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Foi um prazer participar nas XII Jornadas APDIS, 

que tiveram lugar recentemente na 

Universidade de Coimbra. 

Escolhi falar sobre o livro médico antigo, 

designadamente sobre os livros que estão na 

base da medicina moderna. Hoje encontramos 

alguns deles em bibliotecas históricas como as 

bibliotecas universitárias com fundo antigo, 

como a Biblioteca das Ciências da saúde da 

Universidade de Coimbra ou nas bibliotecas das 

Faculdades de Medicina nas Universidades de 

Lisboa e Porto. Destaquei a primeira edição da 

"De Humanis Corporis Fabrica" ("Da Constituição 

do Corpo Humano"), impresso em Basileia na 

oficina de Oporinus em 1543 (curiosamente o mesmo ano da primeira edição da "Da Revolução 

dos Orbes Celestes", de Copérnico), da autoria do belga Andreas Vesalius, que começou por ser 

professor na Universidade de Pádua para depois ser médico do Imperador Carlos V e do seu filho 

Filipe II (Filipe I de Portugal). 

Trata-se de uma obra extraordinária pelas mudanças que introduz relativamente à medicina 

antiga como sobretudo pela rica iconografia do corpo humano, baseada nas anatomias que 

então se começaram a fazer. 

Este livro, que está digitalizado e acessível "on line" em várias bibliotecas de todo o mundo, 

mostra-nos como a ciência e a arte se podem entrelaçar de um modo harmonioso, a tal ponto 

que não é claro quando acaba uma e começa a outra. 

Contemporâneo de Vesálio e merecedor com ele da paternidade da medicina moderna foi o 

médico francês Ambroise Paré, que da classe dos barbeiros cirurgiões ascendeu a médico de 

vários monarcas franceses (ao contrário de Vesalius, escreveu na língua vernácula e não em 

latim). É muito interessante a história da recepção da medicina moderna em Portugal, num 

século em que Portugal vivia o apogeu do império marítimo, consequência dos Descobrimentos. 

Essa história pode ser indagada pesquisando nas bibliotecas nacionais. Se é certo que Vesálio 

foi citado - e contestado - pelos dois maiores expoentes da medicina portuguesa da época 

Amato Lusitano e Garcia da Orta, não é menos verdade que a prática da anatomia e da cirurgia 

se fez entre nós com algum atraso relativamente aos centros estrangeiros meios avançados. Os 

hospitais, como o Hospital Real de Todos os Santos, no centro de Lisboa, ganharam 

rapidamente, nessa área, primazia à Universidade, aparecendo neles ensino prático da 

medicina. 

 



Já se sabe bastante sobre a medicina antiga em Portugal, mas muito se pode ainda saber, 

cruzando fontes, que hoje estão cada vez mais acessíveis (ver o repositório "Alma Mater" da 

Universidade de Coimbra (https://almamater.sib.uc.pt/), produto do labor do SIBUC, Serviço 

Integrado de Bibliotecas daquela escola superior.). 

A história da medicina portuguesa é uma tarefa que tem conhecido um impulso em Portugal nos 

últimos anos. Nas bibliotecas e arquivos, sob a custódia dos profissionais da informação na área 

da saúde, estão acessíveis as fontes que vão permitir esses avanços. O passado é e sempre a 

base sobre a qual erguemos o futuro das ciências da saúde e das práticas que nelas assentam, 

pelo que a preservação da memória é fundamental. Nessa tarefa, sei por experiência própria 

como outros meus colegas de ofício, sei que posso contar com o pleno empenho dos 

profissionais da informação. 

 

Carlos Fiolhais 


