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RESUMO 

A dissecção de corpos humanos foi e ainda é um assunto controverso, que desperta polêmica desde a Antiguidade. 

Através dos tempos há relatos conflitantes, inclusive quanto à proibição religiosa da anatomização nas diferentes 

épocas. Nosso objetivo foi rever a prática da dissecção anatômica através do tempo e procurar esclarecer se 

efetivamente houve uma proibição da Igreja às dissecções humanas. Por meio de revisão histórica e pesquisa 

bibliográfica sobre a história da anatomia, observamos que ao longo do tempo houve interpretações divergentes 

sobre a bula pontifícia De Sepulturis de Bonifácio VIII, que no ano 1300 abordou o desmembramento dos corpos, 

assim como sobre os concílios da Igreja Católica que se manifestaram sobre a prática da medicina. Em nossa revisão 

não foi encontrada qualquer proibição oficial da Igreja à dissecção de corpos humanos com fins científicos.  

Palavras-chave: Anatomia/história, Dissecção/história, Vivissecção, Roubo de cadáver.  

 

ABSTRACT 

The human bodies dissection was and still is a controversial issue that arouses polemic since antiquity. Through the 

ages there are conflicting reports, including on the religious prohibition of anatomization at different times. Our 

goal was to review the practice of anatomical dissection through time and seek to clarify if there was really a ban of 

the Church to human dissections. Through historical review and bibliographic research on the history of anatomy, 

we found that over time there has been divergent interpretations of the papal bull De Sepulturis of Boniface VIII, 

who in 1300 addressed the dismemberment of bodies, as well as about Catholic church councils treated the practice 

of medicine. In our review we didn’t find any official ban of the Church to the dissection of human bodies for 

scientific purposes. 

Key-words: Anatomy/history, Dissection/history, Vivisection, Grave robbing. 

 

Introdução 

Durante muitos séculos a medicina 

permaneceu rudimentar, estática, pois não se 

conhecia a anatomia e a fisiologia do corpo humano. 

Ao longo do tempo os anatomistas tiveram de lutar 

contra a superstição, as crenças primitivas, tabus 

religiosos e intolerância de todos os tipos. Muitos 

séculos se passaram antes que ficasse consolidado o 

conceito de que o conhecimento das estruturas 

anatômicas do corpo humano era a base da 

aprendizagem e da prática da ciência médica. Diz-se, 

com frequência e vagamente, que tabus religiosos, 

morais e mesmo estéticos impediram que os médicos 

antigos e medievais abrissem o corpo humano com 
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finalidades anatômicas. De fato, as reações humanas 

aos mortos podem ser detectadas já nos povos 

primitivos e estão intimamente relacionadas à gênese 

das antigas religiões. Acredita-se que os povos 

primitivos já concebiam a ideia de uma alma humana 

e de um mundo povoado por fantasmas invisíveis 

que, de diversas maneiras, poderiam causar mal. Era 

o caso, sobretudo, dos que sofriam morte violenta, 

cuja alma adquiria uma disposição para o mal além 

do habitual; seu corpo era rigorosamente evitado e 

toda a relação entre o morto e os membros de sua 

tribo era encerrada imediatamente no momento da 

morte. A punição que os vivos sofreriam por não 

fazê-lo era compartilhar um destino idêntico; assim 
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grande parte do comportamento das pessoas era 

determinado por essas crenças. O tabu a respeito dos 

mortos incluía não poder tocá-los e nem tocar aqueles 

que os rodeavam; se estendia aos enlutados e contra 

qualquer coisa associada aos mortos, inclusive 

pronunciar seus nomes. Assim os tabus contra os 

corpos mortos, de certa forma, contribuíram para o 

sentimento contra a dissecção dos cadáveres. Há 

relatos de eventual manipulação de corpos, mesmo 

antes do século III a.C. Entretanto, tais atos 

costumavam ser tratados como profanações passíveis 

de punição e quem os cometia era considerado tanto 

poluído quanto poluidor e uma fonte de perigo para 

os indivíduos e a comunidade (1-5). Destaque-se que, 

na Antiguidade, o conhecimento anatômico somente 

poderia ser conseguido de três maneiras: o sacrifício 

(humano ou de animais), as observações casuais e a 

dissecção (6). 

 

Dissecção Humana no Mundo Antigo 

O início do conhecimento anatômico pode 

ser rastreado até o aruspício, ou seja, a inspeção das 

vísceras de um animal, principalmente o fígado de 

uma ovelha. O fígado era considerado o órgão vital, 

o local da alma e o sítio central de todas as formas de 

atividade mental e emocional. O fígado era o órgão 

que sintetizava o costume de prever o futuro. A 

hepatoscopia era uma prática muito difundida na 

antiga Mesopotâmia e, embora não fosse anatomia 

propriamente dita, ensinou os sacerdotes a 

observarem pequenos detalhes anatômicos. No Egito, 

como demonstram os papiros médicos, havia 

interesse considerável na relação entre feridas e 

fraturas e a anatomia, mas pouca preocupação com os 

efeitos de enfermidades não traumáticas. Os 

embalsamadores removiam os órgãos internos por 

meio de pequenas incisões e não há referências de que 

estivessem interessados no estudo anatômico ou nas 

doenças, embora houvesse cerca de 100 termos 

anatômicos em língua egípcia na época. (1,7-9). 

Na China antiga não se fazia dissecção 

humana. A dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) marca o 

período de sistematização da medicina chinesa e foi 

também a época em que a China se tornou, 

oficialmente, um estado confucionista. De acordo 

com os princípios confucianos, o corpo humano era 

considerado sagrado e não devia ser desonrado. 

Confúcio ((551-479 a.C.) disse: “Todo aquele que 

entra mutilado no reino da morte não pode esperar por 

um reencontro com seus antepassados”. Porém, 

mesmo se dissecção humana não foi tolerada durante 

a escrita do Nei Jing (“O Clássico de Medicina 

Interna do Imperador Amarelo”), há observações do 

aspecto interno do corpo nos mortos em batalha ou 

após trauma no abdômen ou tórax (7-9). Já na Índia 

antiga, o conhecimento anatômico começou a ser 

obtido por meio do sacrifício de animais 

(especialmente, cavalos) e de humanos, que era parte 

integrante dos festivais religiosos védicos. E também 

por meio das observações casuais de corpos 

enterrados impropriamente e dos exames corporais 

que os médicos faziam em seus pacientes. O grande 

cirurgião indiano Susruta (século VI a.C.?) 

recomendava a todos que aspiravam uma carreira 

cirúrgica que adquirissem um bom conhecimento da 

estrutura do corpo humano. Com esse propósito 

descreveu um método pelo qual o cadáver poderia ser 

preparado sem que fosse necessário cortá-lo, 

respeitando as tradições religiosas da época e a lei 

hindu que estabelecia que nenhum corpo seria 

violado pela faca e que pessoas com mais de dois 

anos de idade deveriam ser cremadas em sua 

condição original. Para tal deveria ser escolhido um 

corpo completo de alguém que não fosse demasiado 

velho, nem houvesse morrido envenenado ou de 

doença deformante. Após a remoção de todos os 

excrementos dos intestinos o cadáver deveria ser 

envolvido com ervas, junco, cânhamo ou similar e 

colocado dentro de uma gaiola de bambu em um rio 

de correnteza lenta e deixado para decompor em local 

pouco iluminado. Depois de sete noites o corpo 

apodrecido deveria ser removido da caixa e raspado, 

gradualmente, com um pincel de raízes duras. Dessa 

maneira, a partir da pele, os diversos planos seriam 

raspados permitindo a identificação a olho nu de 

todas as partes do corpo. Finalmente o corpo deveria 

ser aberto com um bastão de bambu. Os estudantes de 

cirurgia eram instruídos a praticar em vários objetos, 

tais como abóboras, melões, todos os tipos de 

simuladores e na pele esticada de animais ainda com 

o pelo.  (9-12).  

Na Grécia Antiga, de acordo com suas leis 

sagradas, cada corpo humano era uma fonte 

significante de poluição para todos aqueles que, de 

alguma maneira, entrassem em contato com o 

cadáver. Nos templos era proibido: morrer, 

abandonar ou enterrar um corpo, parir, ter intercurso 

sexual, urinar, defecar e, durante o período 

helenístico (compreendido da morte de Alexandre 

Magno em 323 a.C. ao suicídio de Cleópatra VII em 

30 d.C.), também a entrada de mulheres menstruadas. 

A casa em que alguém morria, incluindo a água e o 

fogo que lá houvesse, os familiares do morto e 

qualquer pessoa que entrasse na casa, ficavam 
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impuros e eram necessários rituais demorados de 

purificação. Há o relato de uma inscrição em uma 

estela de mármore encontrada em Cós, esculpida por 

volta do século IV a.C., em que é enfatizada a 

necessidade de se purificar a comunidade quando 

qualquer osso humano (osteon anthropou) é achado 

em um espaço público. Assim, os corpos não eram 

tocados na Grécia Antiga, já que lhes era atribuído 

um poder poluidor. Além disso, com poucas 

exceções, as tradições gregas garantiam a 

inviolabilidade da pele: a pele era um símbolo mágico 

de integridade e unidade, tanto individual quanto 

coletiva. Por fim, havia a crença de que as almas 

vagavam pelas margens do rio Estige (Styx) até que o 

corpo fosse enterrado ou queimado. “Cortar” 

corresponde ao verbo grego tēmnein, do qual deriva 

a palavra anatomē (dissecção). O uso mais comum de 

“cortar” se referia à violação dos limites da pele 

durante o sacrifício de um animal, sempre precedido 

por um juramento sagrado. Além do uso sacrificial, 

“cortar” designava atos de violência, frequentemente 

em combate. Embora Hipócrates tenha postulado que 

a “anatomia é o fundamento da medicina”, o que é 

mencionado nos tratados hipocráticos sobre a 

estrutura do corpo humano é escasso, superficial e, 

em grande parte, impreciso. Nesses textos, pela 

primeira vez, tēmnein é usado para designar incisões 

bem conservadoras, especialmente as usadas para a 

sangria terapêutica. A teoria humoral das doenças, 

que vigorava na medicina grega da Antiguidade, 

prescindia de investigações que correlacionassem a 

anatomia com as doenças. As dissecções científicas 

eram feitas somente em animais e, portanto, o 

conhecimento anatômico humano do período 

hipocrático, obtido pela observação de feridas 

abertas, era limitado. (3,5,9).  

Em Alexandria, durante o período 

helenístico, foi permitida a dissecção de cadáveres 

humanos. Aulo Cornélio Celso (25 a.C.-50 d.C.) 

menciona que por decreto real os cadáveres dos 

condenados executados estavam liberados para os 

estudos anatômicos. Por um curto período de 30-40 

anos, essas dissecções foram permitidas tanto para 

Herófilo da Calcedônia (c. 325-255 a.C.) como para 

Erasístrato de Chios (c. 310-250 a.C.) e mudaram 

fundamentalmente o estado do conhecimento 

médico. Celso relatou: “Herófilo e Erasístrato 

praticaram dissecções em criminosos vivos retirados 

das prisões. Enquanto respiravam, observavam as 

funções e os diferentes aspectos das vísceras e órgãos 

ainda vivos”. Herófilo foi o primeiro a fazer 

dissecções anatômicas e, possivelmente, vivissecções 

em público. A partir de seus estudos fez descobertas 

originais, dentre as quais: reconheceu a diferença 

entre artérias, nervos e tendões; descreveu o olho, o 

cérebro, o cerebelo, as meninges, os ventrículos 

cerebrais e o calamus scriptorius no assoalho do 

quarto ventrículo; deixou seu nome na tórcula de 

Herófilo (sinus confluens); restaurou ao cérebro a 

honra de ser a sede do pensamento; entendeu o papel 

dos nervos, separando os nervos cranianos dos nervos 

espinais, dividindo-os em sensoriais e motores e 

reconhecendo que o dano aos nervos motores causava 

paralisia; descreveu a anatomia das válvulas 

cardíacas; distinguiu artérias de veias e observou, 19 

séculos antes de William Harvey, que as artérias 

levavam o sangue do coração para as várias partes do 

corpo; reconheceu o pulso como uma função da 

batida do coração e o incluiu no diagnóstico, 

utilizando um relógio de água para medir sua 

frequência; dissecou e descreveu os ovários, o útero, 

as vesículas seminais e a próstata; estudou o fígado, 

o pâncreas e deu à primeira porção do intestino 

delgado, correspondente a 12 dedos, o nome duodeno 

que é usado até hoje (3,9,13-15). Se Herófilo foi o 

maior anatomista da Antiguidade, Erasístrato foi o 

maior fisiologista. Erasístrato, ao contrário de 

Herófilo, questionava a teoria humoral hipocrática. 

Estudou o funcionamento do cérebro, descreveu o 

funcionamento da epiglote, das válvulas aórtica e 

pulmonar do coração e os vasos lácteos do 

mesentério. Tinha noções do metabolismo basal e 

idealizou um calorímetro rudimentar. Dizia que cada 

órgão se conectava com o resto do organismo pela 

artéria, pela veia e pelo nervo. Buscou causas naturais 

para os fenômenos fisiológicos, preconizou a 

prevenção por meio da higiene e o tratamento 

baseado na dieta, nos banhos e no exercício (9,14,15). 

Posteriormente a dissecção humana foi abandonada; 

talvez pela volta dos tabus religiosos, morais e 

estéticos da Grécia antiga, talvez pelo fato de que o 

conhecimento anatômico não era necessário para a 

prática médica então vigente. Outra causa importante 

teria sido a perda do patrocínio real com a morte de 

Ptolomeu II em 246 a.C. (3,14). 

Em Roma, a anatomia humana começou a 

ser estudada no século III a.C., sob a influência 

principalmente de Herófilo e Erasístrato. A maior 

dificuldade era o profundo respeito que os romanos 

tinham pelos mortos, cujo corpo era considerado 

sagrado e intocável. Mas era possível dissecar os 

cadáveres dos condenados à morte, de crianças 

abandonadas, dos inimigos mortos em combate ou de 

prisioneiros de guerra, daqueles abandonados em 
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valas comuns (escravos ou pobres) e cadáveres não 

reclamados por parentes ou patrões (16,17). Mas, 

embora o estudo da anatomia não tenha desaparecido 

completamente, o progresso foi modesto no período 

entre Erasístrato e Galeno de Pérgamo (c. 129-210). 

Durante esse período não foram feitas dissecções 

sistemáticas, se é que alguma foi feita, uma vez que o 

estudo da anatomia passou a ser considerado 

desnecessário na formação do médico, para o 

tratamento das doenças (17,18). O interesse na 

anatomia foi revivido no final do século I d.C. Rufus 

de Éfeso (c. 80-150) recomendava o estudo a 

anatomia humana a partir da dissecção de animais 

que mais se assemelhassem ao ser humano, embora 

dissesse que “no passado usava-se ensinar isto, mais 

corretamente, no homem” (4,16,17). Sorano de Éfeso 

(c. 100 d.C.), que estudou em Alexandria, teria 

dissecado o corpo de uma mulher para seus estudos 

de obstetrícia e ginecologia em Roma (17). Pouco se 

sabe sobre o que aconteceu depois da morte de 

Erasístrato até Marinus de Alexandria (c. 100 d.C.). 

Marinus foi professor de Satyros, um anatomista de 

Esmirna, que por sua vez foi o primeiro professor de 

anatomia do jovem Galeno, então com 16 anos de 

idade (19,20). Galeno estudou inicialmente em 

Pérgamo (atualmente Bérgama, na Turquia), depois 

em Esmirna, Corinto e Alexandria (figura 1). De 

volta à sua cidade natal, foi médico de gladiadores e 

pôde adquirir um bom conhecimento tratando as 

feridas dos humanos e dissecando os animais 

sacrificados na arena. Mudou-se para Roma e 

continuou seus estudos anatômicos, com atenção 

especial ao sistema nervoso. Oferecia dissecções 

públicas de animais (macacos, porcos, bois) e, 

rotineiramente, fazia vivissecções. Na época, as 

dissecções de animais eram a única fonte de 

observações anatômicas, transportadas sem hesitação 

para os seres humanos. Entretanto, o próprio Galeno 

dizia que em Alexandria ainda era possível estudar os 

ossos humanos (1,4). A partir do ano 380, o 

cristianismo se torna a única religião imperial 

legítima, são fechados todos os templos e proibido 

qualquer culto pagão. Com a ascensão do 

cristianismo, gradualmente foram estabelecidas 

novas normas sociais, políticas e institucionais que se 

difundiram por todo Império Romano cristão; o corpo 

humano passou a ser considerado sagrado em vista de 

sua criação à imagem de Deus, sua função como 

portador da alma e da crença em um reencontro com 

Deus no dia do Juízo Final. Santo Agostinho (354-

430) considerava a dissecção sem propósito e 

desumana (17). 

 

 
Figura 1 - Estátua em honra a Galeno na cidade de Bérgama, Turquia. Ao fundo vê-se a acrópole da antiga cidade 

de Pérgamo (fotografia dos autores). 
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Dissecção Humana na Europa Medieval Até 1300 

 Depois de 1500 anos a dissecção do corpo 

humano volta a ser praticada e o século XIII é um 

marco desse retorno com diversos exemplos de 

estudos post-mortem. O próprio Papa Inocêncio III 

(1161-1216) solicitou parecer médico para 

determinar a causa mortis em dois casos implicando 

religiosos, um relacionado ao capelão do Mosteiro da 

Santíssima Trindade em Maloleone, próximo à 

Bordeaux (França) e o outro comprometendo 

Roderic, bispo de Sigüenza, cidade perto de Toledo 

(Espanha). Ambos eram suspeitos de atos criminosos 

e as investigações incluíram o exame dos corpos das 

vítimas. Os decretos de Inocêncio III contêm vários 

casos em que a inspeção do cadáver proporcionou as 

provas necessárias para um veredito papal. Por volta 

de 1209, quando esses decretos foram escritos, o 

testemunho médico passou a ser aceito e solicitado na 

determinação da causa da morte, sendo introduzido 

na lei civil (21). Sabe-se que a primeira autopsia 

conhecida foi ordenada pelo rei norueguês Sigurd 

Jorsalfar em 1130, para estudar o fígado de um 

homem morto por alcoolismo (8,21), mas deve ser 

ressaltado o papel da Escola Médica de Salerno 

(figura 2), que atingiu seu apogeu entre os séculos XI 

e XIII. Frederico II, rei da Sicília, promulgou em 

1231 um código de leis chamado Liber Augustalis. A 

profissão de cirurgião é regulamentada no Livro III 

do referido código, título 46: “Nenhum cirurgião está 

autorizado a praticar se não apresentar cartas de 

professores, que dão aulas na escola médica, 

atestando que ele, pelo menos por um ano, estudou o 

ramo da medicina que confere preparação cirúrgica e, 

sobretudo, que aprendeu a anatomia do corpo 

humano na escola e está perfeitamente treinado neste 

ramo da medicina, sem cujo conhecimento não se 

podem realizar incisões benéficas e nem curativas 

uma vez praticadas”. Em Salerno a anatomia era 

ensinada inicialmente em porcos e macacos, de 

acordo com Galeno. Mas o ensino da anatomia 

humana se tornou mandatório: ...anatomiam 

humanorum corporum, in scolis didicerit ...sine qua 

incisiones fieri non poterunt. (...a anatomia do corpo 

humano será aprendida na escola antes que quaisquer 

incisões possam ser feitas). Em Salerno foi criada a 

primeira cadeira de anatomia na Europa, oferecendo 

aos estudantes a possibilidade de fazer autopsias em 

cadáveres, uma prática que ainda não era permitida 

em outras universidades (22-25). Nessa época, as 

reações negativas às dissecções se baseavam no 

humanismo e no respeito ao corpo humano (ou seria 

o medo dos cadáveres?). Um manuscrito do século X 

cita Vindiciano de Monte Cassino, contemporâneo de 

Santo Agostinho: “Foi do agrado dos anatomistas 

antigos examinar as vísceras dos mortos para 

aprender de que forma morreram, mas para nós 

humanistas (a dissecção) é inaceitável e deve ser 

proibida” (26,27). Roger Bacon (1214-1294) e 

Arnaldo de Villanova (1235-1315) consideram 

indispensável o estudo do corpo morto, mas não 

citam qualquer experiência pessoal com dissecções 

(8). Entretanto, há vários relatos de autopsias nesse 

período com fins anatomopatológicos, forenses e 

acadêmicos. O frade franciscano Salimbene de Parma 

(1221-1288) viajava bastante pela Itália e pela França 

e foi um importante cronista de sua época. Assim 

relatou claramente a primeira autopsia conhecida em 

1286. Durante um inverno rigoroso em Cremona 

ocorreram muitos casos de abscessos tanto em 

humanos quanto em galinhas, com grande 

mortalidade. Um médico da cidade dissecou algumas 

galinhas e depois um homem, encontrando abscessos 

semelhantes no coração de todos. Aparentemente, 

Frei Salimbene aceitou o procedimento como muito 

natural e não expressou surpresa ou desaprovação 

(28). Outra provável evidência está num manuscrito 

da Bodleian Library (Universidade de Oxford, 

Inglaterra), possivelmente de 1290. O manuscrito 

contém oito miniaturas que mostram uma jovem 

mulher doente, do início da doença à morte; a sexta 

miniatura é uma óbvia imagem de autopsia (29). 

Entre os exames com finalidade forense, há alguns 

bem documentados. Em Bolonha, em 1289, dois 

médicos foram designados para examinar o corpo de 

Iacopo Rustighelli e concluíram que a morte havia 

sido causada por vários ferimentos em diversas partes 

do corpo. Em 1295, na Villa di san Benedetto, 

próximo à Bolonha, certo Benivenne foi ferido e 

morreu. Os cirurgiões Vinciguerra e Amadore foram 

escolhidos por sorteio, compareceram ao local, 

exumaram o cadáver e o examinaram constatando 

duas feridas mortais e outras não mortais (21,30,31).  

Em 1299, foi emitida a bula papal 

Detestande feritatis (De sepulturis) que proibia o 

chamado “Costume alemão” (mos teutonicus). O 

documento do Papa Bonifácio VIII (c. 1230-1303) foi 

considerado, por alguns, o “princípio dos males da 

anatomia” (32,33). Entretanto, de sua leitura não se 

depreende que o trabalho dos anatomistas estivesse 

incluído na disposição proibitiva. A bula somente 

proibia os desmembramentos dos corpos dos 

cruzados para sepultamento em local distante (33-

35). O mos teutonicus foi um método muito popular 
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entre os nobres europeus, usado a partir da Segunda 

Cruzada (1145-1149), em que o corpo era eviscerado, 

desmembrado e fervido em vinho ou água até que as 

partes moles se destacassem dos ossos. A carne e os 

intestinos eram enterrados ou cremados e os ossos 

limpos eram envolvidos em peles de animais para a 

viagem. Outra desinformação se relaciona à famosa 

frase “a igreja abomina o sangue” (ecclesia abhorret 

a sanguine). Há citações vagas de que constaria em 

algum dos concílios da Igreja Católica, mais 

frequentemente no Concílio de Tours (1163). 

Entretanto esta frase não é encontrada em qualquer 

documento eclesiástico, nem qualquer variante da 

mesma e sequer a palavra cirurgia é mencionada de 

algum modo. O fato é que as autoridades religiosas 

consideravam que a prática médica exercida fora dos 

mosteiros expunha os clérigos a um triplo risco: 

mulheres, ouro e ambição. Assim, nos concílios dos 

séculos XII e XIII foi proibida, de início, a atividade 

médica remunerada e depois qualquer tipo de prática. 

A frase em questão é de autoria do médico e 

economista francês François Quesnay (1694-1774) 

em seu livro sobre a história da cirurgia na França, 

publicado em 1744 (31,36-40). 

 

 
Figura 2 – Ao longo do tempo, as aulas na Escola Médica de Salerno foram ministradas em diversos locais. Uma 

das sedes foi a Igreja de San Pietro a Corte, no centro histórico de Salerno, onde os estudantes também celebravam 

o término do curso (fotografias dos autores). 

 

 

Dissecção Humana na Europa Medieval Após 

1300 

 Em fevereiro de 1302, o nobre Azzolino 

degli Onesti morreu subitamente em Bolonha depois 

de uma refeição. Ele tinha muitos inimigos e como 

seu corpo inchou rapidamente e a pele se tornou cor 

de azeitona e depois negra, sua família suspeitou de 

envenenamento. A corte local designou três médicos 

cirurgiões e dois médicos físicos, um dos quais era o 

anatomista e professor da Universidade de Bolonha 

Bartolomeo da Varignana (c. 1260-1321), para 

procederem à autopsia. O veredito, no primeiro caso 

relatado de autopsia forense, foi de morte natural em 

consequência do acúmulo de sangue nas veias do 

fígado (21,40,41). Bartolomeo era pago pela cidade 

de Bolonha para examinar os cadáveres nos casos de 

mortes suspeitas (31). A primeira dissecção com 

finalidades acadêmicas ocorreu em 1281, cerca de 

1600 anos depois de Herófilo, na Universidade de 

Bolonha (42). Mas foi em 1315 que outro anatomista 

e também professor da Universidade de Bolonha, 

Mondino de Liuzzi (c. 1276-1326), fez a primeira 
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dissecção pública de um cadáver feminino em 

benefício dos estudantes de medicina (43). Mondino 

escreveu um dos mais antigos livros de anatomia: 

Anatomia Mundini. O livro foi terminado em 1316, 

mas somente publicado em 1478, em Pádua (44). 

Mondino foi chamado de “Restaurador da Anatomia” 

e é uma das grandes figuras da história da anatomia 

antes de Vesalius. Seu livro, um manual de técnicas 

de dissecção, foi texto padrão por mais de 200 anos. 

Após uma introdução geral, a dissecção é descrita na 

ordem ditada pela necessidade, ou seja, a de dissecar 

os órgãos mais perecíveis primeiro, uma vez que não 

havia métodos de conservação eficazes: primeiro o 

abdome e, na sequência, tórax, cabeça, ossos, coluna 

espinhal e extremidades. É possível que ele próprio 

tenha executado as dissecções, o que é interessante 

porque o professor não tocava no cadáver; sentava-se 

em sua cadeira acadêmica elevada (figura 3), a 

“cátedra”, e proferia sua conferência enquanto um 

colega mais jovem, o “apresentador”, assinalava o 

que devia ser dissecado e o “demonstrador” fazia 

efetivamente os cortes (31,45). Além dos já citados, 

os grandes anatomistas dissecaram desde o século 

XIII sem que houvesse qualquer problema 

relacionado a esse procedimento, por exemplo: 

Guglielmo da Saliceto (c. 1215-1280), Taddeo 

Alderotti (1223-1303), Guy de Chaulliac (c. 1300-

1368), Antonio Benivieni (1443-1502), Alessandro 

Benedetti (c. 1460-1525), Berengario da Carpi (c. 

1466-1530), Gabriele Falloppio (1523-1562), 

Andreas Vesalius (1514-1564). 

 
Figura 3 – À esquerda, a cátedra do Teatro Anatômico da Universidade de Bologna, onde o professor se sentava 

durante a aula. À direita, a mesa de dissecção. O teatro original foi construído em 1637 no interior do Palazzo 

dell'Archiginnasio (fotografias dos autores). 

 

Logo começaram a ser feitas dissecções 

anatômicas pedagógicas em todas as universidades 

europeias, em geral utilizando cadáveres de 

criminosos executados (31), mas a falta de material 

para o estudo anatômico sempre foi um grande 

problema. Em 1319, houve um processo judicial por 

roubo de cadáver em Bolonha. Quatro estudantes de 

medicina invadiram um cemitério, desenterraram o 

corpo de um criminoso que havia sido enforcado no 

dia anterior e o levaram para ser dissecado na casa de 

seu professor, Mestre Alberto. A acusação foi 

limitada ao roubo do cadáver, não houve menção à 

dissecção do corpo. Se a dissecção do cadáver fosse 

um crime deveria haver alguma menção a respeito no 

processo, mas a ênfase foi na acusação de invasão do 

cemitério (40,41). Em Bolonha, no início do século 

XV, eram dissecados um corpo de homem e um de 

mulher por ano (se o de mulher não estivesse 

disponível, um segundo corpo masculino) para o 

ensino (40). A falta de cadáveres e a paixão pelo 

conhecimento levaram a condutas extremas, mas a 

repressão e os processos judiciais não tinham relação 

com as dissecções e sim com o roubo dos corpos e a 

profanação dos mortos.  
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A Igreja, com frequência, solicitou auxílio 

em dissecções de interesse teológico, no 

esclarecimento de epidemias ou no caso da morte de 

papas. No século XIV, prevaleceu a teoria de que o 

corpo dos santos diferia dos demais corpos e havia a 

convicção de que seria possível localizar marcas da 

santidade. É o caso de Clara de Montefalco, abadessa 

de um mosteiro agostiniano em Montefalco, na 

Úmbria (Itália), que morreu em agosto de 1308. A 

despeito do calor estival, seu corpo emanava um odor 

de santidade por cinco dias após a morte. As freiras 

da abadia decidiram então eviscerar o cadáver para 

embalsamá-lo; quando o abriram e removeram as 

vísceras encontraram, no coração, a imagem do 

Cristo crucificado, o flagelo, três cravos e a coroa de 

espinhos. Outro caso foi o da beata Margarida de 

Città di Castello, que morreu em 1320 e cujo corpo 

foi dissecado por dois cirurgiões locais na presença 

de grande número de freiras e clérigos. A autopsia foi 

feita diante do altar-mor da igreja de São Domingos 

em Città di Castello, cidade também na Úmbria. No 

coração da beata foram encontradas três pedras com 

imagens da Sagrada Família e seu corpo repousa até 

hoje nessa mesma igreja (31,46). Em 1348, durante o 

papado de Clemente IV (1342-1352) houve uma 

terrível epidemia de peste em Perúgia (Itália) e o 

próprio papa ordenou a autopsia das vítimas da 

doença (31,47). Em 1410, o cirurgião bolonhês Pietro 

d’Argellata autopsiou e embalsamou o antipapa 

Alexandre V que havia morrido subitamente (48,49). 

Há relatos de que no século XVI foram autopsiados 

oito papas por suspeitas de envenenamento ou de mal 

tisico: Leão X, Adriano VI, Paulo III, Paulo IV, Pio 

V, Gregório XIII, Sisto V e Gregório XIV (47). O 

exame post-mortem foi importante nos processos de 

canonização de santos da Igreja Católica. O fundador 

da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, foi 

autopsiado por Realdo Colombo (1516-1559), grande 

anatomista e cirurgião nascido em Cremona, poucas 

horas após sua morte em 1556. Foram encontrados 

incontáveis cálculos de diferentes cores nos pulmões, 

rins, fígado, veia porta, vesícula biliar, ureteres, 

bexiga, cólon, veias hemorroidais e até no umbigo. O 

breve relato de Colombo no livro De re anatomica 

(1559) não permite uma conclusão precisa, mas a 

doença do santo teve longa duração e os cálculos na 

veia porta, provavelmente, eram trombos ou 

calcificações (40,50). Outras autopsias foram mais 

detalhadas, como a do cardeal e arcebispo de Milão 

Carlos Borromeu (1538-1584) por Giovanni Battista 

Carcano Leone, cirurgião e professor de anatomia da 

Universidade de Pavia, e a de Filipe Néri (1515-1595) 

pelo médico milanês Angelo Vittori (51,52). 

No início do Renascimento, os artistas 

também tiveram grande influência nos estudos 

anatômicos. Interessados principalmente em 

músculos, ação corporal e postura, fizeram todos os 

esforços para dissecar quando e onde possível. Dentre 

esses devem ser destacados Leonardo da Vinci 

(1452-1519), Michelangelo (1475-1564), Albrecht 

Dürer (1471-1528) e Tiziano Vecellio (c. 1477-

1576). Entre 1400 e 1543, provavelmente, foram 

feitas mais dissecções pelos artistas do que pelos 

anatomistas. Michelangelo Buonarroti, aos 17 anos, 

ficou hospedado no Convento do Espírito Santo em 

Florença e lá, com a aprovação do prior, teve a 

possibilidade de dissecar os cadáveres do hospital do 

convento para estudar anatomia. Em agradecimento, 

esculpiu o crucifixo de madeira que hoje está exposto 

na sacristia da igreja (1,55). As interpretações 

equivocadas da bula De Sepulturis poderiam ter sido 

eliminadas com a leitura da bula emitida em 1482 

pelo papa Sisto IV (1471-1484), que reconheceu a 

anatomia como útil ao ensino e às praticas médica e 

artística. O papa, que havia estudado e depois 

ensinado em Bolonha e Pádua, foi um entusiástico 

patrono das artes e reconstrutor do Ospedale di Santo 

Spirito em Roma. Seu pontificado foi controverso, 

mas certamente teve papel fundamental para a 

medicina. Ele permitiu aos bispos locais que dessem 

os corpos dos criminosos executados para serem 

dissecados pelos médicos e pelos artistas. Foram 

beneficiadas inicialmente as Universidades de 

Tubinga (na Alemanha), Bolonha e Pádua (40,47,53). 

Graças a esse acesso aos corpos, Andreas Vesalius 

pôde completar o livro que revolucionou a anatomia 

humana, o De humani corporis fabrica. Mesmo 

durante a Inquisição medieval não houve qualquer 

referência a processos por dissecção do corpo 

humano (40,54). Portanto, embora citada com 

extraordinária persistência, a tão mencionada 

proibição oficial da Igreja à dissecção de corpos 

humanos, com fins científicos ou forenses, é apenas 

um mito. 
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