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Capa: Médicos, Johanes Pruss, Ortus Sanitatis, Strasbourg, 1507
Biblioteca Nacional

Partilha de Experiências
e Saberes

Dragoeiro

Árvore nativa da Macaronésia (Madeira, Canárias,
Açores e Cabo Verde). A sua resina, cor vermelha,
dá o nome a esta mezinha sangue-de-dragão.
Serviu para curar a disenteria, febre, coagulação
do sangue, úlceras e uma multitude de outras patologias.
Ainda hoje é usado na produção de vernizes.

Os descobrimentos portugueses e espanhóis do século XVI alargaram consideravelmente as
partes do mundo conhecido e proporcionaram o encontro entre gentes muito diferentes ao
nível físico e sobretudo cultural.
A medicina, principalmente enquanto prática terapêutica, constituiu-se como um domínio
privilegiado de aproximação entre culturas e de partilha de experiências. E, naturalmente, uma
arma na luta pela supremacia que descobridores e populações autóctones travaram entre si.

A globalização promovida pelos descobrimentos
é um fenómeno complexo, em que o intento de
dominação convive com a aproximação genuína
entre culturas, visando a construção de um
mundo sem fronteiras, aberto a diferentes
expressões da humanidade comum.

Philippe Sylvestre Dufour,
Traités nouveaux & curieux du café, du thé et du chocolate.
Ouvrage également necessaire aux medecins & à tous ceux qui
aiment leur santé, 1685
Biblioteca do Museu Nacional de História Natural, Paris
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O Mundo das Plantas:
Valor Terapêutico e Circulação

Cólera,
uma “Dor Mortal”

Na última década do século XVI, a Europa é confrontada com uma nova doença, a sífilis, que
alastra a uma velocidade impressionante, contagiando vasto número de pessoas por todo o
mundo. Esta doença infeciosa transmite-se por via sexual e manifesta-se por “bubas” ou
manchas na pele, com um aspeto repugnante.

A cólera ou cólera-morbo é uma infeção intestinal aguda causada pela bactéria Vibrio cholerae,
que se reproduz muito rapidamente no intestino humano, provocando diarreia intensa,
vómitos e desidratação. A sua transmissão é feita por dejetos existentes na água contaminada.

A sua origem continua envolta em controvérsia, ainda que a hipótese de ter começado na
Europa e não na América seja a mais plausível, subsistem dúvidas. Certo é que recebeu diferentes
nomes, com os quais se pretende imputar responsabilidades pela sua origem ou transmissão:
mal napolitano para os franceses; mal francês para os espanhóis, italianos e alemães; mal
alemão para os polacos; mal polaco para os russos; mal português para as populações de
Ceilão, da Índia ou do Japão.

Saúde e doença são fenómenos humanos totais, cuja significação envolve os diferentes domínios
da vida cultural de cada comunidade, muito em especial a religião. Daí que, no quadro da
expansão, o intercâmbio de mezinhas não tenha sido tarefa exclusiva de médicos, nela participando
religiosos e simples aventureiros.
O relato de Fernão Mendes Pinto da cura que
ele fez do rei de Bungo no Japão, que se encontrava
“assaz enfermo e atribulado de gota”, não se
podendo mexer ou levantar da cama há dois
anos, é exemplar. O rei pede ao habilidoso
viajante português “alguma mezinha lá dessa
terra do cabo do mundo” e este indica-lhe a
água de um pó chinês, que se terá revelado
altamente eficaz.

Síf ilis: Uma Doença “Velhaca”
e Contagiante

L’Écluse,Charles,Caroli Clusii Atrebatis,
Christophori Plantini, Antuérpia, 1576
Biblioteca Nacional

A medicina hipocrática (século V-IV a.c.) da Grécia Antiga refere esta enfermidade.
No entanto, foi na Índia do século XVI que os europeus se depararam com verdadeiras
epidemias de cólera, como aquela que atingiu Goa em 1543 e é descrita por Gaspar Correia,
que lhe chama “dor mortal”, e por Garcia de Orta.

O tratamento variou muito de região para região: mercúrio, na Europa, guaiaco na América e
raiz da China na Ásia.

Técnica Daoyin

Ananaseiro

(Ginástica terapêutica) intitulada
«Ascender aos Céus nove por nove» ( Jiu jiu deng tian),
para a cura da cólera.
A ginástica terapêutica chinesa baseava-se na procura
do equilíbrio entre o corpo, a mente e as emoções.
É usada há milénios para a restauração da saúde
e para o alívio da dor.

Guaiaco

Planta originária do Brasil, conhecida pela designação
o Rei dos Frutos e valorizado desde o período
da Expansão pelas suas propriedades depurativas
e digestivas. Gabriel Soares de Sousa notou, em 1587,
que “os ananases sendo verdes são proveitosos para
curar chagas com eles, cujo sumo come todo o cancere,
e carne podre, do que se aproveita o gentio”.

Árvore utilizada para fins medicinais, originária
das regiões tropicais e temperadas americanas.
Após os Descobrimentos, a sua resina foi usada
em diversos preparados medicamentosos na Europa,
nomeadamente vocacionados para o reumatismo,
doenças respiratórias e sífilis.

Wang Zai,
Shouyang congshu Xiuzhen miyao, Hu Wenhuan Ming
(1368-1644). Wellcome Library, Londres
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Doenças
e sua Circulação

Considerado por Pyrard de Laval, no início do século XVII,
“o melhor que na minha opinião há no mundo”.

Regnault,
De botanique mise a lá portèe de tout le monde, Paris,
chez l'auteur, Rue croix des petits Champs, 1774
Biblioteca Nacional

Regnault,
De botanique mise à la portée de tout le monde, Paris,
chez l'auteur, Rue Croix des Petits Champs, 1774
Biblioteca Nacional

Escorbuto: Uma Doença
dos Navegantes

O uso medicinal das plantas é uma constante histórica, que se observa em todas as civilizações
de que há registo. Os produtos de origem vegetal correspondem hoje a cerca de um terço dos
“medicamentos” em vigor.

O escorbuto foi uma doença que afetou os navegantes nas suas viagens de longo curso entre
continentes e que teve igualmente impacto significativo na população escrava que viajou de
África para a Europa e sobretudo para a América.

O renascimento europeu do século XVI é acompanhado por uma renovação do interesse pelo
uso terapêutico das plantas, sendo de assinalar a criação, em 1533, da cadeira de matéria
médica na Universidade de Pádua, a mais prestigiada escola médica deste período.
O programa desta disciplina tinha por base a obra de Dioscórides (ca.40/ca.90), que teve um
impacto extraordinário na Europa quinhentista.

O escorbuto é causado pela carência de vitamina C, manifesta-se sob a forma de infeção e
apodrecimento das gengivas, e cura-se através de alimentos ricos nessa mesma vitamina,
nomeadamente citrinos.

Hospital Militar de Goa

Planta do Hospital Militar de Goa, 1760
Biblioteca da Ajuda
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Um Modelo Hospitalar
e sua Difusão

Descrita com grande realismo pelo cronista Álvaro Velho no Roteiro da primeira viagem de
Vasco da Gama à Índia, inspirou páginas de grande intensidade emocional na literatura dos
descobrimentos, incluindo Os Lusíadas de Luís de Camões.

O contacto com as novas terras mostra a exuberante variedade do mundo das plantas,
despertando a atenção para o raro e insólito. Muito rapidamente, as plantas circulam pelas
várias partes do globo, proporcionando a criação de jardins onde espécies de origem e
características distintas formam um conjunto harmonioso.

Azulejo numerado, usado para identificar os leitos do Hospital Real de Todos-os-Santos.
Museu de Lisboa
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Aloé

Há diversas espécies, nomeadamente o aloé-de-socotra
(Aloe forbesii), referido por Camões no canto X
dos Lusíadas, e o aloé-vera (Aloe vera), da região
mediterrânica oriental, referido na Bíblia ( Jo: 19, 39).
Acerca das suas propriedades, Garcia de Orta afirma
no segundo dos seus Colóquios (1563) que “o sabor
amargoso preserva da putrefação, e faz outras operações
muito boas”.

Biusanté Gare à la vaccine: triomphe de la petite vérole, anúncio

Horário:
20.06.2015 / 30.09.2015 - Todos os dias/ 10:00 às 19:00 (última entrada 18:30)
01.10.2015 / 31.10.2015 - 3ª a Dom/ 10:00 às 18:00 (última entrada 17:30)

A par do regresso às fontes da medicina grega, o renascimento do século XVI contribuiu para
a renovação do olhar sobre a natureza e o corpo humano. A obra de Vesálio Fábrica do corpo
humano (1543) faz uma descrição muito exata das várias partes do corpo, ao mesmo tempo
que exalta a beleza e perfeição desta obra suprema da criação. Por seu lado, os desvios sob a
forma de monstros, prodígios e fenómenos estranhos, eram vistos como um suplemento de
ordem.

Padrão dos Descobrimentos
Av. Brasília, 1400 - 038 Lisboa
info@padraodosdescobrimentos.pt
www.padraodosdescobrimentos.pt

O equilíbrio e bem-estar físico e psíquico humano é permanentemente ameaçado por fatores
internos e externos, que provocam múltiplas formas de afeção. De facto, a doença é um dado
inerente à condição humana. No entanto, as doenças variam no tempo, no espaço e na cultura
envolvente. Tal como varia o olhar sobre elas.

A exposição encontra-se patente de 20.06.2015 a 31.10.2015

Regnault,
De botanique mise à la portée de tout le monde, Paris,
chez l'auteur, Rue Croix des Petits Champs, 1774
Biblioteca Nacional

Os descobrimentos revelam a variedade das doenças, da sua explicação e tratamento. Mas
revelam também um fenómeno novo: o da circulação das doenças entre regiões geograficamente
distantes.

Provavelmente vinda da China e do Vietname pensa-se
que até ao séc. XVI as laranjas europeias eram muito
azedas por isso pouco consumidas, exceto na medicina.
A laranjeira doce vinda da Ásia terá sido trazida
pelos portugueses.
Diz Garcia de Orta “as laranjas he a milhor fruta
que há no mundo em sabor e doçura”.

Hospital de Todos-os-Santos
Óleo sobre tela, anónimo, Portugal, séc. XVIII (segunda metade)
Col. Pedro Aguiar Branco

O Hospital Real de Todos-os-Santos, inaugurado em 1501, é uma obra monumental assumida
como símbolo do poder imperial de Portugal e cuja organização de espaços corresponde a
uma perspetiva inovadora. Aqui a divisão e distribuição dos diferentes sectores faz-se em
função dos vários tipos de doenças.

Regnault,
De botanique mise à la portée de tout le monde, Paris,
chez l'auteur, Rue Croix des Petits Champs, 1774
Biblioteca Nacional

Muito significativamente, o Hospital Real de Todos-os-Santos incluía também um amplo
hortus ou um jardim de plantas de diversas proveniências, destinadas a uso medicinal.
A produção e administração de medicamentos era tarefa de médicos e boticários, sendo que
o boticário-mor tinha um papel muito relevante na vida hospitalar. Este hospital terá servido
de modelo inspirador para os muitos hospitais que os portugueses espalharam pelo mundo.
Logo nas primeiras décadas do século XVI, as autoridades portuguesas criaram hospitais em
vários continentes, entre os quais: o de Cochim (1506) e Cananor (1507) na Índia; o da Ilha
de Moçambique (1507) na África Oriental; o de S. Paulo (1543) e Salvador (1549) no Brasil.
Destinados prioritariamente a soldados e mercadores portugueses, esses hospitais foram
também espaços de intercâmbio entre a medicina europeia e a de outras paragens.

Pratos com a inscrição, no fundo REF TO (Refeitório) e EMFERM A (Enfermaria).
Vasilhame de faiança comum, esmalte branco grosseiro, séculos XVII /XVIII, utilizado no Hospital Real de Todos-os-Santos.
Museu de Lisboa
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