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História da Medicina 

“Resumir a história da Medicina, que 
por certo tem a idade do Homem, cuja 
existência sempre foi acompanhada 
de dor, sofrimento e doenças, e de dor, sofrimento e doenças, e 
sintetizar a história da piedade na 
Medicina, que nasceu do gesto 
médico, são tarefas ingentes e quase 
impossíveis”.

Luis Carlos Raya





NORDESTE DA ÁFRICA E PENÍNSULA ARÁBICA





MAIMÔNIDES (RAMBAM):

Uma história exemplar:
* De Fé.
* De Cidadania.
* De Medicina.





História da Medicina 
Árabe/Arabesca

Início do sec.XVI: poucas cidades na 
costa. Tribos no interior.
570 a.D. – Nascimento de Maomé.
612-Inicio da pregação em Meca.612-Inicio da pregação em Meca.
624 – Muçulmanos passam a rezar 
voltados para Meca e não mais para 
Jerusalém.
630- Conquista de Meca.



História da Medicina 
Árabe/Arabesca

632 – Morte de Maomé. Abu Bakr é 
aclamado seu sucessor e primeiro califa.
634 – Morre Abu Bakr. Omar é o novo 
califa.
637 – Conquista do Iraque.
638 - Omar conquista Jerusalém.
642 – Conquista da Pérsia e do Egito.
644 – Assassinato do Califa Omar. Assume 
Osman.



História da Medicina 
Árabe/Arabesca

645 – Osman inicia a composição dos 
primeiros exemplares do Alcorão.
656 – Osman é assassinado. Assume Ali, 
primo de Maomé e casado com sua filha 
Fátima.Fátima.
661 – Ali é assassinado. Início do cisma 
xiíta (“partidários de Ali”).
691 – Construção da Mesquita de Omar 
(ou “Cúpula do Rochedo”) em Jerusalém, o 
mais antigo monumento arquitetônico 
islâmico conservado em sua totalidade.



Alcorão: surata da abertura



INTERIOR DA CÚPULA DO ROCHEDO



História da Medicina 
Árabe/Arabesca

711 – Os muçulmanos penetram na 
península Ibérica por Gibraltar (“Jibr Al 
Tarik”).
712 – Os muçulmanos penetram na Índia.
718 - Cerco de Constantinopla.718 - Cerco de Constantinopla.
750 – Os muçulmanos chegam na China.
785 – Início da construção da Mesquita de 
Córdoba, na Espanha.
803 – Construção do primeiro hospital 
particular, em Bagdá.



MARCO ERIGIDO EM HOMENAGEM A TARIQ



A grande mesquita de Córdoba



DETALHES DA MESQUITA DE CÓRDOBA



História da Medicina 
Árabe/Arabesca

846 – Os muçulmanos chegam às portas 
de Roma.
873 – Morte do “filósofo dos Árabes”, Al-
Kindi.
Sec. X – Extração do álcool e uso 
medicinal.
Sec. XI – Publicação do “Canon” de 
Avicena ( Abu Ali Al-Hussain Ibn Sina) com 
descrição das doenças e seus tratamentos.



AVICENA (IBN SINA)

ijf/2006





VITRAL DA CATEDRAL DE MILÃO



História da Medicina 
Árabe/Arabesca

Sec. XI - # Mais de 700 medicamentos são 
relatados.

# Hunain Ibn Ishaq publica seu 
estudo do olho humano, o primeiro 
compêndio de Oftalmologia.compêndio de Oftalmologia.

1037 - Morre Ibn Sina (Avicena), filósofo 
platônico-aristotélico islâmico.

1085 - Cristãos retomam Toledo. Começa 
a reconquista da Espanha.



História da Medicina 
Árabe/Arabesca

1094 – Rodrigues Dias de Vivar, “El Cid”, 
conquista Valencia.
1096 – Conquista de jerusalém pelas forças da 
primeira cruzada.
1111 – Muçulmanos tomam Lisboa, Porto, 
Évora, Santarém e Badajoz.Évora, Santarém e Badajoz.
1138 – Morte do filósofo e místico Ibn Bahia 
(Avempace)
1143 – O Corão é traduzido para o latim.
1147 – Afonso de Portugal reconquista Lisboa.
1195 – O Papa Inocêncio III convoca uma 
cruzada contra os muçulmanos na Espanha.



História da Medicina 
Árabe/Arabesca

1198 – Morre Ibn Rushd (Averróes) o maior filósofo 
peripatético islâmico.
1212 – Muçulmanos perdem a batalha de Navas de 
Tolosa, momento decisivo da “reconquista”.
1230 – Averróes é traduzido para o latim.
1248 – Sevilha é reconquistada pelos cristãos.
1481 – Inquisição na Espanha.1481 – Inquisição na Espanha.
1492 – Os “reis católicos”, Fernando e Isabel, tomam o 
último bastião mouro na Espanha.
1536 – Inquisição em Portugal.
1798 – Napoleão ataca o Egito.
1821 – Fim da Inquisição em Portugal e Espanha.



Expansão do Islamismo





Espanha Islâmica



Expansão do Islamismo durante o califado de 
Damasco (661-750)



ROTAS COMERCIAIS ENTRE SÉCULOS VII e XV



Complexo arquitetônico de 
Alhambra em Granada (sec. XIV)



Medicina Arabesca

Características de respeito aos “povos do 
Livro”. Árabes , persas, judeus e cristãos.
A indubitável contribuição para a Medicina  
e para o renascimento cultural e científico 
ocidental.ocidental.
As perdas por ações destruidoras dos 
cconquistadores: os mongóis lançam no rio 
Tigre o acervo da biblioteca de Bagdá; o 
cardeal Ximenez lança à fogueira cinco mil 
exemplares do Alcorão.



A influência na Península Ibérica e Sul da 
Itália. A Escola de Salerno, criada no século 
IX, onde conviveram médicos árabes, judeus 
e bizantinos é exemplo desta influência. 
Nesta Escola o diploma de médico passou a 
ser obrigatório a partir de 1140.

A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO MÉDICO

No Califado do Ocidente, médicos de 
Córdoba, Toledo e Granada estabeleceram 
importante ponte entre as medicinas do 
Oriente e Ocidente. Destaca-se aqui a figura 
do médico andaluz Albucassis que escreveu, 
em hebreu, seu Tratado de Cirurgia, 
traduzido para o latim no século XIII e sendo 
importante referência até o século XVIII.





Nesse período a medicina vai lentamente se 
desligando da religião e se tornando parte da 
physica, a ciência do mundo. Nessa 
transformação foi muito importante a figura 
de Averróes, que mostrou incrível liberdade 
de espírito, reinvindicando o direito de 

A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO MÉDICO

de espírito, reinvindicando o direito de 
pensar. É dele a afirmação:   

“Ó homens, não digo que esta ciência, a que 
chamais ciência divina, seja falsa, digo antes 
que eu sei é de ciências humanas”.



Averróes

Ijf/2006



PENSAMENTO MÉDICO.
ESTRUTURA HOSPITALAR
FARMÁCIA
SAÚDE PÚBLICA

AVANÇOS  IMPORTANTES

SAÚDE PÚBLICA
HIGIENE E DIETÉTICA
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO 
MÉDICO
ÉTICA





NO CALIFADO ORIENTAL:

# RHAZES ( Abu-Bakr Muhammad Ibn-Zakaria Al-Razi; 
850-923)  Deixou mais de duzentas obras. Descreve 
pela primeira vez, com pormenores, o sarampo e o 
diagnóstico diferencial entre as doenças eruptívas Era 
conhecido por sua generosidade, sempre procurando 

OS GRANDES NOMES DA MEDICINA ARABESCA

conhecido por sua generosidade, sempre procurando 
ajudar os pobres. Considerado professor magistral, 
principalmente com os alunos à beira-leito, muito 
homenageado, morreu velho cego e na miséria. É dele 
o aforisma:

“Quando Galeno e Hipócrates coincidem, é fácil a 
decisão dos médicos; mas quando seus conceitos 
divergem, o desacordo entre os médicos é 
irremediável”.



# AVICENA ( Abu-Ali Al-Husayn Ibn-Sina; 980-1037)  
Era persa, como Rhazes. Foi considerado menino-
prodígio sendo capaz, aos dez anos de idade, de 
recitar o alcorão de memória. Dedicou-se à poesia, 

OS GRANDES NOMES DA MEDICINA ARABESCA

recitar o alcorão de memória. Dedicou-se à poesia, 
gramática, geometria, astronomia,, fisiologia, 
medicina e cirurgia, tendo, aos 21 anos escrito uma 
enciclopédia científico. Escreveu cerca de cem livros, 
sendo que o mais conhecido Canon (Al-Qanun), 
influenciou médicos, tradutores, professores e 
estudantes por muitos séculos, sendo que até a 
metade do século XVII o currículo médico das 
universidades cristãs, era baseado nos escritos de 
Avicena. 



NO CALIFADO OCIDENTAL:

# ALBUCASSIS ( Abul Qasim Al-Zahrawi; 936-1013)
Foi o autor mais importante  de textos cirúrgicos da 
medicina arabesca. Em seu livro, Al-Tasrif, a parte 
cirúrgica, pela primeira vez é ilustrada e apresenta 

OS GRANDES NOMES DA MEDICINA ARABESCA

cirúrgica, pela primeira vez é ilustrada e apresenta 
texto sistematizado. Sua contribuição inclui 
descrições cirúrgicas cuidadosas, introdução de 
interessantes instrumentos cirúrgicos, conselhos 
importantes, com relação a cuidados éticos e grande 
ênfase para a importância dos conhecimentos 
anatômicos para a execução de operações.



# MAIMÔNIDES ( Moses Ben Maimon; 1135-1204)
Foi o mais importante médico judeu da medicina 
arabesca. Nascido em Córdoba, mudou-se mais tarde 
para o Marrocos e, depois, para o Cairo, tendo sido 

OS GRANDES NOMES DA MEDICINA ARABESCA

para o Marrocos e, depois, para o Cairo, tendo sido 
médico do sultão Saladino. Seus escritos apresentam 
informações sobre medidas de higiene e dietética, 
primeiros cuidados, envenenamentos e problemas 
médicos gerais, mas o foco estava voltado para 
aspectos filosóficos. O “Juramento Médico” de 
Maimônides é de rara beleza.



MAIMÔNIDES



ORAÇÃO DO MÉDICO (MAIMÔNIDES)ORAÇÃO DO MÉDICO (MAIMÔNIDES)ORAÇÃO DO MÉDICO (MAIMÔNIDES)ORAÇÃO DO MÉDICO (MAIMÔNIDES)

“Ó“Ó“Ó“Ó Deus,Deus,Deus,Deus, TuTuTuTu formasteformasteformasteformaste oooo corpocorpocorpocorpo dodododo homemhomemhomemhomem comcomcomcom infinitainfinitainfinitainfinita
bondadebondadebondadebondade;;;; TuTuTuTu reunistereunistereunistereuniste nelenelenelenele inumeráveisinumeráveisinumeráveisinumeráveis forçasforçasforçasforças quequequeque
trabalhamtrabalhamtrabalhamtrabalham incessantementeincessantementeincessantementeincessantemente comocomocomocomo tantostantostantostantos instrumentos,instrumentos,instrumentos,instrumentos,
dededede modomodomodomodo aaaa preservarpreservarpreservarpreservar emememem suasuasuasua integridadeintegridadeintegridadeintegridade estaestaestaesta lindalindalindalinda
casacasacasacasa quequequeque contémcontémcontémcontém suasuasuasua almaalmaalmaalma imortal,imortal,imortal,imortal, eeee estasestasestasestas forçasforçasforçasforças
agemagemagemagem comcomcomcom todatodatodatoda aaaa ordem,ordem,ordem,ordem, concordânciaconcordânciaconcordânciaconcordância eeee harmoniaharmoniaharmoniaharmoniaagemagemagemagem comcomcomcom todatodatodatoda aaaa ordem,ordem,ordem,ordem, concordânciaconcordânciaconcordânciaconcordância eeee harmoniaharmoniaharmoniaharmonia
imagináveisimagináveisimagináveisimagináveis.... PorémPorémPorémPorém sesesese aaaa fraquezafraquezafraquezafraqueza ouououou paixãopaixãopaixãopaixão violentaviolentaviolentaviolenta
perturbaperturbaperturbaperturba essaessaessaessa harmonia,harmonia,harmonia,harmonia, estasestasestasestas forçasforçasforçasforças agemagemagemagem umaumaumauma contracontracontracontra
asasasas outrasoutrasoutrasoutras eeee oooo corpocorpocorpocorpo retornaretornaretornaretorna aoaoaoao pópópópó dededede ondeondeondeonde veioveioveioveio.... TuTuTuTu
enviasteenviasteenviasteenviaste aoaoaoao homemhomemhomemhomem TeusTeusTeusTeus mensageiros,mensageiros,mensageiros,mensageiros, asasasas doençasdoençasdoençasdoenças
quequequeque anunciamanunciamanunciamanunciam aaaa aproximaçãoaproximaçãoaproximaçãoaproximação dodododo perigo,perigo,perigo,perigo, eeee ordenasordenasordenasordenas quequequeque
eleeleeleele sesesese prepareprepareprepareprepare paraparaparapara superásuperásuperásuperá----laslaslaslas....



““““AAAA EternaEternaEternaEterna ProvidênciaProvidênciaProvidênciaProvidência designoudesignoudesignoudesignou----memememe paraparaparapara cuidarcuidarcuidarcuidar dadadada vidavidavidavida
eeee dadadada saúdesaúdesaúdesaúde dededede TuasTuasTuasTuas criaturascriaturascriaturascriaturas.... QueQueQueQue oooo amoramoramoramor àààà minhaminhaminhaminha
artearteartearte ajaajaajaaja emememem mimmimmimmim oooo tempotempotempotempo todo,todo,todo,todo, quequequeque nuncanuncanuncanunca aaaa avareza,avareza,avareza,avareza, aaaa
mesquinhez,mesquinhez,mesquinhez,mesquinhez, nemnemnemnem sedesedesedesede pelapelapelapela glóriaglóriaglóriaglória ouououou porporporpor umaumaumauma grandegrandegrandegrandemesquinhez,mesquinhez,mesquinhez,mesquinhez, nemnemnemnem sedesedesedesede pelapelapelapela glóriaglóriaglóriaglória ouououou porporporpor umaumaumauma grandegrandegrandegrande
reputaçãoreputaçãoreputaçãoreputação estejamestejamestejamestejam emememem minhaminhaminhaminha mentementementemente;;;; pois,pois,pois,pois, inimigosinimigosinimigosinimigos dadadada
verdadeverdadeverdadeverdade eeee dadadada filantropia,filantropia,filantropia,filantropia, eleseleseleseles poderiampoderiampoderiampoderiam facilmentefacilmentefacilmentefacilmente
enganarenganarenganarenganar----memememe eeee fazerfazerfazerfazer----memememe esqueceresqueceresqueceresquecer meumeumeumeu elevadoelevadoelevadoelevado
objetivoobjetivoobjetivoobjetivo dededede fazerfazerfazerfazer oooo bembembembem aaaa teusteusteusteus filhosfilhosfilhosfilhos....



“Concede“Concede“Concede“Concede----memememe forçaforçaforçaforça dededede coraçãocoraçãocoraçãocoração eeee dededede mente,mente,mente,mente, paraparaparapara quequequeque
ambosambosambosambos possampossampossampossam estarestarestarestar prontosprontosprontosprontos aaaa servirservirservirservir osososos ricosricosricosricos eeee osososos
pobres,pobres,pobres,pobres, osososos bonsbonsbonsbons eeee osososos perversos,perversos,perversos,perversos, amigosamigosamigosamigos eeee inimigos,inimigos,inimigos,inimigos, eeee
quequequeque eueueueu jamaisjamaisjamaisjamais enxergueenxergueenxergueenxergue numnumnumnum pacientepacientepacientepaciente algoalgoalgoalgo alémalémalémalém dededede
umumumum irmãoirmãoirmãoirmão quequequeque sofresofresofresofre.... SeSeSeSe médicosmédicosmédicosmédicos maismaismaismais instruídosinstruídosinstruídosinstruídos quequequeque
eueueueu desejaremdesejaremdesejaremdesejarem memememe aconselhar,aconselhar,aconselhar,aconselhar, inspirainspirainspirainspira----memememe comcomcomcomeueueueu desejaremdesejaremdesejaremdesejarem memememe aconselhar,aconselhar,aconselhar,aconselhar, inspirainspirainspirainspira----memememe comcomcomcom
confiançaconfiançaconfiançaconfiança eeee obediênciaobediênciaobediênciaobediência paraparaparapara reconhecêreconhecêreconhecêreconhecê----los,los,los,los, poispoispoispois
notávelnotávelnotávelnotável éééé oooo estudoestudoestudoestudo dadadada ciênciaciênciaciênciaciência.... AAAA ninguémninguémninguémninguém éééé dadodadodadodado verververver
porporporpor sisisisi mesmomesmomesmomesmo tudotudotudotudo aquiloaquiloaquiloaquilo quequequeque osososos outrosoutrosoutrosoutros vêemvêemvêemvêem....



Deus,Deus,Deus,Deus, TuTuTuTu memememe designastedesignastedesignastedesignaste paraparaparapara cuidarcuidarcuidarcuidar dadadada vidavidavidavida eeee dadadada mortemortemortemorte
dededede TuaTuaTuaTua criaturacriaturacriaturacriatura;;;; aquiaquiaquiaqui estou,estou,estou,estou, prontoprontoprontopronto paraparaparapara minhaminhaminhaminha
vocaçãovocaçãovocaçãovocação....““““

Mose Ben Maimon, 1135Mose Ben Maimon, 1135Mose Ben Maimon, 1135Mose Ben Maimon, 1135----1204120412041204





A origem da Medicina se perde na 
vastidão dos tempos. A luta contra as 
doenças sempre esteve na mente do 
homem, como manifestação de amor homem, como manifestação de amor 
ao próximo. 



Certamente, uma das mais 
importantes ocorreu na Idade Média, 
a “Idade das Trevas” do mundo 
ocidental, quando a intolerância entre ocidental, quando a intolerância entre 
os homens determinou um enorme 
retrocesso em todas as atividades 
culturais. Bibliotecas foram 
destruídas, pessoas perseguidas, 
torturadas e mortas. Estabeleceu-se 
o caos.



Os médicos de hoje são herdeiros e 
sucessores nesta linda história que 
passa por Hipócrates, Galeno, 
Avicena, Ambroise Paré, Fleming, Avicena, Ambroise Paré, Fleming, 
Billroth e tantos outros.
Mas a Medicina e os médicos 
passaram por muitas crises ao longo 
da história.



Quis, no entanto, a Divina 
Providência, o Grande Arquiteto do 
Universo que, ao mesmo tempo, 
florescesse na península arábica uma 
cultura que, além de conservar os cultura que, além de conservar os 
avanços da Medicina do Ocidente, 
desenvolvesse ainda mais diversas 
áreas do saber humano. Esta cultura 
tinha como uma de suas 
características básicas o extremo 
respeito às diferentes crenças.



Quis, no entanto, a Divina 
Providência, o Grande Arquiteto do 
Universo que, ao mesmo tempo, 
florescesse na península arábica uma florescesse na península arábica uma 
cultura que, além de conservar os 
avanços da Medicina do Ocidente, 
desenvolvesse ainda mais diversas 
áreas do saber humano. Esta cultura 
tinha como uma de suas 
características básicas o extremo 
respeito às diferentes crenças.



Conviviam respeitosamente 
muçulmanos, cristãos e judeus. É 
ironia da história que essa cultura se 
irradiasse a partir de Bagdá, que hoje 
presencia o retrocesso, o desrespeito presencia o retrocesso, o desrespeito 
às culturas diferentes e o desamor ao 
próximo. Foi a partir de Bagdá, hoje 
parcialmente destruída pelos 
bombardeios da intolerância, que foi 
se propagando a reação iluminista às 
trevas ocidentais.



Hoje, no Brasil, a Medicina passa 
mais uma vez por grave crise. 
Vivemos um período difícil. 
Sucessivos governos têm dado as 
costas aos médicos, como se não 
existíssemos. Mais recentemente 
temos presenciado manifestações 
que, veladamente, já que falta 
coragem para verbalizar, preconizam 
o exercício da Medicina sem 
médicos. 



Quem defende esse absurdo não 
conhece o trabalho humanitário feito 
pela grande maioria dos médicos, 
durante plantões e plantões, 
sábados, domingos e feriados. Para sábados, domingos e feriados. Para 
quem tem trabalho com horários bem 
definidos, quem não é solicitado de 
madrugada, no aniversário dos filhos 
ou durante uma atividade de lazer 
talvez seja fácil defender essa 
posição. 



É fácil falar quando não se tem a 
responsabilidade de tudo o que possa 
acontecer em um hospital ou unidade 
de saúde, mesmo que o problema de saúde, mesmo que o problema 
seja administrativo. Se algo de errado 
acontece, a “culpa” é sempre do 
médico que, muitas vezes, acaba 
sendo agredido. 



São os “desumanos” médicos que fazem 
todos os procedimentos dos “mutirões” 
organizados pelas administrações e 
governos, mas nunca são citados e não 
recebem uma palavra de reconhecimento. recebem uma palavra de reconhecimento. 
São “desumanos” profissionais de saúde 
que acabam trabalhando de graça em 
plantões de demanda ou em ambulatórios, 
garantindo assim a sobrevivência de 
muitos hospitais? É preciso dizer um basta 
a esta covarde campanha contra os 
médicos.



Nossa carga será mais leve se 
lembrarmos dos nossos ancestrais e 
aqui vale a pena citar Maimônides 
(Mose Bem Maimon), que viveu de 
1.135 a 1.204, e fez parte de um 1.135 a 1.204, e fez parte de um 
período brilhante de tolerância. Judeu 
que vivia entre cristãos e 
muçulmanos, respeitado por todos, 
produziu esta Oração do Médico que 
cada um de nós, que recebeu a 
benção de ser médico, deveria 
conhecer, analisar e repetir:


