científica internacional, o que lhe valeu 

a consagração de seu trabalho. A obra de Vital Brazil foi reconhecida mundialmente. Faleceu aos 85 anos, 

em 1950. 

 MIGUEL COUTO 

 Miguel de Oliveira Couto (1865-1934) nasceu no Rio de Janeiro. Formou-se na Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, onde se tornou professor catedrático em 1898. Dedicou-se completamente à 

medicina e mesmo quando eleito deputado federal, na Constituinte que elaboraria a Constituição de 16 de 

julho de 1933, continuou voltado para os problemas da saúde, já que via a indissociabilidade do bem-

estar físico e moral para o ser humano. Dono de vasta cultura humanística, dedicou-se também às letras. 

Era poliglota e profundo conhecedor da língua portuguesa.  

 Miguel Couto sabia tudo que havia até então na Clínica Médica. Entre outros assuntos, estudou os 

problemas circulatórios e a fisiopatologia da meralgia parestésica. Publicou três livros de Clínica Médica, 

um especialmente dedicado à febre amarela. Foi presidente da Academia Nacional de Medicina durante 

21 anos. Tinha a maior clientela que um médico já conseguiu no Brasil e sempre soube confortar o doen-
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te, mesmo nos casos mais extremos, com palavras de esperança. No dia em que morreu, embora comba-

lido e sofrendo de angina pectoris, subiu os sete andares que levavam ao seu consultório por não consi-

derar justo deixar sem assistência os clientes, só porque o elevador não estava funcionando. Seu nome foi 

dado ao Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no bairro da Gávea na cidade do Rio de Janeiro. 

 BRANDÃO FILHO 
 Augusto Brandão Filho (1881-1957) formou-se na Faculdade Nacional de Medicina (FNM) da 

Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, aos 19 anos. Trabalhava na Enfermaria 23 da Santa Casa com 

Daniel d’Almeida e Álvaro Ramos. Em 1926, quatro anos após assumir a chefia, foi considerado por 

Jean Louis Faure “um dos cirurgiões mais completos do mundo”. A respeito dele conta o grande cirurgi-

ão Fernando Paulino: “O talento de Brandão era tão evidente que meu pai, também grande cirurgião e 

que não se dava com ele, recomendava a mim e ao meu irmão Augusto que com ele aprendêssemos téc-

nica cirúrgica.” 

 Brandão Filho foi o primeiro a tentar o tratamento cirúrgico dos tumores cerebrais. Foi pioneiro 

dos exames neurorradiológicos no Brasil e o primeiro a fazer ventriculografia e angiografia cerebral. 

Primeiro presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (1929 a 1931), considerava a disciplina indis-

pensável para os cirurgiões e a exigia de seus discípulos e alunos. Em 1928 fez um famoso regulamento 

que dizia, por exemplo: 

− Artigo 2
o
, parágrafo 3

o
: Estando o chefe operando, os assistentes são obrigados a permanecer no 

Serviço até o término da sessão operatória. 

− Artigo 4
o
: Cada assistente será obrigado a publicar, anualmente, no mínimo, um trabalho inédito. 

− Artigo 4
o
, parágrafo 7

o
: Dois trabalhos publicados em um ano não dispensam a publicação de ou-

tro no ano imediato. 

 ALFREDO MONTEIRO 
 Alfredo Alberto Pereira Monteiro (1891-1961), graduou-se pela FNM em 1914. No mesmo ano, 

com apenas 23 anos, obteve a livre-docência de anatomia da referida faculdade. Em 1928 se iniciou na 

neurocirurgia e quatro anos depois assumiu a recém-criada Cátedra de Neurocirurgia da FNM. Em 1935, 

porém, se transferiu para a Cátedra de Técnica Operatória  e Cirurgia Experimental. Embora tenha se 

dedicado à cirurgia geral, foi o primeiro professor de neurocirurgia no Brasil e deu grande impulso à es-

pecialidade. Foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e durante seu mandato (1947-1949) fo-

ram realizados os primeiros Congressos Brasileiro e Americano de Cirurgia, no Rio de Janeiro. Foi chefe 

de uma escola cirúrgica que deixou numerosos discípulos, todos notáveis cirurgiões. Escreveu um tratado 

de Técnica Cirúrgica em três volumes, no qual são destacadas as técnicas neurocirúrgicas. Publicou a 

“Novela da Cirurgia” em 1946, livro em que enfatizou seus princípios de técnica operatória e definiu 

com rigor a rotina técnica de uma operação, a tática cirúrgica, o ritmo operatório e a sistematização das 

técnicas operatórias.  

 Alfredo Monteiro, juntamente com Brandão Filho, merece o título de pioneiro da neurocirurgia 

no Brasil. 

 FERNANDO PAULINO 
 Fernando Paulino Soares de Souza (1906-1990) era filho do grande cirurgião Augusto Paulino 

(1877-1962) que foi quem operou, em 1902, a primeira apendicite aguda no Rio de Janeiro. Fernando 

Paulino formou-se em 1928 pela FNM. Pela mesma faculdade tornou-se livre-docente em cirurgia e, em 

1968, Professor Honoris Causa. Foi cirurgião da Santa Casa da Misericórdia, do Hospital Souza Aguiar, 

chefe de cirurgia torácica do Hospital Torres Homem (para tratamento de tuberculose), chefe do Serviço 

de Cirurgia Geral da Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Fundador e chefe do Serviço de Cirurgia da 

Casa de Saúde São Miguel no Rio de Janeiro, onde criou a melhor Residência em Cirurgia Geral do país 

na época. Como dono e gestor da Casa de Saúde São Miguel, mantinha uma enfermaria para os doentes 

sem recursos, cujas despesas eram custeadas por ele próprio. Paulino foi pioneiro no suporte nutricional, 

parenteral e enteral, e deu importante contribuição ao estudo do desequilíbrio hidroeletrolítico. Foi autor 

de mais de 300 trabalhos e capítulos de livros. 

 Foi o único brasileiro eleito para a Sociedade de Cirurgia da União Soviética. Também foi mem-

bro do American College of Surgeons e governador para o Brasil durante seis anos, sendo honrado poste-

riormente com o Honorary Fellowship. Membro da American Surgical Society, do Colégio Brasileiro de 
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Cirurgiões, da Academia Nacional de Medicina e de muitas outras sociedades médicas. Era amigo dos 

irmãos Finochietto
4
 e ia com frequência à Argentina vê-los operar. Nunca desejou fazer vida acadêmica, 

mas recebeu vários títulos de professor e doutor honoris causa. Mantinha uma famosa reunião às quartas-

feiras, que era frequentada por um grande número de cirurgiões e clínicos. Essas reuniões nunca deixa-

ram de ser feitas, inclusive nas quartas-feiras de cinzas. Era o cirurgião dos cirurgiões, título que conside-

rava o mais importante. 

 BENEDICTO MONTENEGRO. ALÍPIO CORRÊA NETO. EDMUNDO VASCONCELLOS 
 Três grandes mestres da cirurgia brasileira que atuaram em São Paulo com a mesma preocupação: 

ensinar, fazer escola, criar novos mestres e sucessores.  

 Benedicto Augusto de Freitas Montenegro (1888-1979), formou-se em 1909 na Pensilvânia  

(EUA) e teve seu diploma revalidado no Rio de Janeiro. Em 1917 chefiou a missão médico-militar brasi-

leira enviada à França, na I Guerra Mundial. Cirurgião brilhante, recebeu a “Medalha do Pacificador Du-

que de Caxias” do Exército Brasileiro e foi condecorado “Cavaleiro da Legião de Honra da França” pelo 

governo francês. Em 1923 fez a primeira gastrectomia, com sucesso total, na América Latina. Após mais 

de cinco mil gastrectomias, foi apontado como o melhor do mundo na cirurgia gastroduodenal. Recebeu 

o título de membro honorário do Colégio Americano de Cirurgiões em 1947. Seu maior orgulho, porém, 

eram os seus discípulos. Foi professor catedrático de clínica cirúrgica, diretor da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (FMUSP) e reitor da USP. 

 Alípio Corrêa Neto (1898-1988) também atuou no campo de batalha, no Vale do Paraíba, por 

ocasião da Revolução Paulista de 1932. Fez carreira universitária e foi professor catedrático de clínica 

cirúrgica da FMUSP e reitor da USP de 1955 a 1957. Também foi professor de cirurgia de cabeça e pes-

coço, torácica e vascular da Escola Paulista de Medicina. Político, foi deputado e secretário de estado. 

Destacou-se como um grande mestre e teve discípulos famosos como Euryclides de Jesus Zerbini (1912-

1993), que realizou o primeiro transplante cardíaco no Brasil e quinto no mundo. O Prof. Alípio era dife-

rente dos outros catedráticos que mantinham um relacionamento distante. Por suas convicções socialde-

mocráticas, estava sempre muito próximo de seus alunos. Foi chefe do Serviço de Saúde da Força Expe-

dicionária Brasileira (FEB) na II Guerra Mundial, na Itália. Alípio Corrêa Neto foi um dos fundadores da 

Associação Médica Brasileira em 1951 e seu primeiro presidente.  

 Edmundo Vasconcellos (1905-1992) foi professor catedrático de técnica cirúrgica e cirurgia expe-

rimental da FMUSP. Foi um dos pioneiros da cirurgia experimental e da cirurgia torácica no Brasil. Seus 

principais trabalhos foram sobre megaesôfago e megacolo. Considerado o gênio da cirurgia inovadora e 

desbravadora, ajudou a criar algumas especialidades. Pertenceu a várias associações e recebeu diversos 

prêmios e condecorações; foi membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Interna-

cional de Cirurgiões, titular da Academia Nacional de Medicina e da Academia Paulista de Letras. 

 ELYSEU PAGLIOLI. FERNANDO LUZ 
 Dois grandes cirurgiões fora do eixo Rio-São Paulo.  

 A história das universidades gaúchas pode ser dividida em antes e depois de Eliseu Paglioli 

(1898-1985), pioneiro da neurocirurgia gaúcha. Paglioli foi o primeiro a organizar a residência médica no 

Rio Grande do Sul em seu serviço de neurocirurgia. Além de cirurgião e professor, durante 12 anos reitor 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi prefeito de Porto Alegre, Ministro da Saúde e mem-

bro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Dizia: “O dever do médico é trabalhar, o direito do 

médico é trabalhar.” 

 Fernando Luz (1886-1942) destacava-se pela grande perícia e elevada noção de disciplina. Além 

de professor de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina da Bahia, extremamente conceituado, desen-

volveu intensa atividade clínica. Fernando Luz não admitia durante as operações uma só palavra que não 

se relacionasse com o ato cirúrgico. Na sala de operações de um hospital em que trabalhava, mandou 

escrever em letras grandes: “Presente o paciente, interrompa-se a conversa e cesse-se o riso porque a  

doença a tudo domina”. Publicou numerosos trabalhos científicos e participou várias instituições científi-

                                                
4
 Enrique (1881-1948) e Ricardo (1888-1962) Finochietto desenvolveram um grande número de técnicas e instru-

mentos cirúrgicos e foram os mais importantes cirurgiões da Argentina na primeira metade do século XX. 
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cas e culturais. Morreu subitamente aos 56 anos, após ter salvado a vida de um paciente em uma cirurgia 

de baço extremamente delicada. 

 MAURÍCIO ROCHA E SILVA 
 Maurício Oscar Rocha e Silva (1910-1983), médico farmacologista nascido no Rio de Janeiro e 

formado pela FNM em 1933, foi um dos maiores cientistas brasileiros. Em 1937 foi trabalhar no Instituto 

Biológico de São Paulo com o médico microbiologista e imunologista Otto Bier (1906-1985), iniciando 

estudos sobre imunologia e reação inflamatória. Rocha e Silva foi um dos primeiros brasileiros a receber 

uma bolsa da Fundação Guggenheim, tendo ficado em Londres de 1940 a 1941. De volta ao Instituto 

Biológico, onde chefiou a Seção de Bioquímica e Farmacologia, pesquisava a liberação de histamina pela 

ação do veneno da cobra Bothrops jararaca quando descobriu a bradicinina. Em 1948/1949, juntamente 

com Wilson Teixeira Beraldo (1917-1998) e Gastão Rosenfeld (1912-1990), descreveu os potentes 

efeitos desse polipeptídeo de origem endógena com a capacidade de produzir efeitos hipotensores, es-

pasmos em preparações de músculo liso, edema. A bradicinina é hoje amplamente utilizada em medica-

mentos para o controle da hipertensão arterial. Ainda em 1948 foi um dos fundadores da Sociedade Bra-

sileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Em 1957 foi convidado para dirigir o Departamento de 

Farmacologia da de recém-criada Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, cargo que ocupou até sua aposentadoria em 1980.  
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