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 Formalmente, o século XVIII compreende os anos 1701 a 1800 (inclusive). É conhecido também 

como o Século das Luzes. Século de grandes mudanças políticas e idealismos revolucionários, foi uma 

era de progresso em muitos aspectos. Surgia a figura do médico cuja prática se baseava em conhecimen-

tos científicos estabelecidos e consolidava-se a atitude de aceitar somente o que era diretamente 

observável e passível de reprodução por meio da experiência. Havia uma crescente valorização dos mé-

todos experimentais. Os médicos do século XVIII eram homens de recursos; eruditos e respeitados, 

viviam como fidalgos. Usavam roupas e perucas elegantes e geralmente traziam consigo uma bengala 

encastoada em ouro. As receitas representavam parte substancial dos rendimentos de um médico; a fé 

em remédios era tão grande que uma colher para tomar medicamentos era item normal em enxovais de 

noivas. Depois de 1500 anos, com o abandono das ideias galênicas, foram propostas teorias que dispu-

tavam o lugar deixado vago. Entre elas: iatroquímica; iatromecânica; animismo; vitalismo; brownismo; 

mesmerismo; homeopatia. 

 IATROQUÍMICA – A iatroquímica, formulada na segunda metade do século XVII, foi o primeiro 

sistema a romper abertamente com o galenismo. Embora inspirada nas interpretações químicas de  Pa-

racelso, afastou-se destas e apoiou-se nas correntes filosóficas do seu tempo: mecanicismo, 

racionalismo cartesiano, indutivismo de Bacon. As doenças deveriam ser interpretadas quimicamente e, 

em consequência, a terapêutica a ser instituída compreendia necessariamente a administração de medi-

camentos químicos. No século XVIII destacou-se Hermann Boerhaave (1668-1738), médico, botânico 

e humanista holandês, professor de medicina na cidade de Leiden, Holanda. Muito famoso em sua épo-

ca, era conhecido até na China e foi chamado de “Hipócrates holandês” e “Professor da Europa”. Conta-

se que um mandarim chinês lhe enviou uma carta que era endereçada ao “Ilustre Boerhaave, médico na 

Europa” e que a carta chegou ao seu destino. Foi também professor de química e hábil experimentador. 

Citado como iatroquímico, na verdade era um cartesiano e aceitava os conceitos da iatromecânica. Re-

futava os alquimistas, mas pertencia a um grupo de químicos para os quais era necessário fazer 

experiências e a partir delas tirar conclusões. Entre seus feitos está o de isolar a ureia da urina. Admira-

dor de Thomas Sydenham, é considerado o fundador do ensino clínico e do hospital acadêmico 

moderno, tendo criado um sistema de 12 camas no hospital de sua cidade (seis para homens e seis para 

mulheres) para ensinar seus alunos, combinando a teoria com a prática. Uma de suas principais realiza-

ções foi demonstrar a relação dos sintomas com as lesões. Era considerado um sistemático; sua doutrina 

médica englobava conceitos galênicos, algumas vertentes da iatroquímica, o sistema iatromecânico e 

influências de Thomas Sydenham. Entre seus discípulos destacaram-se Albrecht von Haller e Carl von 

Linné (Carlos Lineu). 

 IATROFÍSICA – A iatromecânica (ou iatrofísica) interpretava os processos fisiológicos e patoló-

gicos por meio de leis físicas; considerava que o organismo humano era semelhante a uma máquina e 

também se inspirou no mecanicismo cartesiano e na física newtoniana, assentando todos os modelos 

construídos nos séculos XVII e XVIII em uma base comum irredutível que era o cálculo matemático e 

físico. Os conceitos de “humor” deram lugar ao conceito de “fibra”, que foi tida como o elemento fun-

damental do organismo. No início do século XVIII, o nome mais importante da iatrofísica era o de 

Giorgio Baglivi (1668-1707), nascido Duro Armeno na República de Ragusa (atual Dubrovnik, na 

Croácia). Órfão, foi adotado por um importante médico da cidade de Lecce, na Itália, chamado Pietro 

Angelo Baglivi. De início foi aprendiz de seu pai adotivo e posteriormente foi estudar, entre outras 

cidades, em Salerno, Pádua e Bolonha; nesta última foi aluno de Antonio Maria Valsalva e Marcello 

Malpighi. Foi para Roma em 1692, como assistente de Malpighi, e em 1695 tornou-se professor de 

anatomia na Universidade La Sapienza e segundo médico do Papa Inocêncio XII. Baglivi continuou 

suas pesquisas em fisiologia experimental e microscopia mesmo exercendo a prática clínica, o que não 

era comum na época. Certamente por essa razão seus trabalhos revelam uma compreensão sofisticada 

da estrutura e da função de vários órgãos, especialmente dos pulmões. Em seu clássico trabalho De 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dubrovnik
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%A1cia
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fibra motrice, publicado em 1700, diferencia pela primeira vez os músculos lisos dos estriados. Como 

médico praticante faz a primeira descrição clínica adequada do edema pulmonar.  

 A iatrofísica, no entanto, ofereceu poucas inovações e acabou esquecida. 

 ANIMISMO E VITALISMO – O animismo foi uma teoria proposta, por volta de 1720, pelo médico 

e químico alemão Georg Ernst Stahl (c. 1660-1734). Stahl rechaçava a ideia de Descartes de que o 

corpo era uma simples máquina. Considerava que a vida era a atividade da alma (anima) e a doença 

uma consequência do mau direcionamento da alma. Assim, a anima regularia a saúde do corpo. Desde-

nhava da anatomia e da fisiologia; considerava que a “pletora” era a base das enfermidades e para 

reduzi-la prescrevia sangrias copiosas. Acreditava em remédios secretos, que tinham efeitos benéficos 

por sugestão, e prescrevia pílulas balsâmicas para estimular o movimento curativo da anima. Stahl tam-

bém desenvolveu a teoria do flogisto (do grego chama, que significa inflamável ou queimado) segundo 

a qual os corpos combustíveis teriam um princípio ígneo: o flogisto. O flogisto seria liberado no ar 

durante os processos de combustão, no caso de material orgânico, ou de calcinação, no caso de metais. 

O flogisto, quando se desprendia, passaria para uma outra substância que fosse capaz de recolhê-lo, 

causando um movimento que era origem do fogo e do calor vistos durante a combustão. É possível que 

a teoria do flogisto tenha retardado a descoberta do oxigênio por décadas. 

 Um colega e rival de Stahl na Universidade de Halle foi o médico e químico alemão (prussiano) 

Friedrich Hoffmann (1660-1742), que defendia um sistema baseado na anatomia e na física. Hoffman, 

acreditava que a vida dependia do movimento das partes sólidas e das partes líquidas, revelando-se nos 

fenômenos da circulação e no estado de tensão das fibras; esses movimentos diferenciavam organismos 

vivos de organismos mortos. Para Hoffmann, o princípio vital era o éter, que causava os movimentos do 

corpo. De acordo com sua concepção, o éter circulava por todo o lado penetrando no organismo por 

meio da respiração e sendo transportado pelo sangue. Assim, com base nas teorias da iatromecânica, 

sempre que houvesse uma perturbação na circulação do éter apareceria a doença por alteração do estado 

de tensão das fibras, quer por espasmo no caso das  doenças agudas, quer por atonia nas moléstias crô-

nicas. Essas doenças seriam tratadas com medicamentos sedativos ou estimulantes. Hoffman diminuiu a 

farmacopeia da época (que incluía centenas de produtos) para dez ou 12 medicamentos que acreditava 

serem realmente eficazes. Foi defensor da introdução do ópio e do ferro na terapêutica e inventor do “li-

cor anódino” (uma mistura em partes iguais de éter e álcool concentrado, conhecido como licor anódino 

mineral de Hoffmann e ainda hoje citado). O anódino de Hoffmann servia para tratar cólicas intestinais, 

dor de ouvido, dor de dente, pedras nos rins, cálculos biliares, menstruação dolorosa etc. Os 

medicamentos que formulou lhe deram fama e fortuna. Também foi  um dos primeiros a descrever a a-

pendicite e a rubéola e a reconhecer o papel regulador do sistema nervoso. 

 Outra teoria, tão especulativa quanto a de Stahl, foi desenvolvida  por Théophile de Bordeu 

(1722-1776), médico formado em Montpellier: a da “força vital”. Bordeu considerava que três impor-

tantes órgãos do corpo – estômago, coração e cérebro – elaboravam uma secreção cuja concentração 

adequada na corrente sanguínea ajudava a manter a saúde. Por essa razão, Bordeu é considerado um pi-

oneiro da endocrinologia. O vitalismo exerceu grande influência durante todo o século, atingindo 

grande popularidade graças aos esforços de um professor de Montpellier, Paul Joseph Barthez (1734-

1806). Outro importante vitalista foi William Cullen (1710-1790), professor em Glasgow e Edimburgo 

(na Escócia), que descreveu  a teoria da “energia nervosa”. Ele considerava que a propriedade da vida se 

devia a um fluido nervoso que determinava o tônus das partes corporais sólidas. Modificações nesse tô-

nus causavam espasmos ou atonia e, em consequência, a doença. Cunhou o termo neurose, que para ele 

significava irritabilidade, nervosismo, estado de ânimo deprimido e outros sintomas semelhantes 

produzidos pela alteração dos “fluidos neurais”.  

 BROWNISMO – Invenção do ex-estudante de teologia e médico escocês John Brown (1735-

1788), que considerava a excitabilidade como base da saúde corporal e que as moléstias eram estênicas 

ou astênicas, segundo o grau de excitação. O tratamento seria então sedativo (ópio) ou estimulante (ál-

cool), respectivamente. Esse sistema se tornou popular nos Estados Unidos, na Alemanha e na Itália e 

diz-se que teria causado mais mortes do que a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. De fato, o 

próprio Brown se tornou viciado em álcool e em narcóticos. 

 MESMERISMO – Franz Anton Mesmer (1734-1815), médico alemão, defendeu a tese De          

planetarum influxu, na qual afirmava que os planetas exerciam influência sobre os tecidos do corpo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neurose
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humano tanto na saúde quanto na doença. Esse fenômeno era atribuído à existência de um misterioso 

fluido chamado “magnetismo animal”. Introduziu a terapia magnética que consistia em tocar os pacien-

tes com as mãos em sessões especiais nas quais induzia um transe hipnótico nos mesmos, na imensa 

maioria mulheres. Mesmer tinha sucesso com as doenças psicossomáticas e mostrou o poder da imagi-

nação. Um de seus alunos observou que os melhores efeitos eram obtidos nas pessoas que se 

concentravam apenas na banheira magnetizadora, inconscientes de qualquer outro estímulo durante as 

sessões e que aceitavam tudo que lhes fosse sugerido. Ao acordar do transe de nada se lembravam, efei-

to característico da hipnose.  

 HOMEOPATIA – No final do século XVIII, o médico alemão Christian Friedrich Samuel       

Hahnemann (1755-1843) propôs um sistema terapêutico baseado em medicamentos preparados a partir 

de substâncias que produziriam, em indivíduos sadios, quadros clínicos semelhantes aos que os doentes 

apresentam. É o princípio similia similibus curantur (o semelhante cura o semelhante). Na homeopatia 

os sintomas da doença são considerados um desequilíbrio da “energia vital” e o tratamento pretende res-

tabelecer esse equilíbrio. O remédio então é preparado a partir da dinamização
1
 da substância 

apropriada. De acordo com a teoria de Hahnemann, a dinamização potencializa o efeito do medicamen-

to e libera energia que irá reequilibrar a “energia vital” do paciente. Hahnemann teria constatado tal fato 

nele próprio; em 1790, traduzindo a “Matéria Médica” de William Cullen para o alemão, trabalhou em 

um texto sobre os efeitos da quinina como antimalárico e resolveu experimentar as propriedades dessa 

substância. Apresentando os sintomas da malária, concluiu que a quinina era capaz de curá-la porque 

podia causar os mesmos sintomas que a doença em pessoas saudáveis; a partir daí resolveu pesquisar 

outras substâncias separadamente, em si mesmo e em diversas pessoas. A homeopatia terá seu maior 

desenvolvimento no século XIX e atualmente é considerada um tipo de medicina alternativa em diver-

sos países. No Brasil, a partir de 1979, passou a constar do “Conselho de Especialidades Médicas” da 

Associação Médica Brasileira e, em 1980, das especialidades aceitas pelo Conselho Federal de Medici-

na, fazendo parte das chamadas medicinas integrativas. 

 Várias dessas teorias médicas seguiram a orientação de Thomas Sydenham, de que a enfermida-

de devia ser estudada do mesmo modo que outros objetos do mundo natural, e classificaram as doenças 

em: classes, ordens e gêneros (como se faz com plantas e animais). A tendência ao estudo sistemático 

crescia em vários setores. Na área das ciências naturais, por exemplo, o médico e botânico sueco Carl 

von Linné (Carlos Lineu) desenvolveu um sistema de classificação de plantas e animais, colocando o 

homem na categoria dos primatas sob o nome de Homo sapiens. Inspirando-se em Lineu, François 

Boissier De Sauvages De Lacroix (1706-1767), professor da Faculdade de Medicina de Montpellier, 

publicou em 1763 uma classificação das doenças de acordo com os sintomas. Assim, Boissier de Sau-

vages se tornou o fundador da nosologia (ramo da medicina que estuda e classifica as doenças).  

 Fatos marcantes da História da Medicina ocorreram no século XVIII. Uma descoberta importan-

te foi a dos parasitas intestinais, principalmente as tênias, pelo médico e naturalista italiano Antonio 

Vallisneri (1661-1730), o que desencadeou debates sobre a natureza parasitária das doenças e sobre a 

origem dos parasitas. A anatomia patológica foi reconhecida como uma ciência. Giovanni Battista 

Morgagni (1682-1771), nascido em Bolonha e professor de anatomia na Universidade de Pádua, é con-

siderado o fundador da anatomia patológica contemporânea. Morgagni publicou, em 1761, a obra De 

sedibus et causis morborum per anatomen indagatis (Sobre os locais e as causas das doenças). Essa o-

bra seria completada mais tarde com 700 observações anatomoclínicas. Morgagni foi um grande 

cientista que usou, sistematicamente, o método experimental em suas pesquisas. Além de pesquisador, 

foi médico hábil e muito procurado. Era tão conceituado, inclusive internacionalmente, que quando sua 

cidade foi invadida por exércitos inimigos, em duas ocasiões, os comandantes deram ordens expressas 

de que ele e sua família não fossem incomodados. Morgagni descreveu numerosas estruturas anatômi-

cas, sendo as principais e mais conhecidas com seu nome: cisto pediculado ou hidátide pediculada de 

                                                
1
 Na dinamização uma substância é diluída em álcool ou água destilada e, em seguida, agitada vigorosamente em 

um processo chamado sucussão. Sólidos insolúveis, para serem diluídos, são moídos com lactose (trituração). 
Hahnemann acreditava que o processo de sucussão ativava a “energia vital” da substância diluída e que as 

diluições sucessivas aumentavam a “potência” do medicamento. 

 



  

Alves EMO, Tubino P. Medicina na Idade Moderna: Século XVIII, 2013. 4 

Morgagni (apêndice do epidídimo); cisto séssil ou hidátide séssil de Morgagni (apêndice do testículo); 

colunas de Morgagni (colunas anais); glândulas ou tubérculos de Morgagni (glândulas areolares); vál-

vulas de Morgagni (válvulas anais); criptas de Morgagni (seios anais); concha de Morgagni (concha 

nasal superior); nódulos de Morgagni (nódulos das válvulas semilunares da aorta; triângulo de Morgag-

ni (espaço retroesternal); forame cego de Morgagni (forame cego da língua). Descreveu também 

condições patológicas como: hidronefrose, tumores renais, epispádia, onfalocele, gastrosquise, espinha 

bífida. Assim estabeleceu-se a anatomopatologia, termo criado por Friedrich Hoffmann.  

 Na segunda metade do século XVIII houve um importante avanço no diagnóstico clínico com a 

descoberta da percussão como método de exploração física. O médico austríaco Josef Leopold           

Auenbrügger (1722-1809), inventou a percussão do tórax com base na experiência adquirida ao obser-

var seu pai, dono de estalagem, que batia os dedos nos barris de vinho para verificar quão cheios ou 

vazios eles estavam. Auenbrügger também era músico, escreveu o libreto de uma ópera, e devia ter um 

bom ouvido para os sons. Até então os principais recursos diagnósticos eram a história clínica e a inspe-

ção; o exame físico consistia em contar a respiração e o pulso. A medida da temperatura do corpo havia 

sido introduzida há pouco e ainda não era uma prática padronizada. O estetoscópio ainda não havia sido 

inventado. Entretanto, o trabalho de Auenbrügger foi praticamente ignorado e somente foi recuperado 

em 1808, depois de traduzido para o francês por Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821), médico do Im-

perador Napoleão Bonaparte.  

 O século XVIII testemunhou a emancipação da cirurgia e seu rápido crescimento como discipli-

na, especialmente na França. O rei Luís XIV havia sido curado de uma fístula anal por Charles-François 

Félix De Tassy (1653-1703), então primeiro cirurgião da corte real, em 1686. No ano de 1715, Luís 

XV, bisneto de Luís XIV, mediante um decreto oficial ordenou às escolas de medicina da França que 

incluíssem o ensino da cirurgia em seus planos de estudo. 

 Vários anatomistas descreveram estruturas que, desde então, receberam os nomes dos seus des-

cobridores. Alguns exemplos são citados a seguir.  

 Jean Louis Petit (1674-1750), cirurgião francês que já fazia operações na mastoide e foi um dos 

primeiros a extrair o cristalino (lente), introduziu o garrote para as hemorragias e recomendou a remo-

ção cirúrgica de linfonodos comprometidos (metastáticos) nos casos de câncer. Ficou famoso pela área 

triangular lombar, o triângulo de J. L. Petit (crista ilíaca, bordas do músculo grande dorsal e músculo 

oblíquo externo do abdome), hoje denominado trígono lombar inferior.  

 Antonio Maria Valsalva (1666-1723), médico e anatomista italiano, foi o aluno favorito e su-

cessor de Marcello Malpighi na Universidade de Bolonha. Dedicou sua vida ao ensino, à pesquisa 

científica e à prática da medicina. Foi notável anatomista, patologista habilidoso, fisiologista, excelente 

médico e cirurgião. Descreveu os seios de Valsalva na válvula aórtica e a manobra de Valsalva que 

consiste em exalar o ar contra lábios fechados e nariz tapado, forçando o ar em direção ao ouvido mé-

dio: aumenta as pressões intratorácica e arterial e diminui o retorno venoso ao coração.  

 Jacob Benignus Winslow (1669-1760), anatomista dinamarquês, descreveu o forame omental 

ou forame epiplóico, o hiato de Winslow, cuja parede anterior é o pequeno omento por dentro do qual 

passam artérias e ductos hepáticos e a veia porta.  

 Victor Albrecht von Haller (1708-1777), médico, poeta e naturalista suíço, é considerado o 

mais notável dos discípulos de Boerhaave. Um dos gigantes intelectuais do século XVIII e talvez um 

dos últimos polímatas da história, foi brilhante nos trabalhos que desenvolveu em anatomia, cirurgia e 

fisiologia (é considerado o “pai da fisiologia científica”) e na botânica. Mas também foi matemático, 

romancista, poeta, filósofo, teólogo, político e historiador da medicina. Seus melhores estudos anatômi-

cos foram os que dedicou à angiologia, tendo aprendido com Frederick Ruysch (1638-1731) a técnica 

da injeção vascular. Porém seus trabalhos mais importantes são os de fisiologia, denominada por ele de 

anatomia animata. Baseado em seus experimentos demonstrou que a irritabilidade e a contratilidade são 

fenômenos exclusivos da fibra muscular e que a sensibilidade é uma propriedade específica do nervo. 

Haller também estudou a fecundação nos mamíferos e chegou a descobrir o desprendimento do óvulo 

pelo ovário, assim como a formação do corpo lúteo. Descreveu a alça de Haller (ramo comunicante en-

tre os nervos facial e hipoglosso); o fundo de saco de Haller (seio oblíquo do pericárdio seroso); o tripé 

de Haller (tronco celíaco); o lóbulo de Haller (processo caudado do fígado).  
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 John Hunter (1728-1793), cirurgião escocês, descreveu o canal de Hunter (canal dos adutores) 

e o gubernaculum de Hunter (gubernaculum testis). John Hunter era um experimentador por natureza e, 

supostamente, foi vítima de uma de suas próprias experiências. Na tentativa de descobrir se a gonorreia 

e a sífilis eram duas doenças distintas ou formas diferentes de uma mesma doença injetou em si mesmo 

o pus de um paciente. Como o paciente era portador de ambas as doenças, Hunter acabou por afirmar 

erroneamente que a gonorreia e a sífilis eram uma coisa só. Uma versão refere que depois teve um aneu-

risma sifilítico da aorta que causou sua morte.  

 William Hunter (1718-1873), médico, obstetra e anatomista escocês, irmão mais velho de John 

Hunter,  autor da obra monumental The anatomy of the gravid uterus. Descreveu o ligamento de Hunter 

(ligamento redondo do útero) e a linha de Hunter (linha alba).    

 Os doentes mentais, até então, eram escondidos e alojados em prisões, asilos e casas particula-

res. Os cuidados eram mínimos e usava-se a coerção física, que incluía o uso de correntes para conter os 

pacientes. A camisa de força teria sido inventada no manicômio de Bicêtre, em Paris (França), por um 

tapeceiro chamado Guilleret. Outra versão, porém, atribui essa invenção ao médico irlandês David 

MacBride (1726-1778), cerca de 1772. Mas, a partir do século XVIII, há um novo enfoque no conheci-

mento e no tratamento das doenças mentais. Esse movimento teve início na Itália com Vincenzo 

Chiarugi (1759-1820). Mas foi o médico francês Philippe Pinel (1745-1826) quem instituiu o chama-

do tratamento moral para os pacientes psiquiátricos. Nomeado médico-chefe do Hospital de Bicêtre 

(1973), e posteriormente do Hospital de La Salpêtrière (1795), cargo que manteve durante toda a vida, 

pôde desenvolver seu método terapêutico. Mostrou que as pessoas insanas podiam ser tratadas por mé-

dicos e sem perda de sua dignidade. Além de romper as correntes, Pinel oferecia programas de 

tratamento estruturados em um trato amável, sem agressões e respeitando o paciente. Era adepto do vi-

talismo e manteve registros precisos dos progressos de seus pacientes. Com justiça, pode ser 

considerado o fundador da moderna psiquiatria e um dos precursores da terapia ocupacional. 

 As modificações políticas, sociais e econômicas havidas no final do século XVIII levaram ao 

aparecimento de disciplinas médicas com enfoque social: higiene, medicina legal, medicina militar. A 

partir dessa época começou a ser reconhecida a importância da prevenção por parte da comunidade mé-

dica e mesmo da população em geral. As doenças ocupacionais foram estudadas pela primeira vez pelo 

médico italiano Bernardino Ramazzini (1633-1714), por esse motivo considerado o pai da medicina 

do trabalho. James Lind (1716-1794), médico escocês, descobriu que os cítricos evitavam o escorbuto 

(a peste do mar). O médico alemão Johann Peter Frank (1745-1821) em sua obra System einer 

vollständigen medicinischen Polizey (Um sistema completo de política médica), publicada em 1779, 

abordou detalhadamente todos os aspectos da higiene e da saúde publica. Frank também enfatizou a im-

portância de registros estatísticos exatos para os hospitais. Relata-se que foi seu sistema de compilação 

de dados que permitiu ao obstetra húngaro Ignaz Semmelweiss (1818-1865) demonstrar a correlação 

entre a sepse puerperal e as práticas obstétricas anti-higiênicas.  

 Uma das consequências da abordagem preventiva foi a vacinação antivariólica, da qual o médico 

inglês Edward Jenner (1719-1813) foi o principal protagonista. A varíola era responsável por cerca de 

10% das mortes na Inglaterra do século XVIII. A variolização era conhecida na Europa desde 1717, 

graças a Lady Mary Montagu (1689-1762), esposa do embaixador inglês em Constantinopla, que vira 

a prática entre os turcos; era feita colocando-se fluidos de pessoas portadoras de tipos mais brandos de 

varíola em locais escarificados, para reproduzir a forma benigna da doença, prevenindo a evolução de 

formas mais graves. Mas o método tinha riscos, podendo provocar uma forma virulenta de varíola. Jen-

ner, aos 13 anos de idade, já era assistente de um cirurgião perto de Bristol. Aos 21 anos foi para 

Londres onde se tornou aluno e amigo de John Hunter. Em 1771 retornou à sua cidade natal, Berkeley, 

para se tornar um médico da comunidade. Era de conhecimento geral que as moças que ordenhavam 

vacas, vítimas da varíola bovina, eram imunes à varíola humana. Jenner passou a estudar o problema de 

forma sistemática e em 14 de maio de 1796 extraiu o conteúdo de uma pústula da mão de uma jovem 

ordenhadora e o inoculou no braço de um menino de oito anos, filho de seu jardineiro, chamado James 

Phipps. James apresentou febre baixa e desconforto nas axilas, frio e perda do apetite, mas recuperou-

se. Quinze dias após o procedimento James foi novamente inoculado, desta vez com a varíola humana e 

não desenvolveu a doença. Jenner repetiu a experiência em outras pessoas, inclusive no próprio filho. 

Seu estudo foi publicado em 1798 sob o título de An inquiry into the causes and effect of the variolae 
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vaccina (Uma investigação sobre as causas e efeitos da vacina contra a varíola).  

 A inoculação de uma doença animal no homem provocou reações sarcásticas e de ordem moral, 

mas a vacina contra a varíola tornou-se conhecida e acabou sendo praticada em toda a parte. Porém se-

riam necessários mais cem anos para que os aspectos básicos da imunização fossem conhecidos. O 

químico francês Louis Pasteur (1822-1895) propôs então, em homenagem a Jenner, que o termo vaci-

nação tivesse um significado mais amplo, como hoje é usado. 

 No século XVIII, finalmente, o oxigênio foi descoberto e deve ser esclarecido o papel do quími-

co parisiense Antoine-Laurent Lavoisier, nascido em 1743 e morto na guilhotina em 1794. Esse gás 

foi descoberto independentemente pelos químicos Carl Wilhelm Scheele (em 1772) e Joseph Priestley 

(em 1774). Lavoisier refez as experiências de Priestley e reformulou-as, podendo então compreender 

melhor as características do novo gás (chamado por Priestley de ar desflogisticado). Lavoisier confir-

mou que a combustão, no caso de materiais orgânicos, e a calcinação, no caso dos metais, 

correspondiam à combinação do oxigênio com outros materiais. Suas experiências com o oxigênio lhe 

permitiram refutar a teoria do flogisto. Lavoisier deu ao novo gás o nome de oxigênio (produtor de áci-

dos, em grego), porque considerava – erradamente – que todas as substâncias provenientes de uma 

calcinação originavam ácidos em que o oxigênio se encontrava, obrigatoriamente, presente. O conheci-

mento da composição do ar foi de grande importância para o posterior entendimento da fisiologia da 

respiração. 

 Houve ainda dois fatos de grande importância para o desenvolvimento posterior da medicina: a 

construção de grandes hospitais, como os de Paris (entre eles o Hôtel-Dieu, criado em 651 e recons-

truído no século XIX, após um incêndio em 1772 e o Hospital Necker, fundado em 1778), o Allgemeine  

Krankenhaus (Hospital Geral) de Viena e o Hospital La Charité em Berlim; e a criação de importantes 

escolas clínicas em várias capitais europeias, como a École de Paris e a “Nova” Escola de Viena. 

 Com relação aos métodos de tratamento, a despeito do grande desenvolvimento da química, 

houve poucos avanços terapêuticos. Continuavam sendo usadas as antigas práticas das ventosas, sangria 

e purga. A sífilis e outras doenças venéreas continuavam sendo tratadas com doses maciças, frequente-

mente fatais, de mercúrio. A teriaga continuava em uso, assim como a cocção de casca de cinchona con-

tra febres de todos os tipos. Mas, sem dúvida, a droga mais importante introduzida durante o século 

XVIII foi a digitalis (digital). A espécie mais conhecida de digitalis é a Digitalis purpurea L., da qual se 

extrai a digitalina, um glicosídeo de potente ação cardiotônica. Seu valor no tratamento da hidropsia foi 

anunciado em 1785 por William Withering (1741-1799), médico, químico, botânico e geólogo inglês, 

após muitos anos de estudo. 
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