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Natureza do Livro: Apresentação de uma seleção de vinte biografias de médicos desde o 
século V a.C. com Hipócrates até o século XX com Oswaldo Cruz.  
 
Autoria: Poeta português, Fernando Gonçalves Namora (1919-1989) antes de se dedicar 
à literatura exerceu a profissão de médico. Formado em medicina em Coimbra, sua 
profissão exerceu grande influência sobre sua obra ficcional. Foi poeta da coleção Novo 
Cancioneiro, neo-realista, e também publicou romances, contos, novelas, memórias, 
narrativas de viagem e biografias romanceadas. Dentre os escritores portugueses 
contemporâneos, é um dos mais divulgados no exterior. 
 
Tese Central: Apresentação de biografias de médicos não só para o público 
especializado, mas também para o público leigo. A seleção estaria destinada a fazer parte 
de uma coleção chamada “Vidas Célebres” para o público em geral e por isso a 
preocupação do autor em englobar ramos diferenciados da medicina. 
 
Interlocução: 
 
Estrutura: 
• A primeira parte do livro, intitulada “Duas Palavras”, é constituída inicialmente de uma 
pequena reflexão do autor sobre a vida de um escritor em Portugal, dizendo ser humilhada 
e absorvida por outras profissões que acabam definhando a personalidade artística do 
homem. Diz ainda que o escritor português, por estar em último lugar na escala de valores 
da imprensa e do público, perde espaço para escritores estrangeiros nas editoras do país 
que deixam “um lugar humilhante, esmolado, à produção portuguesa” (p. 8). Em seguida, o 
autor destaca que com a dificuldade de se constituir biografias de médicos devido aos 
documentos apresentarem muitos comentários sobre a obra e quase nada sobre a vida do 
biografado, a presente obra se trata de uma compilação de dados que antes estavam 
dispersos e por isso apresentavam uma dificuldade a mais para o leitor. O autor destaca 
que para ele a história da medicina está ligada à existência de grandes médicos que não 
se fecharam no seu mundo, mas estavam abertos às manifestações intelectuais de outras 
áreas e portanto “o progresso da medicina teve muitas vezes, na sua base, esta largura de 
interesse” (p. 10). Ao final desta primeira parte, o autor afirma que as biografias presentes 
no livro estão destinadas à coleção “Vidas Célebres”, servindo não só ao público 
especializado. 
 
• Hipócrates (460 – 356 a.C.): pp.15 a 30. 
 
Parte I (pp.15-16)- Inicia com o juramento de Hipócrates. Ao final, destaca que antes dele 
a prática médica incluía os deuses em seus procedimentos de cura e que por isso somente 
depois de Hipócrates iniciou-se a medicina propriamente dita. 
 
Parte II (pp.16-21)- O autor relaciona o homem com o seu tempo e com toda a produção já 
desenvolvida: “Se o fulgor de uma civilização pertence a uma epopéia colectiva, também a 
biografia de um homem, por mais saliente que seja, não é apenas a história de um único 
homem: mas sim a de todos os que vieram antes dele e dos que o acompanharam no seu 
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tempo” (p.17). A seguir, ele faz uma breve descrição de como era a medicina antes de 
Hipócrates: as doenças eram divinas, por isso a medicina era somente uma maneira de 
invocar um deus para acalmar sua ira incluindo superstições e ritos. É uma medicina 
sacerdotal já que o sacerdote é o intermediário entre os deuses e o homem. Asclépio, filho 
de Apolo e deus da medicina, sempre acompanhado de uma serpente que mais tarde se 
tornará o símbolo das artes da cura, possuía templos erguidos nas regiões mais belas 
porque acreditava-se que a beleza inspirava saúde. Para o autor este fator é um indicativo 
de uma primeira constatação de que o doente precisa estar em um ambiente acolhedor. 
 
Parte III (pp. 21-24)- A história da vida de Hipócrates: nasceu na Ilha de Cós em 460 a.C. 
“Em toda a sua prática se mostra um observador sutil, sereno, não se perturbando com a 
prolixidade dos sintomas e com a tendência dos enfermos para relacionar o sofrimento 
com as forças sobrenaturais. Afasta a magia da doença, estuda dia a dia a evolução 
caprichosa do padecimento, relacionando cada caso com outros já estudados” (p.22). 
 
Parte IV (pp. 24-28)- Teorias de Hipócrates: Existe uma influência do clima e das estações 
do ano sobre o homem. Um médico, portanto, deve observar o modo de vida em uma 
cidade para depois tratar de suas doenças. Além disso, o corpo seria constituído de partes 
sólidas e líquidas, sendo esta última os humores. Um desequilíbrio ou alteração da 
qualidade dos humores gera a doença, por isso a saúde seria um estado precário. Portanto 
segundo esta teoria o homem poderia ser nervoso, sangüíneo, bilioso ou atrabilioso que 
corresponderia à influência da pituita (na Antiguidade, secreção mucosa que, eliminada 
pelo nariz, era tida como proveniente do encéfalo), do sangue, da bílis amarela e da bílis 
negra. “Para Hipócrates, a afecção local é apenas a fase última de uma evolução em que 
todo o organismo participa; todos os fenômenos fisiológicos se ligam, se completam – e 
daí o médico poderá estabelecer um prognóstico, prevendo o ritmo da doença, 
considerando o movimento, os desvios, as influências internas e externas, tendo em conta 
o temperamento do doente, os vícios, as alterações de humor. Estes dados e os sinais das 
urinas, dos suores, das fezes, o sono, a calma ou a agitação do doente, oferecem ao 
médico um quadro que, mesmo desarmônico, representa sempre um todo indivisível” 
(p.26). A seguir o autor faz a seguinte afirmação, voltando à idéia da relação do homem 
com o seu tempo e com a produção anterior. “A obra de Hipócrates é um mundo de 
largueza. Nela cabem todos os conhecimentos médicos anteriores e as perspectivas que 
durante séculos se lhe acrescentaram. Abrangem as leis gerais e as mais exaustivas e 
particularizadas observações. Assim, Hipócrates enunciou, por exemplo, o princípio da 
interdependência das doenças:”Os que são atingidos de febre quartã não são 
atingidos de epilepsia. Mas se são acometidos de epilepsia e contraem a febre 
quartã, este acidente curá-los–á da primeira doença”. Ora nós sabemos atualmente, 
milhares de anos depois dessas palavras serem pronunciadas, que muitas vezes a cura 
dos dementes paralíticos gerais é grandemente favorecida pela inoculação com a malária!” 
(p.26).  
 
Parte V (pp. 28-30)- Nesta parte o autor cita várias passagens atribuída a Hipócrates e 
enfatiza sua opção de seguir os sintomas da doença, deixando de lado o aspecto sagrado 
que muitos atribuíam às enfermidades. Quando faleceu, gravou-se em um mármore a 
seguinte legenda: um filósofo. 
 
• Galeano (201 – 131 a.C.): pp. 33 a 46. 
 
• Avicena (980 – 1037): pp. 49 a 55. 
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• Paracelso (1493 - 1541): pp. 59 a 72. 
 
• Versálio (1514 – 1564): pp. 75 a 85. 
 
• Ambroise Paré (1517 – 1590): pp. 89 a 102. 
 
• Harvey (1578 – 1657): pp. 105 a 118. 
 
• Sydenham (1624 – 1689): pp. 121 a 128. 
 
• John Hunter (1728 – 1793): pp. 131 a 140. 
 
• Mesmer (1734 – 1815): pp.143 a 155. 
 
• Jenner (1749 – 1823): pp. 159 a 167. 
 
• Laennec (1781 – 1826): pp. 171 a 181. 
 
• Claude Bernard (1813 – 1878): pp. 185 a 196. 
 
• Virchow (1821 – 1902): pp.199 a 207. 
 
• Lister (1827 – 1912): pp. 211 a 225. 
 
• Koch (1843 – 1910): pp. 229 a 249. 
 
• Pavlov (1849 – 1936: pp. 253 a 262. 
 
• Santiago Ramon Y Cajal (1852 – 1934): pp. 265-280. 
 
Parte I (pp. 265-267)- Nasceu em 1° de maio de 1852 em Petilla de Aragão, filho de um 
médico-cirurgião muito conhecido em Navarra e Aragão. Descreve sua infância, o gosto 
pelo desenho e a reação negativa à sua arte por parte de um restaurador do muro da igreja 
que havia sido destruído por um incêndio. 
Parte II (pp. 267-269)- Desenvolve o gosto pela leitura, desejando ser um grande poeta. 
Com isso, seu pai o manda para um mestre barbeiro para que fique longe de seu irmão e, 
desta maneira, não contaminá-lo com suas “extravagâncias”. Depois foi mandado a um 
fabricante de tamancos e logo a um cordoeiro. Pouco tempo depois o pai, achando que 
seu filho já havia aprendido a se comportar melhor, decide fazê-lo retomar os estudos. O 
filho aceita, mas com a condição de que estivesse matriculado em uma aula de desenho. 
 
Parte III (pp. 269-271)- Em 1868 é iniciado nos estudos anatômicos. 
 
Parte IV (p. 271)- Começa a reproduzir peças anatômicas usando sua habilidade com o 
desenho, o que leva o seu pai a ambicionar para o filho a publicação de um Atlas 
anatômico. Consegue o cargo de ajudante de dissecações. 
 
Parte V (pp. 271-272)- Aos 21 anos obtém a licenciatura em medicina e é incorporado ao 
Regimento Militar de Burgos. Com febre e disenteria, renuncia à carreira militar em 1875. 
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Parte VI (pp. 272-274)- É nomeado para a Comissão de Estudos Médicos e depois de dois 
anos se torna professor interino. Decide-se pela anatomia microscópica. O autor decorre 
sobre a carreira profissional de Ramon y Cajal, passando de diretor do Museu Anatômico 
de Saragoça até professor universitário em Valencia. 
 
Parte VII (pp. 274-277)- Publica seu primeiro trabalho, “Investigações experimentais sobre 
a inflamação do mesentério, córnea e cartilagens”, ilustrado com desenhos próprios. “No 
segundo trabalho, “Observações microscópicas sobre as terminações nervosas dos 
músculos voluntários”, decreve alguns novos tipos de arborização nervosa terminal e 
expõe um engenhoso aperfeiçoamento do método de Cohnheim pelo nitrato de prata, 
sugerindo ainda o emprego do ouro como reforço das imagens argênticas. Aplica pela 
primeira vez, na coloração do sistema nervoso, o nitrato de prata amoniacal, que ia tornar-
se o fundamento de preciosos métodos de impregnação das fibras e células nervosas” (p. 
275). Apesar do interesse no tecido nervoso, as técnicas utilizadas eram insuficientes por 
ainda não saberem quais os agentes que poderiam colorir as expansões das células 
nervosas. Só assim seria possível seguir uma via nervosa de sua origem até a terminação. 
 
Parte VIII (pp. 277-278)- Enfim consegue realizar o contraste das células nervosas, vai à 
Berlim mostrar o seu trabalho e logo consegue reconhecimento. 
 
Parte IX (pp. 279-280)- O autor estabelece etapas para o trabalho de Ramon Y Cajal: 1. 
De 1888 a 1903, como técnica realiza modificações da impregnação de Golgi, como 
método a exploração do sistema nervoso embrionário e como tema a morfologia do 
neurônio. 2. Como técnica utiliza o nitrato de prata reduzido e como tema a estrutura 
neuro-fibrilar do protoplasma, textura do núcleo, mecanismo de regeneração nervosa, 
fisiologia do neurônio e anatomia comparada dos centros nervosos. Inaugura conferências 
e recebe prêmios, inclusive o Nobel de Medicina com Golgi. 3. Até 1913 com sua morte, 
utiliza o método do nitrato de urânio e do sublimado de ouro. 
 
• Freud (1856 – 1939): pp. 283-298. 
 
• Oswaldo Cruz (1872 – 1917): pp. 301-316. 
 
• Índice. 
 
 

 
 
  


