
 

 

HISTÓRIA DA MULHER NA MEDICINA 

 
 Elaine M. O. Alves 

Paulo Tubino 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Os nomes de homens predominam na História da Medicina e dentre as possíveis razões estão a de 

que os manuscritos que sobreviveram foram escritos por homens (viés histórico masculino?) e o fato de 

que as mulheres deixaram de ser admitidas nas escolas médicas desde a Idade Média até meados do século 

XIX. 

 

ANTIGUIDADE 
 

 Já nas civilizações mais antigas eram cultuadas divindades femininas ligadas à medicina e à saúde: 

no Egito, Isis; na Suméria, Ishtar (chamada Inanna na Assíria, Afrodite na Grécia, Vênus em Roma); na 

Grécia, Palas Atenas, Ártemis, Higeia, Panaceia.  

 Na Suméria (3500-1900 a.C.), na antiga Mesopotâmia, a deusa Ishtar era cultuada: “Onde pousas 

vossos olhos, os mortos revivem e os doentes se curam.” Havia o mágico (aszipu ou ashipû) e o médico 

(asuu ou asû). As mulheres podiam exercer a medicina (asû): operavam com instrumentos de bronze e 

conheciam plantas com propriedades de cicatrizar, desinfetar e anestesiar; aplicavam emplastros. 

 No Egito antigo, as mulheres dividiam o mesmo status com os homens e eram treinadas como 

médicas e cirurgiãs. Durante séculos tiveram papel significativo como médicas, especialmente nas escolas 

médicas em Heliópolis e Sais. MERIT PTAH, médica (cerca de 2700-2630 a.C.), cuja imagem foi pintada 

em uma tumba no Vale dos Reis, teria sido a primeira mulher médica na história da ciência. Ela foi 

descrita por seu filho, um alto sacerdote, como “chefe dos médicos”. Mas há pouca documentação a 

respeito e é possível que a primeira mulher médica na história da humanidade tenha sido a dama 

PESESHET (cerca de 2350-2320 a.C.). Aparentemente, havia um corpo profissional oficial de mulheres 

médicas durante o Antigo Reinado, do qual a dama Peseshet era a supervisora. A dama Peseshet sabia 

tomar o pulso, examinar a retina e a pupila do olho, a cor e a textura da pele, avaliar a qualidade da 

circulação da “energia” dos vasos. Assim, ela podia diagnosticar e como os médicos egípcios concluía 

com uma destas três frases: 

− Uma doença que conheço e tratarei.  

− Uma doença que conheço e tentarei tratar.  

− Uma doença que desconheço e não poderei tratar. 

 “Desde o início dos tempos, mulheres sábias colhiam ervas e faziam 

infusões, davam os cuidados do dia a dia que eram quase que toda a ajuda 

disponível para os doentes até dois séculos atrás. Elas banhavam os artríticos e 

manipulavam suas articulações, acompanhavam as mulheres grávidas e faziam seus 

partos. Uma vez que a maioria dos remédios era ineficaz há até cerca de cem anos, 

pode-se dizer que a maior parte da medicina prática estava na mão das mulheres.” 
 

                            Ian Carr: Women in Healing and the Medical Profession, 2004. 
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 Peseshet sabia preparar poções, unguentos e cataplasmas; utilizava fumigações medicinais e 

prescrevia dietas alimentares, de acordo com o transtorno da saúde. A ginecologia era uma de suas 

maiores especialidades. Aos remédios materiais, a dama Peseshet acrescentava a prática da magia, a 

faculdade de desviar o efeito da fatalidade.  

 Na Grécia antiga, os oráculos nos templos revelavam também as deusas Higeia (deusa da saúde, 

origem do termo higiene), e Panaceia (deusa da cura, que hoje significa remédio para todos os males). Os 

templos de Higeia e Panaceia funcionavam como se fossem os primeiros hospitais e empregavam 

mulheres médicas. Muitas mulheres eram conhecidas como herbalistas e curadoras, o que pode ser 

constatado na literatura da época. Na Ilíada e na Odisseia (c. 1000 a.C.) podem ser citadas: AGAMEDE, 

que cuidava das feridas e dos mortos, tanto gregos quanto troianos, na Guerra de Troia; POLIDAMNA, que 

havia dado uma bebida feita da erva “nepente” (Borago officinalis L., borragem) para Helena de Troia 

envenenar seus inimigos e curar seus amigos. ARTEMÍSIA DE CÁRIA, que viveu por volta do século           

IV a.C., de acordo com relatos históricos foi estudante de medicina e botânica e deu seu nome ao gênero 

de plantas artemisia. Creditava-se a ela o conhecimento de cada erva usada na medicina. 

 Hipócrates (460-377 a.C.), o pai da medicina moderna, nasceu na ilha de Cós, no mar Egeu. Filho 

de um médico, passou o início de sua vida no asclepeion local, um famoso santuário de cura, para o qual 

iam numerosos inválidos e turistas. Foi para Atenas em 430 a.C., para ajudar a combater a peste que lá 

grassava. Diz-se que não recebia mulheres como discípulas na ilha de Cós, mas aceitava que elas 

estudassem ginecologia e obstetrícia em outra escola sua, na Ásia Menor. Por outro lado, deve ser 

mencionado que o juramento hipocrático invoca as deusas da medicina: "Juro por Apolo Médico, 

Esculápio, Higeia, Panaceia e por todos os deuses e deusas, tomando-os como testemunhas, obedecer, de 

acordo com meus conhecimentos e meu critério, este juramento”.  

 FANOSTRATE (PHANOSTRATE) foi aclamada como parteira (maia) e médica (iatros) no século    

IV a.C. e FILISTA (PHILISTA, 318-272 a.C.) foi uma professora de Medicina tão brilhante que os alunos se 

reuniam para ouvi-la. De acordo com Sorano de Éfeso (c. 98-138), Filista escreveu livros médicos e era 

tão bela que dava suas aulas atrás de uma cortina para não distrair a atenção dos estudantes. Porém, um 

sistema mais patriarcal de governo se desenvolveu na Grécia e as mulheres foram, pouco a pouco, 

excluídas de cada aspecto da vida pública. Quase toda a ginecologia era exercida pelas parteiras antes do 

século V a.C. Entretanto, por volta da época de Hipócrates os médicos homens substituíam as parteiras. 

Conta-se a história de AGNÓDICE (circa 300 a.C.), embora não se saiba se é lenda ou verdade (figura 1).  

 

 
 

Figura 1 – Um dos 45 medalhões que ornamentam a 

fachada do prédio da nova Faculdade de Medicina da 

Universidade de Paris, na Rue des Saints-Pères, 

mostrando Agnódice sendo julgada no Areópago 

(fotografia dos autores). 
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 Agnódice teria ido para Alexandria estudar medicina com Herófilo da Calcedônia (335 ou 325 a 

280 ou 255 a.C.), o que era proibido às mulheres de Atenas na época. Disfarçada de homem, trabalhou 

como ginecologista, granjeando fama e muita clientela. Os outros médicos, todos homens, ficaram 

ressentidos e com inveja. Processada por seduzir suas pacientes, diante dos juízes no Areópago (figura 2) 

revelou que era mulher e esteve perto de perder a licença e ser banida de Atenas ou ser executada. Foi 

salva por um movimento das mulheres atenienses. A lei foi modificada e desde então toda mulher nascida 

livre poderia estudar medicina. 

 

  
 

Figura 2 – Areópago de Atenas visto da Acrópole. O Areópago ou Colina de Ares1 é uma colina situada a oeste 

da Acrópole de Atenas (Grécia), sede do Conselho que ali se reuniu de 480 a.C. até 425 d.C. No período da 

democracia ateniense (c. 508 a.C a 322 a.C.), o Areópago tinha a função de um tribunal (fotografia dos 

autores). 

 

 Havia muitas escolas médicas na Grécia antiga e em Alexandria. Herófilo dava aulas para grandes 

turmas de estudantes (homens e mulheres) em Alexandria, enquanto as escolas de Hipócrates ainda 

floresciam em Cós e em Larissa (na Trácia). Havia também a escola rival de Cnidos, na Ásia Menor, que 

atuava de modo independente e teve uma grande sequência de estudantes mulheres. 

 No início da era cristã, quando Roma conquistou a Grécia, as mulheres gregas curadoras eram 

vendidas como escravas, por preços altos. Dentre as categorias de mulheres curadoras havia a obstetrix 

(parteira), a medica (especialista em doenças femininas) e a clinica (que podia tratar todas as doenças). 

ASPÁSIA (século I ou II da Era Cristã), médica greco-romana conhecida apenas pelas citações de seus 

trabalhos na enciclopédia médica Tetrabiblion de Aécio de Amida (séculos V-VI), descreveu as várias 

posições fetais e inventou uma técnica para mudar a posição de bebês com apresentação pélvica. 

Pesquisou sobre a prevenção de abortos e recomendava exercícios físicos na preparação para o trabalho de 

parto, o uso de exercícios respiratórios e de massagens na vagina com óleos aquecidos para facilitar o 

delivramento ((expulsão da placenta e membranas). Conhecia bastante sobre contracepção e descreveu o 

tratamento cirúrgico de tumores uterinos, hérnias, peritonite e veias varicosas. 

                                                 
1 Ares (ou Marte, na mitologia romana) era o deus olímpico da guerra. 
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 METRODORA (século V d.C.) foi autora do mais antigo texto médico conhecido escrito por uma 

mulher: Sobre as Doenças e Curas da Mulher. Seu tratado abrangia muitas áreas da medicina, 

principalmente a ginecologia; além de ter sido referência para outros autores médicos na Grécia e Roma 

antigas foi traduzido e publicado na Europa medieval.   

 

IDADE MÉDIA 

 
 Durante a Idade Média, o conceito de inferioridade feminina foi intensificado pela Igreja e a 

educação das mulheres foi negligenciada. As mulheres eram vistas como presas fáceis e instrumentos do 

demônio e, talvez mais do que qualquer outra imagem, a “bruxa” incorporava as noções de corrupção do 

corpo feminino e o perigo das mulheres curadoras. Entretanto, foram os estudiosos de ambos os sexos, em 

mosteiros cristãos, que mantiveram vivos os conhecimentos sobre ervas e as habilidades diagnósticas.  Na 

Idade Média, a principal atividade médica das mulheres era como parteira, mas também havia médicas e 

cirurgiãs hábeis, praticando aberta ou secretamente, geralmente esposas ou filhas de cirurgiões-barbeiros. 

Algumas dessas mulheres devem ser destacadas. 

 TROTULA DE RUGGIERO  (século XI), também conhecida como Trottula, Trotta, Trocta ou 

Troctula (em português, Trótula), filha de nobre família salernitana, pôde estudar e depois ensinar na 

famosa Escola Médica de Salerno. Casou-se com o médico Giovanni Plateario, com quem teve dois filhos 

que seguiram a carreira dos pais. Era chamada sapiens matrona e tinha ideias inovadoras: considerava que 

a prevenção era o aspecto principal da medicina; enfatizava a importância da higiene, de uma alimentação 

equilibrada e da atividade física  para a saúde. Recomendava que a mulher, após o  jantar, lavasse a boca 

com vinho de muito boa qualidade; em seguida, deveria enxugar os dentes com um pano branco novo e 

secá-los muito bem. Finalmente, deveria mastigar diariamente erva-doce, levístico ou salsa porque “estas 

dão um bom odor, limpam as gengivas e deixam os dentes bem brancos”. A despeito de algumas 

controvérsias, a maioria dos pesquisadores acredita que é de sua autoria a obra De passionibus mulierum 

ou Trotula major, um manual de obstetrícia, ginecologia e puericultura difundido em mais de cem 

manuscritos entre os séculos XIII e XIV, no qual dá atenção especial aos males que afetam o aparelho 

reprodutor feminino, indicações precisas sobre a gravidez, uma série de prescrições relativas à dieta após 

o parto. Trótula foi considerada a primeira urologista da história por ter se ocupado das afecções dolorosas 

das vias urinárias femininas. Seu nome também está associado a uma coleção de receitas de cosméticos 

muito consultada na Itália até – pelo menos – o século XVI, chamada De ornatu mulierum ou Trotula 

minor, em que trata também de rugas, pelos supérfluos e manchas cutâneas.  

 HILDEGARDE DE BINGEN (1098-1179), nascida na Alemanha, foi visionária, poeta, musicista, 

botânica, teóloga, astrônoma, escritora, curadora (médica). Décima e última filha de uma família nobre foi 

encaminhada, aos oito anos de idade, ao mosteiro beneditino de São Disibod em Odernheim am Glan 

(estado da Renânia-Palatinado) para ser educada na clausura. Hildegarde demonstrou seu interesse pela 

cura das doenças nos livros Physica e Causae et Curae, em que pesquisou o uso terapêutico de plantas. 

Ao que tudo indica, foi a primeira mulher a escrever sobre doenças de pele e também sobre seus 

tratamentos. No Causae et Curae menciona lepra, escabiose, infestação por piolhos, mordidas de inseto, 

queimaduras. Também descreve doenças que provavelmente são: erisipela, paroníquia, rosácea, rinofima e 

alergia de contato, entre outras. Hildegarde indicava o uso de um unguento sulfuroso durante, pelo menos, 

cinco dias para o tratamento da escabiose e dizia que com este unguento “o doente iria ficar bom, a menos 

que Deus não pretendesse que ele se curasse”. Ela podia prever a evolução de um abscesso pela cor. O 

negro poderia levar o doente à morte e ela recomendava sua drenagem para melhor evolução.  
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 Tinha ideias sobre a gravitação universal que antecederam as de Isaac Newton por vários séculos; 

falava de um universo infinito em contínua expansão. Hildegarde de Bingen fez reflexões francas sobre 

sexualidade. Musicista, foi a primeira compositora cuja biografia é conhecida. Compôs mais de 70 

sinfonias. Era conhecida como a “Maravilha da Alemanha” e consultada por papas, bispos e reis. Alguns 

autores atribuem suas visões à enxaqueca, da qual padecia. Em uma de suas visões, sobre o fogo da 

inspiração divina, diz: “Abriu-se o céu, um fogo luminoso saiu relampejando e penetrou todo no meu 

cérebro, no meu coração e nas minhas vísceras, inflamando-me como uma chama que aquece                          

e não queima”. Foi canonizada em 10 de maio de 2012 e proclamada “Doutora da Igreja” em 07 de 

outubro de 2012, pelo papa Bento XVI.  

 Na Idade Média foram criadas as primeiras universidades do Ocidente. Mas as mulheres não eram 

aceitas nas universidades e, frequentemente, eram proibidas de exercer qualquer atividade curativa. Em 

1322, uma mulher chamada JACOBA FÉLICIÉ foi presa e processada pela Faculdade de Medicina 

da Universidade de Paris por praticar a medicina, embora os registros digam que “ela sabia da arte da 

cirurgia e da medicina mais do que qualquer mestre ou doutor em Paris”. As acusações: “Curava seus 

pacientes de doenças internas e feridas externas; visitava regularmente seus doentes, dos quais examinava 

a urina; tocava, sentia e segurava seus pulsos, corpos e membros; dava xaropes para que eles bebessem”. 

Os manuais da Inquisição diziam que “se uma mulher tem a audácia de curar sem haver estudado, ela é 

uma bruxa e deve morrer.” Como as mulheres não eram admitidas nos cursos universitários, todas as 

mulheres curadoras corriam risco de morte. Jacoba foi excomungada como bruxa e proibida de continuar 

suas curas sob pena de ser queimada na fogueira.  

 

IDADE MODERNA 

 
 PARTEIRAS 

 Até o fim da Idade Média, os nascimentos no mundo ocidental eram atendidos principalmente por 

parteiras, que passavam seus conhecimentos empíricos de geração a geração. Na Europa, costumavam ser 

licenciadas pela Igreja, que esperava que elas relatassem os nascimentos ilegítimos, batizassem bebês à 

morte e retirassem de sua prática os conhecimentos sobre ervas, aborto e controle de natalidade. Não 

tinham acesso a um treinamento médico formal.  

 Durante o Renascimento, a mais famosa parteira da França foi LOUISE BOURGEOIS BOURSIER 

(1563-1636), que gozou de grande distinção como professora, autora e parteira da Corte Real por 27 anos. 

Era conhecida como “A Erudita” e foi uma das pioneiras da obstetrícia científica. Casada com Martin 

Boursier, cirurgião-barbeiro e discípulo de Ambroise Paré, aprendeu anatomia com o marido e estudou 

sua futura prática nos livros de Paré. Era uma parteira incomum porque assistia tanto as mulheres pobres 

dos subúrbios de Paris quanto as nobres da corte, o que lhe conferiu grande experiência e habilidade. 

Como parteira da corte francesa atendeu a rainha Maria de Médicis (segunda esposa de Henrique IV) em 

todos os seus seis partos, entre eles o do futuro rei Luís XIII. Ela recomendava às outras parteiras que 

assistissem às dissecções para conhecerem melhor a anatomia feminina. Em 1609 publicou sua importante 

obra de obstetrícia e neonatologia  Observations Diverses sur la sterilité, perte de fruict, foecondité, 

accouchements, & maladies des femmes, & enfants nouveaux naiz, amplement traitées, et heureusement 

praticquées par L. Bourgeois dite Boursier, Sage femme de la Royne (Observações diversas sobre a 

esterilidade, a perda do fruto, fecundidade, parto, doenças da mulher e do recém-nascido). 

 Outra parteira notável foi Angélique-Marguerite Le Boursier du Coudray (1712-1791), 

conhecida como MADAME DU COUDRAY. Em 1759, em um esforço para reduzir a elevada mortalidade 

infantil da época, foi comissionada pelo rei Luís XV para viajar através da França ensinando a arte do 
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nascimento para as mulheres camponesas. Durante trinta anos, Madame Du Coudray ensinou mais de dez 

mil estudantes em cerca de quarenta cidades. Escreveu um livro de texto sobre o tema e inventou um 

manequim obstétrico em tamanho natural, que chamava de “máquina” e usava em suas demonstrações 

(figura 3).  

 

 
 

Figura 3 – Manequim obstétrico de Mme Du Coudray, aparentemente o único que restou. Musée Flaubert et 

d’histoire de la Médecine, Rouen, França (fotografia dos autores).  

 

 PIONEIRAS 

 ANNA MORANDI MANZOLINI (1716-1774) foi a primeira mulher professora universitária. Anna era 

artista plástica (escultora) e foi professora de anatomia da Universidade de Bolonha. Não era médica, mas 

foi considerada a melhor anatomista de sua época. Suas peças anatômicas em cera ainda podem ser vistas 

no Museo delle Cere Anatomiche da Universidade de Bolonha. 

 DOROTHEA CHRISTIANE ERXLEBEN (1715-1762), para assombro de toda a Europa, obteve o título 

de “Doutor em Medicina” em 1754, pela Universidade de Halle (Alemanha). Durante a infância ela era 

frágil e doente e o fato de estar constantemente confinada ao leito permitia que ficasse na cama lendo a 

Bíblia e os livros que o pai, o médico Christian Polycarp Leporin, levava para distraí-la: de latim, botânica, 

anatomia, medicina. Ela era extremamente inteligente e aprendia rapidamente. Aos 16 anos, Dorothea 

ficou impressionada ao saber que uma jovem de 20 anos chamada Laura Bassi havia recebido o título de 

doutora em filosofia na Universidade de Bolonha. Foi quando, juntamente com um de seus irmãos, 

começou a aprender medicina; ela observava e ajudava o pai em sua prática e estudava os textos médicos 

da época. Em 1735 o irmão de Dorothea foi convocado para o serviço militar; cinco anos depois ele foi 

liberado para estudar na Universidade de Halle, onde foi aceito imediatamente sem qualquer exame em 

vista do excepcional nível de conhecimento que apresentava. Dorothea permaneceu em sua cidade natal 

(Quedlinburg) ajudando o pai, inclusive em suas visitas domiciliares, enquanto que o irmão mais novo foi 

para a universidade. Uma das pacientes frequentemente visitadas pelo Dr. Leporin e a filha era a abadessa 

de Quedlinburg, Maria Elisabeth, e esta encorajou Dorothea a pedir permissão ao rei Frederico II da 

Prússia para estudar na Universidade de Halle. Dorothea escreveu uma carta ao rei e conseguiu a 

autorização desejada em março de 1741. Entretanto, Dorothea não foi para a universidade. Seu pai ficou 
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doente e ela, além de ser a pessoa mais indicada para cuidar dele, se tornou o principal arrimo da família. 

Além disso, sua prima materna e amiga íntima Sophie Elisabeth, que havia se casado aos 15 anos de idade 

com o pastor Johann Christian Erxleben, morreu tragicamente em 1741 após o nascimento de sexto filho. 

Dorothea assumiu o cuidado das cinco crianças sobreviventes e acabou se casando com o pastor em 1742. 

O novo casal teve mais quatro filhos. Em 1752, com 37 anos de idade e grávida de seu último filho, 

Dorothea foi acusada de charlatanismo por três médicos locais que nunca haviam aprovado que uma 

mulher exercesse a medicina, sobretudo uma mulher sem um diploma de médico. Em sua defesa, 

Dorothea lembrou que havia recebido permissão do próprio rei para buscar seu diploma e que, embora não 

o tivesse feito, estava com sua dissertação pronta para ser apresentada. Em 1754 sua dissertação foi 

aprovada pela banca examinadora e, novamente com a permissão de Frederico o Grande, ela obteve o grau 

em medicina pela Universidade de Halle, voltando ao exercício de sua profissão. Dorothea Erxleben 

morreu em 1762, com apenas 46 anos de idade, e somente em 1908 as mulheres foram admitidas 

formalmente nas universidades alemãs. 

 

IDADE CONTEMPORÂNEA 
 

 MIRANDA BARRY (Inglaterra, 1797-1865), vestida como homem e com o nome de James Barry, 

graduou-se na Universidade de Edimburgo em 1812, aos 15 anos. Alistou-se na marinha britânica e serviu 

na Índia, na Jamaica e em outras colônias britânicas, como cirurgião. Morreu no Canadá, aos 68 anos, no 

posto de Inspetor Geral dos Hospitais e somente na necropsia seu verdadeiro sexo foi descoberto.  

Oficialmente, foi enterrada como homem. 

 HARRIOT KEZIA HUNT (1805-1875) tentou, em 1847, ingressar na Universidade de Harvard. 

Apesar do diretor ter concordado, os estudantes a rejeitaram com o seguinte manifesto: “Uma mulher 

verdadeiramente delicada não ficará à vontade na presença de homens, pata escutar discussões a respeito 

de assuntos que, necessariamente, são abordados pelos estudantes de medicina. Não desejamos ter a 

companhia de nenhuma mulher, a nós imposta, que se sujeite a assexuar-se e a sacrificar seu pudor.” 

 

PRIMEIRAS MULHERES DIPLOMADAS QUE ESTUDARAM EM ESCOLAS MÉDICAS 

 
 As mulheres, entretanto, não desistiram e dentre as pioneiras – primeiras médicas diplomadas, que 

estudaram em escolas médicas – devem ser relacionadas: Elizabeth Blackwell, Estados Unidos (Nova 

Iorque), 1849; Elizabeth Garret Anderson, Inglaterra (Londres), 1865 (em farmácia) e pela Universidade 

de Paris em 1870 (em medicina); Marie Vögtlin, Suiça, 1872; Madeleine Brès, França (Paris), 1875; 

Maria Augusta Generoso Estrella: primeira brasileira a se formar em medicina (Nova Iorque, 1881); 

Eloiza Dias Inzunza, Chile, 1886; Rita Lobato Velho Lopes, Brasil (Salvador), 1887; Cecília Guierson, 

Argentina, 1889; Maria Montessori, Itália (Roma), 1896. 

 Inicialmente, foram criadas escolas médicas para mulheres: Women’s Medical College of 

Philadephia (1850); Women’s College of New York (1865); London School of Medicine for Women (1874). 

As escolas médicas mais conceituadas recusaram-se a receber mulheres por muito tempo: Universidade de 

Edimburgo, somente em 1889; Universidade de Londres, somente depois da 1.ª Guerra Mundial; Harvard 

Medical School (EUA), em 1919. No Brasil, em 1879, graças à Reforma Leôncio de Carvalho, pelo 

Decreto 7247 (artigo 24), foi conferida “a liberdade e o direito de a mulher frequentar os cursos das 

Faculdades e obter título acadêmico”. O Decreto foi rubricado pelo próprio imperador, D. Pedro II. 

 ELIZABETH BLACKWELL (1821-1910), nascida em Bristol (Inglaterra), foi a primeira mulher a 

receber o grau de médica em 1849. Foi rejeitada por dezenas de faculdades até ser aceita no Geneva 
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Medical College (hoje Hobart College), em Nova Iorque, porque o diretor deixou a decisão para os 

estudantes que votaram favoravelmente pensando se tratar de uma brincadeira. Apesar das muitas 

dificuldades durante o curso, Elizabeth formou-se como a primeira de sua turma. Impedida de exercer em 

vários hospitais, trabalhou em Londres e em Paris e fundou, em 1857, o seu proprio hospital – o New York 

Infirmary for Indigent Women and Children, juntamente com sua irmã Emily Blackwell e a médica alemã, 

de origem polonesa, Maria Zakrzewska. Quando começou a guerra civil americana, Elizabeth treinou 

enfermeiras e, em 1868, fundou uma escola médica para mulheres. Em 1869, transferiu para Emily a 

responsabilidade da escola e voltou para a Inglaterra. Lá, juntamente com Florence Nightingale (1820-

1910), abriu a London School of Medicine for Women e foi a primeira mulher médica registrada na Grã-

Bretanha. Elizabeth Blackwell se aposentou aos 86 anos de idade. Publicou: Medicine as a Profession for 

Women (1860) e Address on the Medical Education of Women (1864).  

 EMILY BLACKWELL (1826–1910), seguindo o exemplo de sua irmã Elizabeth, também decidiu 

estudar medicina e conseguiu se matricular no Rusch Medical College (em Chicago). Mas a escola foi 

pressionada pela Sociedade Médica de Illinois e interrompeu os estudos de Emily no fim do primeiro ano. 

Emily foi finalmente aceita na escola médica da Western Reserve University, em Cleveland, Ohio 

(atualmente Case Western Reserve University), onde se diplomou em 1854 com as maiores honras. Passou 

os dois anos seguintes na Europa, se aperfeiçoando na Inglaterra, França e Alemanha.  

 MARIA ZAKRZEWSKA (1829-1902), antiga parteira-chefe do Hospital Real da Caridade em Berlim, 

havia imigrado para os Estados Unidos em 1853 para estudar medicina. Com o auxílio de Elizabeth 

Blackwell conseguiu ser aceita em Cleveland e em 1857 juntou-se às irmãs Blackwell para fundar o 

Infirmary.  Zakrzewska trabalhou como médica residente do hospital até 1869, quando partiu para dirigir 

um hospital em Boston. Foi professora de obstetrícia no New England Female Medical College, manteve 

uma bem sucedida clínica privada e, além disso, se engajou nas campanhas contra a escravidão e pelo 

direito do voto feminino.  

 ELIZABETH GARRETT ANDERSON (1836-1917), encorajada por Elizabeth Blackwell, tentou ser 

aceita, sem sucesso, nas Universidades de Londres, Oxford, Cambridge e Edimburgo. Conseguiu ser 

aceita pela Sociedade dos Farmacêuticos em 1861, graças a uma brecha legal, e se formou em 1865. Mas 

só recebeu o grau de médica em Paris, em 1870. 

 MARIA AUGUSTA GENEROSO ESTRELA (1860-1946), filha de portugueses, nasceu no Rio de 

Janeiro. Atraída pela notícia de que uma jovem estudava medicina em New York, mostrou-a ao pai, que 

lhe informou da impossibilidade do estudo no Brasil, pois as faculdades não permitiam o ingresso de 

mulheres. Entretanto, ela insistiu para que seu pai lhe permitisse estudar no exterior e clinicar no Brasil. 

Em 17 de outubro de 1876, matriculou-se no New York Medical College and Hospital for Women. Maria 

Augusta terminou o curso em 1879, mas não tinha a idade para receber o diploma, e aguardou dois anos, 

para completar a maioridade e formar-se. O esforço da jovem, provavelmente, levou D. Pedro II a meditar 

sobre a condição feminina do país e ele colocou a carreira médica, antes exclusivamente masculina, ao 

alcance da mulher.  

 RITA LOBATO VELHO LOPES (1867-1954), nasceu em São Pedro do Rio Grande, RS. Iniciou os 

estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, mas os concluiu na Faculdade de Medicina da Bahia 

em 1887. Graduou-se em 10 de dezembro de 1887, defendendo a tese “Paralelo Entre os Métodos 

Preconizados na Cesariana” e foi muito criticada pelo tema, considerado ofensivo por abordar assunto tão 

pudico e reservado. A mãe falecera no parto de seu irmão caçula, quatro anos antes da formatura e Rita 

havia prometido a ela, em seu leito de morte, que ninguém morreria de parto em suas mãos. Além de 

primeira médica diplomada no Brasil e segunda da América Latina, foi a primeira doutora brasileira e a 

primeira vereadora do Rio Grande do Sul. 
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 Mas as dificuldades continuavam muitas, nos Estados Unidos, na Europa e, obviamente, também 

no Brasil. A despeito das autorizações legais obtidas a duras penas, prevaleciam os preconceitos culturais 

e sociais contra a presença da mulher nos cursos de medicina e na profissão médica. Cita o Prof. Joffre M. 

de Rezende: “No alvorecer do século XX, mais precisamente em 1905, o Kaiser Guilherme II, da 

Alemanha, ao ser indagado o que pensava do estudo da medicina pelas mulheres, respondeu com ironia: 

‘a mulher deve ocupar-se exclusivamente dos 3 K: Küche, Kirche e Kinde’ (cozinha, igreja e filhos)”.  

 Entretanto, as mulheres não esmoreceram e souberam conquistar e preservar seu lugar na medicina. 

No Brasil, tal fato pode ser comprovado pelo levantamento realizado, entre 1994 e 1996, pelo Conselho 

Federal de Medicina, em parceria com o Instituto Oswaldo Cruz, para avaliação da real situação do 

médico no Brasil: na década de 40, as médicas não ultrapassavam 1% do total de clínicos no Brasil; os 

anos 90, dentre 184.708 médicos pesquisados em todo o território nacional, 124.125 (67,2%) eram 

homens e 60.583 (32,8%) eram mulheres, mas quando se considerou a distribuição por sexo e idade, 

verificou-se que com idade inferior a 35 anos havia 50% de cada sexo. Mais recente, a pesquisa 

“Demografia Médica no Brasil: dados gerais e descrições de desigualdades”, feita em parceria pelos 

Conselhos Federal de Medicina (CFM) e Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), foi 

divulgada em novembro de 2011 e evidenciou que as mulheres são maioria entre médicos mais jovens. O 

ano de 2009 foi um marco histórico no processo de feminização da Medicina já que, pela primeira vez, 

entraram no mercado de trabalho mais mulheres que homens. Consequentemente, e também pela primeira 

vez, no grupo de médicos com 29 anos ou menos, as mulheres passaram a ser maioria. Em 2011, dos 

48.569 médicos desse grupo etário, 53,31% eram mulheres e 46,69% eram homens. Por outro lado, nas 

idades mais avançadas, o cenário permanece predominantemente masculino; do total de 10.799 

profissionais com 70 anos ou mais, apenas 18,08% são mulheres.  

O crescimento da participação das mulheres confirma uma tendência consistente, observada ao 

longo das últimas décadas e acentuada nos últimos anos, e é uma tendência mundial que confirma a 

feminização da Medicina. Levantamento da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2007) mostra que a proporção de mulheres médicas em 30 países estudados cresceu 30% entre 

1990 e 2005.
2
 

 

NOMES FEMININOS NA HISTÓRIA DA MEDICINA 
 

 É interessante observar que, além de serem menos citadas na história da Medicina, as mulheres são 

menos reconhecidas em prêmios e homenagens até hoje. Até 2012, apenas nove mulheres receberam o 

Prêmio Nobel na categoria Fisiologia e Medicina e somente duas médicas: 1947 – Gerty Cori, médica e 

bioquímica; 1977 – Rosalyn Yalow (1921-2011), física nuclear; 1983 – Barbara McClintock (1902- 

2002), citogeneticista; 1986 – Rita Levi-Montalcini, médica; 1988 – Gertrude B. Elion (1918-1999), 

química; 1995 – Christiane Nüsslein-Volhard (n. 1942), bioquímica e bióloga molecular; 2004 – Linda 

B. Buck (n. 1947), neurobióloga; 2008 – Françoise Barré-Sinoussi (n. 1947), bioquímica e virologista; 

2009 – Elizabeth H. Blackburn (n. 1948), bioquímica e Carol W. Greider (n. 1961), bióloga molecular. 

 GERTY THERESA RADNITZ CORI (1896-1957) era médica e bioquímica, nascida em Praga, 

República Checa. Em 1947, ela e o marido, Carl Cori, foram o primeiro casal a receber o Prêmio Nobel 

em Ciência (Fisiologia ou Medicina) pela descoberta da conversão catalítica do glicogênio em ácido 

                                                 
2A pesquisa na íntegra pode ser acessada no portal do Conselho Federal de Medicina, estando disponível em: 

<http://www.crmdf.cfm.org.br/images/super_banners/arquivos/demografiamedicanobrasil.pdf>. 
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láctico. Gerty Cori foi a terceira mulher a receber o Prêmio Nobel na história. 

 RITA LEVI-MONTALCINI (1909-2012), édica italiana nascida em Turim. Ganhou o Prêmio  m

Nobel em 1986 por suas descobertas sobre os fatores de crescimento. Rita Montalcini identificou o fator 

de crescimento do nervo; recebeu o Prêmio Trotula de Ruggiero em 2002. 

 Também devem ser mencionadas: MARIE CURIE (1867-1934), que recebeu o Prêmio Nobel de 

Física em 1903 e o de Química em 1911; IRENE JOLIOT-CURIE (1897-1956), filha de Marie e Pierre 

Curie e ganhadora do Prêmio Nobel de Química em 1935; MARIA GOEPPERT-MAYER (1906-1972), 

Prêmio Nobel de Física em 1963; DOROTHY CROWFOOT HODGKIN (1910-1994), Prêmio Nobel de 

Química em 1964. 

 Muitas outras mulheres médicas não receberam a consagração do Prêmio Nobel, mas deixaram 

seus nomes registrados na medicina de nossa época. Dentre elas, destacam-se:  

 AUGUSTA MARIE DEJERINE-KLUMPKE (1859-1927), médica neurologista francesa, nascida nos 

Estados Unidos da América (EUA), foi a primeira mulher neuroanatomista. Formou-se na Universidade 

de Paris em 1889, mas somente com a intervenção do Ministro da Educação (o fisiologista Paul Bert, 

1830-1886), é que se tornou a primeira mulher na França a ser indicada interne des hôpitaux em 1887. 

Descreveu as manifestações clínicas das lesões do plexo braquial inferior (C4-C5), causadas por 

tocotraumatismo: paralisia de Dejerine-Klumpke.  

 CORNELIA CATHARINA DE LANGE (1871-1950), médica pediatra, nascida na Holanda. Em 1932, 

descreveu uma forma rara de oligofrenia com microcefalia e retardamento mental grave, pequena estatura 

e fácies característica: síndrome de Cornelia de Lange.  

 MARGARETH REED MENDENHALL (1874-1964), médica patologista norte-americana. Inicialmente 

foi mal recebida pelo Dr. William Osler no Johns Hopkins Hospital, mas seu valor foi reconhecido e se 

tornaram grandes amigos. Provou que a doença de Hodgkin não era uma forma de tuberculose e descobriu 

as células características da doença de Hodgkin, as células de Reed (ou de Reed-Sternberg).  

 HELLEN BROOKE TAUSSIG (1898-1986), médica pediatra estadunidense, é considerada a 

fundadora da cardiologia pediátrica. Perdeu a audição pouco depois de se graduar por Harvard, em 1927 e 

desde então fazia leitura labial. Desenvolveu a habilidade de distinguir os ritmos dos corações normais e 

doentes pelo toque, mais do que pelo som. Idealizadora da cirurgia paliativa para a tetralogia de Fallot,
3
 

por meio de uma anastomose entre a artéria subclávia e a artéria pulmonar. 

 EDITH LOUISE POTTER (1901-1993), médica norte-americana, especialista em patologia perinatal. 

Descreveu a síndrome de Potter: agenesia renal; fácies de Potter; alterações nos membros. Foi pioneira nas 

pesquisas sobre o fator Rh (1947). Classificou as doenças císticas do rim (classificação de Potter). 

Estudou e compreendeu as síndromes teratogênicas. 

 VIRGINIA APGAR (1909-1974), médica anestesista nascida nos EUA. Em 1952, idealizou e 

introduziu o escore de Apgar, o primeiro método padronizado para avaliação da transição do recém-

nascido para a vida fora do útero. Foi a primeira mulher a ser nomeada Full Professor na Columbia 

University College of Physicians and Surgeons.  

 SOPHIE SPITZ (1910-1956), médica patologista de origem judia-alemã, nascida nos EUA. 

Defendeu o uso do teste de Papanicoloau, inicialmente rejeitado, por entender seu valor na prevenção do 

câncer do colo uterino. Descreveu o melanoma juvenil benigno, o nevus de Spitz.   

 

                                                 
3 Tetralogia de Fallot: estenose da válvula pulmonar; hipertrofia do ventrículo direito; dextroposição da aorta, 

que se localiza sobre o defeito do septo; comunicação interventricular. 
 



 

Alves EMO, Tubino P. História da mulher na medicina, 2014. 

 

11 

 AUDREY ELIZABETH EVANS (n. 1925), médica oncologista pediatra nascida na Inglaterra, emigrou 

para os EUA em 1953. Pioneira no estudo clínico e tratamento dos tumores sólidos pediátricos, 

especialmente o neuroblastoma. Idealizadora das casas de apoio às crianças com câncer e suas famílias. 

Em 1971, propôs um sistema utilizado internacionalmente para o estadiamento do neuroblastoma: o 

sistema de Evans. 
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