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O subcontinente indiano1 é habitado desde a Idade da Pedra. A Civilização do vale do rio Indo 

(atual Paquistão) é primeira cultura na Índia da qual há evidências arqueológicas. Desenvolveu-se, 

aproximadamente, entre 4500 a 1750 a.C. e teve seu apogeu entre 2600 e 1900 a.C. O período mais 

antigo da história da Índia se denomina dravídico pelas tribos (drávidas ou dravidianos) que formavam a 

população. Os drávidas ocupavam-se da agricultura e da criação de gado; cultivaram trigo e cevada, 

domesticaram ovelhas, porcos, camelos e elefantes. Nas cidades Mohenjo-Daro e Harappa construíram 

casas de ladrilho, tinham boas ruas e sistemas de condução para águas limpas e servidas. 

 Mohenjo-Daro (2600-1900 a.C.) e Harappa (cerca de 3300-1900 a.C.) foram as principais 

cidades da civilização do vale do Indo e apresentavam avançado sistema de saúde pública. Havia muitos 

poços, banheiros, banhos públicos, esgotos e calhas para coleta do lixo. As ruas eram estabelecidas de 

modo regular e as casas eram bem construídas e ventiladas. Acredita-se que a partir de 1750 a.C., tribos 

nômades invadiram o vale do Indo. Chamavam a si próprios de “arianos” (os “nobres”) e depois 

tomaram o nome “hindu”. Os arianos eram provenientes do noroeste (atuais Afeganistão e Irã) e 

forçaram os drávidas, nativos do vale, a recuar para o sul. Do vale do Indo se disseminaram por vasta 

área, da Índia até a Europa. Assim surgiram diversos idiomas aparentados (como o sânscrito, língua 

clássica da Índia). Por meio de ocupação pacífica ou pela conquista, no primeiro milênio a.C., os 

arianos submetem a Índia em sua totalidade e impõem um sistema de castas. 

As tradições e os ensinamentos dos arianos eram preservados em versos, de início oralmente e 

mais tarde nos VEDAS (veda, em sânscrito, significa conhecimento), livros sagrados da religião hindu 

(a religião védica é precursora do hinduísmo moderno: vedismo → brahmanismo → hinduísmo). Os 

Vedas, textos religiosos sob a forma de coleções de hinos, orações e fórmulas rituais, foram compilados 

em sânscrito, entre 1500 e 500 a.C. (de acordo com outras versões, entre 3000 e 1000 a.C. ou mesmo 

entre 4000 e 2500 a.C.). Eram em número de quatro: Rig-Veda (estrofes recitadas no sacrifício ritual); 

Sama-Veda (melodias sagradas); Yajur-Veda (fórmulas do sacrifício); Atharva-Veda (fórmulas 

mágicas).   

De acordo com PRIORESCHI (1991), a história da medicina na Índia pode ser dividida em 

quatro períodos: Védico, em que a medicina era sobrenaturalista; Ayurvédico; Árabe (Maometano) e 

Ocidental. Desde o Período Védico (o período em que os Vedas foram compilados) podem ser 

encontrados rudimentos da medicina: os primeiros hinos do Rig-Veda mencionam ervas e plantas 

medicinais e as propriedades higiênicas da água, do ar e dos vegetais; o suco de uma planta chamada 

soma é louvado como o néctar dos deuses e remédio para os doentes, bem como o ouro e o chumbo são 

mencionados como o elixir da vida. O nome Ayurveda foi dado à arte da cura e significa, literalmente, 

“conhecimento (ou ciência) da vida”. O Ayurveda não é estritamente um Veda como os quatro Vedas; é 

considerado um ramo do quarto Veda, o Atharva-Veda, que era um amálgama de religião, mágica e 

elementos empíricos. A medicina dos atharvan (fórmulas mágico-religiosas) do Atharva-Veda é um 

típico sistema arcaico. A doença era considerada consequência do pecado, com demônios como causas e 

deuses curadores, e a terapêutica associava a oração e a penitência com rituais mágicos e remédios 

empíricos, sobretudo plantas medicinais. O conhecimento do corpo humano era muito limitado e em 

suas funções se insinuava a importância da bile, da flegma e do ar.  

                                                           
1 Subcontinente indiano: região geográfica que compreende a maior parte da Índia histórica, atualmente dividida 

em Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Butão. Também Sri Lanka e ilhas Maldivas.  
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Os hindus acreditavam que o Ayurveda tinha origem divina e há diferentes versões de como teria 

sido revelado aos antigos sábios. Brahma, o criador, chefe das divindades, vendo o sofrimento da 

humanidade, ensinou o Ayurveda (a ciência da vida) a Surya (o deus do sol), que era considerado a 

fonte do saber médico (assim como Apolo, para os gregos). Os filhos gêmeos de Surya, os Ashvins 

(gêmeos divinos ou curadores celestiais), se tornaram os médicos dos deuses e atuaram como cirurgiões 

nas guerras entre os deuses e os demônios. Os Ashvins ensinaram o Ayurveda a Indra (deus da chuva, 

do trovão e da guerra) que, por sua vez, teria transmitido os segredos da vida a dois pupilos: 

Dhanvantari (cuja escola enfatizava a cirurgia) e Atreya (cuja escola enfatizava a medicina). A divisão 

da medicina ayurvédica nessas duas escolas teria ocorrido por volta de 1500 a.C. Dhanvantari aparece 

nos Vedas como o médico divino e foi considerado o pai da medicina hindu (como Asclépio para os 

gregos).  

Ao final do Período Védico os hindus tinham atingido um alto grau de civilização, com 

medicina, cirurgia, farmacopeia (matéria médica) e química refinadas. Os cirurgiões acompanhavam os 

reis nos campos de batalha, extraíam corpos estranhos, cobriam as feridas e aplicavam bandagens. A 

arte da cura não estava mais restrita aos sacerdotes brâmanes, tendo surgido uma classe de leigos 

chamados vaidyas (vaidya = possuidor de conhecimento), que se especializaram em medicina ou 

cirurgia. A patologia humoral já devia ser conhecida pelos hindus nessa época, uma vez que os três 

“humores” do corpo são citados no Rig-Veda. De acordo com MUTHU (1913), eram praticadas 

dissecções e vivissecções.  

Por volta do século VI ou V a.C. (a cronologia na Índia antiga é bastante incerta) desenvolve-se 

um novo paradigma médico: as doenças passam a ser encaradas como resultado de causas naturais e não 

mais de intervenções de deuses ou demônios. É interessante observar que, nessa época, ocorreu a 

mesma mudança de paradigma na China e na Grécia. A partir daí, já no Período Ayurvédico, os 

principais textos médicos são o de Susruta (seguidor da escola de Dhanvantari), Bhela e Caraka 

(seguidores da escola de Atreya). O cirurgião Susruta escreveu o Susruta Samhita em que lista cerca de 

100 tipos de instrumentos, mas deixa claro que a mão do cirurgião é a ferramenta mais importante. O 

médico Caraka é o autor do Caraka Samhita, com 120 capítulos divididos em oito partes: farmacologia, 

etiologia, diagnóstico e prognóstico, prevenção, hospitais, epidemiologia, embriologia e fisiologia, 

código de ética. Bhela, médico, cujo tratado Bhela Samhita situa a mente no cérebro e do qual há apenas 

fragmentos. De acordo com PIÑERO (2002), esses textos teriam sido redigidos no século I a.C. e 

enriquecidos e reelaborados durante os oito séculos seguintes. Mas, como já foi mencionado, há grande 

controvérsia a respeito de datas e é possível que esses autores tenham vivido por volta de 300 a.C. ou 

mesmo muito antes.  

Entre 500 a.C. a 600 d.C., sob influência do budismo, são proibidos o sacrifício de animais e a 

dissecção de animais mortos; pode-se inferir que houve prejuízo para a cirurgia, mas a medicina 

continuou florescendo. Monges budistas em diferentes mosteiros estudavam filosofia e medicina e 

fortaleciam seu ministério espiritual tornando-se médicos habilidosos e aliviando o sofrimento das 

pessoas. Quando Alexandre Magno invadiu a Índia (326 a.C.) encontrou uma civilização e medicina 

avançadas. Os generais gregos, impressionados com a habilidade dos médicos indianos, os empregavam 

nos seus acampamentos e ordenavam que lhes seguissem para consultá-los. Ao fim da campanha na 

Índia os levaram para a Grécia (MUTHU).  

A partir do século VII d.C. o budismo entra em declínio e há um renascimento da antiga religião 

védica. Entre 600 e 1000 d.C., os textos de Susruta, Caraka  e outros manuscritos em sânscrito foram 

traduzidos para o árabe sob o patrocínio dos califas. No século VIII, e provavelmente no século IX, 

havia médicos indianos praticando em Bagdá. Avicena (Ibn Sīnā, c. 980-1037), grande médico persa da 

Idade Média, cita sobre o tratamento com sanguessugas: “Como dizem os indianos” e nomeia Susruta. 

O Período Maometano (1000/1300 a 1500/1600 d.C.) marca o ocaso da medicina indiana, já que os 

invasores levaram seu próprio sistema médico, ou seja, a medicina greco-romana. Embora nas cortes 

muçulmanas houvesse relatos de vaidyas hindus que teriam curado muitas doenças que outros médicos 
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consideravam intratáveis, aparentemente, os vaidyas ficavam restritos ao atendimento dos pobres. No 

Período Ocidental (Índia colonial: a partir de 1502 com a chegada dos portugueses) a medicina indiana 

sofreu um golpe importante. Com a chegada dos conquistadores europeus e de seus médicos, a profissão 

médica gradualmente passou dos eruditos para as mãos das pessoas com conhecimentos superficiais. 

Entretanto, apesar de todos os contratempos, a medicina ayurvédica persistiu ao longo dos 

séculos e atualmente desperta grande interesse, sendo considerada um tipo de medicina alternativa e/ou 

complementar da medicina ocidental. O fundamento teórico do Ayurveda é a composição do universo 

(macrocosmo) por cinco grandes elementos: éter ou vazio (espaço), ar, água, terra e fogo. Esses 

elementos, quando combinados, geram três forças vitais, primordiais na saúde e nas doenças do corpo 

humano (microcosmo): tridoshas. As três forças vitais (tridoshas) são o vento sob a forma de sopro ou 

hálito vital: vata (prana); o fogo sob a forma de bile: pitta; a água sob a forma de muco ou flegma: 

kapha. Cada dosha tem suas próprias características anatômicas, fisiológicas e expressões psicológicas: 

prana é seco, frio, ligeiro, claro e cru; pitta é quente, ligeiro, fluido e claro; kapha é frio, úmido, pesado, 

nublado e estático. Cada pessoa possui uma proporção única dos três no corpo, que é determinada na 

data do nascimento. A essa proporção imutável, dá-se o nome de prakriti (ou prakruti). Todas as 

características físicas, psíquicas e espirituais do indivíduo se manifestam de acordo com o prakriti. 

Entretanto, conforme a rotina da pessoa (sua alimentação, atividade física, idade e até sua profissão), o 

equilíbrio dos doshas pode se alterar e adquirir uma configuração instantânea diferente que recebe o 

nome de vikriti. No Ayurveda, a saúde só é alcançada quando o prakriti, a constituição natural, coincide 

com o vikriti, a configuração instantânea. Qualquer desequilíbrio causa doença. 

Além das três forças vitais (tridoshas), o corpo também é formado por sua matéria estrutural: os 

tecidos ou dhatus (em sânscrito, “aquilo que forma o corpo”); as excreções ou malas. Os dhatus, 

responsáveis pela estrutura geral do corpo e manutenção das funções dos diferentes órgãos, são: suco 

orgânico (ou quilo ou plasma, a seiva fundamental); sangue; músculo/carne; gordura; osso; medula; 

sêmen/óvulos. Os excreta (malas) podem ser grosseiros (urina, fezes) ou sutis (revestimento epitelial do 

olho, esmegma). O sistema de medicina ayurvédica se baseia no equilíbrio entre as três forças vitais 

(vata, pitta e kapha). Um distúrbio nesse equilíbrio resulta em doença com seus padecimentos 

concomitantes.  

O Ayurverda se fundamenta na ideia de que doença é falta de harmonia física, emocional e 

espiritual. Divide-se em: medicina interna; cirurgia; terapia das doenças da cabeça e pescoço; 

toxicologia; manejo das convulsões causadas por espíritos malignos e outras doenças mentais; pediatria; 

geriatria, incluindo rejuvenescimento; ciência dos afrodisíacos. Os indianos têm o pioneirismo no 

reconhecimento das doenças psicossomáticas uma vez que já explicavam as doenças pelo desequilíbrio 

entre os três humores físicos (espírito vital, bile e fleuma) e os humores morais. Os métodos 

diagnósticos incluem: exame do pulso, da urina e das fezes; observação da língua, da fala e da voz; 

exame pelo toque (palpação); exame dos olhos; exame físico geral de todo o corpo. O tratamento tem 

por objetivo o restabelecimento do balanço (equilíbrio) entre os três doshas. O dosha alterado e os 

sintomas são tratados vigorosamente. O dosha agressor deve ser reduzido ou reforçado e os órgãos ou 

sistemas debilitados devem ser fortalecidos com base no princípio do semelhante (por exemplo, osso 

por osso, usando ossos de animais em pó para fortalecer o sistema esquelético). A terapia pode ser 

paliativa e purificadora. Todos os processos terapêuticos são estritamente controlados e de acordo com 

o prakruti do indivíduo. Embora o tratamento paliativo seja fornecido a todos os pacientes, como passo 

inicial, a purificação é iniciada apenas quando o indivíduo se encontra apto a enfrentar seus árduos 

processos. A paliação inclui métodos iniciais de reforço ou redução do dosha. Jejum e processos de 

transpiração e secagem reduzem o dosha. Processos de “oleação”2 e lubrificação reforçam o dosha; são 

usadas preparações oleosas (por via oral, por meio de enemas medicamentosos ou por ambos) e 

massagens. O desequilíbrio do dosha danificado no corpo é corrigido por um processo de purificação 

                                                           
2    Olear: Untar com óleo, passar uma substância oleosa. Embeber em óleo. 
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chamado Panchakarma Chikitsa. A doutrina do Panchakarma (traduz-se em cinco processos) descreve 

tratamentos por eméticos (Vamana), purgativos (Virechana), enema oleoso medicamentoso (Anuvasana 

Basti), decocção medicamentosa/enema seco (Asthapana Basti/Niruhana) e oleação/purgação nasal 

(Shirovirechana-Nasya). De acordo com o Susruta Samhita, a purgação do sangue (Rakta Moksha), a 

sangria, é incluída nos últimos processos.  

 A farmacopeia ayurvédica é extensa e inclui o uso de produtos vegetais, animais e minerais. Os 

processos farmacológicos ayurvédicos requerem pleno conhecimento do papel da natureza e do meio 

ambiente no cultivo, crescimento e desenvolvimento das ervas medicinais e dos minerais. Para que 

sejam entendidas as propriedades curativas das ervas, por exemplo, é importante perceber que a matéria 

vegetal básica, especialmente com referência às suas propriedades “dóshicas”, não é diferente da de um 

ser humano. As drogas são classificadas de acordo com seus efeitos sobre o dosha: agravamento, se 

similares; alívio, se opostas. Os médicos são encorajados a preparar seus próprios medicamentos, sendo 

que algumas preparações com ervas e minerais podem demorar anos para serem feitas (CHOPRA & 

DOIPHODE, 2002). 

Para os estudos anatômicos, os hindus inspecionavam cadáveres humanos, mas sem cortá-los. 

As seguintes orientações são encontradas no Susruta Samhita: (1) Escolher um corpo completo de 

alguém que não seja demasiado velho, nem tenha morrido envenenado ou de doença deformante. (2) 

Após retirar os excrementos das entranhas, envolver o cadáver em junco, ervas, cânhamo etc. e colocá-

lo em uma gaiola de bambu. (3) Esconder em um rio de correnteza lenta e em local sem luz e deixar 

decompor. (3) Depois de sete dias retirá-lo do rio e, com um pincel de raízes duras, examiná-lo por 

planos; finalmente, abrir o corpo com um bastão de bambu. 

 Na Índia, por volta do século IV a.C., houve um grande desenvolvimento da cirurgia plástica, 

principalmente das rinoplastias. Os prisioneiros de guerra e os adúlteros eram punidos com a amputação 

do nariz, cuja reconstrução era feita à custa de retalhos da testa. Para a anestesia, além de fármacos 

vegetais (ópio, Cannabis indica), usavam a sugestão hipnótica. Foram descritos métodos operatórios 

para diferentes tipos de lesões e anomalias, incluindo o lábio leporino, hérnia, cálculos (pedras) da 

bexiga. Cataratas eram tratadas deslocando-se a lente opacificada do olho para baixo e longe da linha de 

visão. Amputações eram parte regular da prática cirúrgica e um número grande e variado de 

instrumentos estava disponível para o cirurgião: pinças, espéculos, bisturis, tesouras, serras, agulha, 

cautérios, seringas, trocartes, cateteres. Susruta foi o grande cirurgião de sua época e é considerado o pai 

da moderna cirurgia plástica. Em seu monumental “Susruta Samhita”, estabeleceu os mais altos padrões 

em ética, teoria e prática da cirurgia. Deve ser destacado que incluía o exercício físico em suas 

prescrições, não só para manter o equilíbrio entre os humores (especialmente kapha), mas também para 

minimizar as consequências da obesidade e do diabete. Para ser eficaz, o exercício tinha de ser diário e 

de intensidade moderada e nunca ser excessivo ou exceder o limite de metade do máximo de exaustão, 

porque poderia resultar em doença ou até mesmo em morte. 
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