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  Idade Moderna é o período da história ocidental compreendido entre meados do século XV e o 

final do século XVIII.
1
 De acordo com a historiografia francesa, começa em 1453 quando Constantino-

pla foi tomada pelos turcos e termina em 1789 com a Revolução Francesa. O período posterior à 

Revolução Francesa é a Idade Contemporânea. Porém, esses limites são controversos e as datas devem 

ser consideradas simplesmente indicativas. Na Idade Moderna ocorre a integração entre o Velho Mundo 

(Eurásia e África) e o Novo Mundo (América), isolados desde a Pré-História. No final da Idade Média 

iniciou-se um movimento artístico, científico e filosófico, originado na Itália, que defendia o retorno aos 

ideais da Antiguidade greco-romana e especialmente a valorização do ser humano, que se torna o centro 

da preocupação dos homens. É o que se chama “Renascimento”. De um modo geral, pode-se conside-

rar que o Renascimento corresponde ao período compreendido entre fins do século XIII e meados do 

século XVII.
2
 Há vários determinantes para essa mudança, entre eles: a reativação das atividades co-

merciais, o rápido desenvolvimento do espírito burguês, o repúdio à mera repetição de saberes 

eventualmente corrompidos depois de repassados de suas fontes originais para o árabe e do árabe para o 

latim, os movimentos reformistas que abalaram a hegemonia da Igreja Católica, as grandes explorações 

marítimas e o “descobrimento” da América. 

Pode-se considerar que o Renascimento se deu muito mais cedo nas artes e nas humanidades do 

que nas ciências e na medicina. Houve quase dois séculos de diferença entre o Renascimento humanís-

tico e o científico e devem ser citados dois nomes, com características bem distintas no campo da 

medicina, no que se pode considerar o prenúncio do Renascimento.          

 Paracelso (1493-1541) – Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, nasceu 

na Suíça e, inicialmente, estudou com o pai que também era médico e alquimista. Foi depois para 

Würzburg, na Alemanha, aprender artes mágicas e ocultismo com o abade Johannes Trithemius. Estu-

dou medicina na Universidade da Basileia (Suíça) e em Viena (Áustria), doutorando-se pela 

Universidade de Ferrara (Itália). Adotou o nome de Paracelso que significa “superior a Celso” (o médi-

co romano). Paracelso distanciou-se da medicina universitária de sua época e quando foi professor na 

Basileia dava aulas em alemão e não em latim. Além disso, anunciou que não ensinaria a partir dos au-

tores clássicos, mas de sua própria experiência. Por exemplo, ele não concordava com o tratamento 

convencional das feridas que consistia em derramar óleo fervente sobre elas e, caso estivessem em um 

braço ou uma perna, esperar que gangrenassem para então amputar o membro afetado. Paracelso 

acreditava que as feridas se curariam sozinhas se o pus fosse retirado e a infecção fosse evitada. Tam-

bém não estava de acordo com o conceito vigente de que a cirurgia era uma atividade marginal, 

relegada aos barbeiros. Considerado arrogante pelos colegas, para deixar bem clara sua posição, quei-

mou publicamente livros médicos tradicionais (entre os quais o Cânone de Avicena). Insatisfeito com as 

crenças galênicas tentou substituí-las pelas suas próprias que eram, porém, mais dogmáticas e obscuras. 

Com Paracelso, pela primeira vez, entrou em cena o pensamento alemão na história da medicina; foi o 

iniciador da química farmacológica, direcionando a medicina para as ciências naturais. 

 Jean François Fernel (1497-1558) – Fernel (em latim, Fernelius) foi um matemático, astrônomo 

e médico francês. De início, dedicou-se à matemática e à astronomia e em seu livro Cosmotheoria 

(1528) propôs um método de cálculo que permitia conhecer o comprimento do meridiano de Paris.         

Além disso, fez uma estimativa bastante correta da circunferência da terra. Curiosamente Fernel se tor-

nou médico por razões econômicas, pois precisava de recursos para a compra e manutenção de seus 

aparelhos astronômicos. A cratera lunar Fernelius deve seu nome a ele. Professor de medicina em Paris, 

                                                
1
 A divisão da História em “Antiguidade”, “Idade Média” e “Idade Moderna” foi introduzida pelo historiador   

alemão Christophorus Cellarius ou Cristoph Keller (1638-1707), professor da Universidade de Halle e autor da 

obra Historia Universalis. 
2
 De acordo com George Sarton (1884-1956), considerado o fundador da disciplina “História das Ciências”, o 

Renascimento ocupa o período compreendido entre os anos 1450 e 1600. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/1638
http://es.wikipedia.org/wiki/1707
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Halle
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escreveu diversos livros de grande sucesso (Universa Medicina, De naturali parte medicinae, entre ou-

tros), publicados simultaneamente em toda a Europa e que durante mais de dois séculos foram 

recomendados aos estudantes de medicina. Foi quem introduziu os termos “fisiologia”, para descrever o 

estudo das funções corporais, “patologia”, para descrever o funcionamento anormal do corpo, e também 

“terapêutica”, que poderia resolver as anormalidades. Classificou as doenças em gerais e especiais (as 

localizadas em um órgão particular). Foi o primeiro a descrever o canal espinal e os sinais e sintomas da 

endocardite. Também se engajou no debate se a sífilis e a gonorreia eram doenças diferentes ou duas 

formas da mesma doença (a primeira grande epidemia ocorreu entre os marinheiros que voltaram da 

primeira viagem de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo e se espalhou pelo continente europeu), sendo 

o primeiro a sugerir que eram enfermidades muito diferentes, compartilhando apenas um modo comum 

de transmissão. Por sua reputação foi nomeado médico do rei Henrique II e cuidou tanto da rainha Cata-

rina de Médicis quanto de sua rival Diana de Poitiers, a amante do rei. Foi chamado de “O Galeno 

moderno” ou “O Galeno francês”.  

 

 MEDICINA NO RENASCIMENTO 

Os grandes médicos da época eram humanistas, homens de letras e tidos em alta estima. Estuda-

vam nas universidades, sendo as italianas as de maior prestígio. No início, muitos professores ainda 

expressavam ideias conservadoras e os autores estudados continuavam a ser Galeno e Avicena. A dis-

secção era cada vez mais praticada, mas persistia o costume de ler as descrições de Galeno enquanto 

eram examinados os órgãos verdadeiros, ignorando-se as discrepâncias óbvias. Ensinava-se anatomia 

juntamente com a cirurgia e somente por volta de 1570 foram separadas. A área do conhecimento médi-

co que mais se desenvolveu durante o Renascimento foi a anatomia e para tal dois nomes foram 

fundamentais: Leonardo da Vinci e Andreas Vesalius (André Vesálio). 

Leonardo da Vinci (1452-1519) nasceu em Vinci (um vilarejo próximo a Florença, na Tosca-

na), no dia 15 de abril de 1452, filho ilegítimo de Ser Piero da Vinci (um tabelião de Florença) e 

Caterina (empregada de um hotel). Foi para Florença em 1469, lá se tornando aprendiz do pintor, escul-

tor e artesão Andrea Verrocchio (1435-1488). Deve ser destacado que o conhecimento anatômico 

adquiriu precisão e teve um grande impulso graças à colaboração de pintores e escultores que tinham 

muito interesse nos estudos anatômicos para as suas obras de arte. Aprender anatomia a partir da dissec-

ção em cadáveres humanos se tornou importante para os estudantes e esse novo enfoque da arte teve em 

Leonardo da Vinci um dos exemplos mais brilhantes. Leonardo, artista inigualável e um dos maiores 

gênios da história, também descobriu e descreveu os princípios do automóvel, do submarino, do heli-

cóptero, das eclusas, dos tanques de guerra, do paraquedas.  

Leonardo da Vinci deveria ilustrar um livro de anatomia de Marcantonio della Torre (1481-

1511), professor de anatomia nas Universidade de Pádua e Pavia. Entretanto, della Torre morreu prema-

turamente de peste e a obra nunca foi publicada. Leonardo fez cerca de 200 desenhos para o livro e 

dizia: “Este trabalho deve começar com a concepção do homem, descrever a natureza do útero e como o 

feto vive dentro dele, até quando ele permanece no útero, como se alimenta e como sai para a vida. 

Quais as forças que o fazem sair e por que alguns saem antes do tempo. [...] Mostrarei quais são os 

membros do feto que após o nascimento crescem mais que outros e quais as proporções do corpo de um 

menino de um ano. Depois as proporções do corpo de um homem e uma mulher.” Sobre a reprodução: 

“A descrição deverá ser iniciada com a formação da criança no útero, dizendo qual parte se forma pr i-

meiro e o que acontece a seguir.” Sobre a nutrição do feto: “O umbigo é a porta da qual nosso corpo é 

formado a partir da veia umbilical. Esta veia é a origem de todas as veias que são produzidas na vida 

intrauterina e que são totalmente separadas das veias da mãe.” Com essas descrições, Leonardo da Vinci 

já antecipava vários conceitos importantes de embriologia, circulação fetal, circulação placentária e da 

anatomia evolutiva pós-natal. Seus desenhos eram o acompanhamento dos textos que sugeria a Marcan-

tonio della Torre. Muitos dos desenhos anatômicos de Leonardo da Vinci agora fazem parte da coleção 

da Royal Library no Castelo de Windsor, na Grã-Bretanha. 

Há várias obras anatômicas importantes de Leonardo, grande número delas abordando o sistema 

muscular. Dissecou cerca de 30 cadáveres, o que serviu de base para suas concepções anatômicas. Disse 

a esse respeito: “Para o pintor que deseja representar os membros em todas as atitudes e gestos que  

http://it.wikipedia.org/wiki/1481
http://it.wikipedia.org/wiki/1511
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podem ser feitos nos nus, é necessário conhecer a anatomia dos nervos, ossos e músculos para saber 

qual músculo é causador de cada movimento ou força e ressaltá-los.” 

É clássica sua descrição de um caso de doença coronária como causa de morte em 1506: “Um 

velho homem poucas horas antes de morrer contou-me que havia vivido cem anos, sem nunca ter tido 

nenhum problema físico a não ser fraqueza e, sentando-se em uma cama do hospital de Santa Maria 

Nova de Florença, morreu sem dar nenhum sinal de qualquer anormalidade. Dissequei seu corpo para 

entender a causa daquela morte tão rápida. Descobri que ela veio por meio de uma falta de sangue nas 

artérias que nutrem o coração e as partes inferiores, que eram usadas e estavam secas.” Pode-se dizer, 

então, que Leonardo da Vinci foi também pioneiro na anatomia patológica e na medicina forense.  

O Homo Vitruvianus é um dos desenhos mais famosos de da Vinci. Foi feito por volta de 1490, 

em Veneza. É um estudo das proporções do corpo humano que Vitrúvio (Marcus Vitruvius Pollio), 

arquiteto romano do século I a.C., havia postulado como base de suas teorias arquitetônicas. No texto de 

Vitrúvio, a figura humana é inserida primeiro em um círculo e depois em um quadrado. Vinte anos an-

tes da publicação dos desenhos de Vitrúvio por Fra Giocondo em 1511, Leonardo já havia pensado em 

usá-los como ilustração. Colocou as duas imagens sobrepostas para sugerir a sensação de movimento; o 

centro da figura em relação ao círculo é o umbigo e da outra em relação ao quadrado é o púbis. Leonar-

do pintou o afresco “A Última Ceia” entre 1495 e 1497, em Milão, e a Mona Lisa em torno de 1503. 

Em 1508 deixou Florença definitivamente e voltou para Milão, onde encontrou novo protetor: Charles 

d’Amboise. Em 1516 se mudou para a corte do rei francês Francisco I, levando consigo a Mona Lisa. 

Quando morreu, em 1519, o quadro foi integrado ao patrimônio artístico da coroa francesa e, após a 

revolução, incorporado ao Museu do Louvre em Paris. Leonardo da Vinci viveu na transição entre a 

Idade Média e o Renascimento. Em vista de sua obra, Sigmund Freud (1856-1939) disse: “Leonardo 

acordou do sono da Idade Média antes dos outros homens. Ele foi como um homem que acordou cedo 

demais na escuridão, enquanto os outros continuavam a dormir”. 

O outro grande nome da anatomia no Renascimento foi Andreas Vesalius (1514-1564). Andreas 

Vesalius (forma latinizada do nome Andries van Wesel, em português André Vesálio), considerado o 

pai da anatomia moderna, nasceu em Bruxelas (na época fazendo parte do Sacro Império Romano-

Germânico). Descendente de uma família flamenga que havia se destacado na medicina por gerações, 

Vesálio era filho do farmacêutico pessoal do imperador Carlos V. Estudou latim, grego, literatura, 

filosofia e retórica na Universidade de Louvain (1529-1533) e depois medicina em Paris (1533-1536). 

Vesálio logo se tornou o demonstrador de anatomia de um de seus professores, Jean Guinter de              

Andernach (1487-1574). É possível que nessa ocasião tenha começado a apreciar o valor da inspeção 

visual direta e a perceber que algumas descrições de  Galeno (c. 129-201) estavam mais de acordo com 

a anatomia animal do que com a humana. Em 1537 foi para a Universidade de Pádua e se graduou 

médico nesse mesmo ano; no dia seguinte foi nomeado professor. Em Pádua, Vesálio se tornou um dos 

mais ilustres professores e fez numerosas dissecções em cadáveres humanos.
3
 Até então eram ensinados 

os conceitos anatômicos de Galeno, o que foi significativamente modificado por Vesálio.  Baseado em 

suas próprias dissecções, publicou em 1543 a primeira obra fundamental da anatomia intitulada De  

humani corporis fabrica, com ilustrações atribuídas ao artista Jan Stefan van Kalkar, aluno do pintor 

Tiziano Vecellio,  c. 1490-1576). A Fabrica tinha sete partes consagradas sucessivamente aos ossos, 

músculos, aparelho vascular, sistema nervoso, órgãos do abdome, órgãos do tórax e à anatomia do cére-

bro. A obra foi publicada na Basileia (Suíça) e foi dedicada a Carlos V, Imperador do Sacro Império 

Romano-Germânico e também Rei da Espanha com o nome de Carlos I.  

Considerando que somente a observação valia, Vesálio afirmou não haver comunicações entre 

os dois ventrículos cardíacos e que o útero humano tinha uma só cavidade. Corrigiu outros equívocos 

cometidos por Galeno, que havia transposto para o ser humano o que havia constatado em animais.  

Vesálio é considerado o primeiro a descobrir os vasos espermáticos, a descrever a próstata como um 

                                                
3
 As dissecções anatômicas se tornaram muito populares no século XVI e não apenas entre os estudantes, mas 

também entre o público em geral. Para as demonstrações eram construídos teatros anatômicos temporários, de 
madeira, que após o término das dissecções eram demolidos. O primeiro teatro anatômico permanente foi o da 

Universidade de Pádua, construído em 1594 e usado por 278 anos até se tornar um museu em 1872. 
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órgão único e a dar a primeira descrição científica do sistema musculoaponeurótico superficial. Descre-

veu corretamente o osso do quadril e, contra os ensinamentos de Galeno, afirmou que a mandíbula era 

composta por dois ossos (não um) e o esterno por três segmentos (não sete). Também inventou muitos 

termos anatômicos: alvéolo para a cavidade onde se alojam os dentes, coana, bigorna e válvula mitral; 

foi o primeiro a usar o adjetivo vermiforme para o apêndice.  

Logo após a publicação da Fabrica, Vesálio enfrentou críticas veementes, principalmente de um 

de seus ex-professores favoritos, o francês Jacques Dubois (Jacobus Sylvius, 1478-1555). Outro adver-

sário foi seu ex-discípulo Realdo Colombo (c. 1516-1559). Colombo, em seu livro De re anatomica 

(publicado em 1559), enfatizou que tanto Galeno quanto Vesálio haviam dissecado olhos de animais em 

vez de olhos humanos. Diz-se que, desgostoso, Vesálio queimou muitos dos seus manuscritos e voltou 

para Bruxelas em 1544, onde se casou e sua vida profissional progrediu. Em 1559 foi para Madri como 

médico de Felipe II, filho de Carlos V. Há um relato controverso de que Vesálio teria sido condenado à 

morte pela Inquisição em 1564, por ter feito uma autópsia em um(a) nobre espanhol(a) cujo coração 

ainda tinha fracos batimentos. O rei (Felipe II da Espanha) teria comutado a pena por uma peregrinação 

à Terra Santa. A peregrinação existiu de fato e enquanto estava em Jerusalém Vesálio soube da morte de 

Gabriel Falópio, que o substituíra em Pádua, e recebeu o convite para retornar à sua antiga posição. Na 

sua volta o navio em que viajava naufragou e ele morreu, provavelmente, de tifo na ilha grega de Zante 

(ou Zaquintos).  

Outro grande anatomista foi Gabriele Falloppio (1523-1562). Gabriele Fallopio ou Falloppia 

(Gabriel Falópio) nasceu em Módena, na Itália. Estudou medicina em Ferrara onde, posteriormente, foi 

nomeado instrutor de anatomia. Em 1548, por recomendação do Grão-Duque da Toscana, Cosmo I de 

Médici, recebeu a cátedra de anatomia da Universidade de Pisa. Três anos depois, em 1551, aceitou o 

oferecimento do Senado de Veneza para ser professor de anatomia, cirurgia e botânica em Pádua. O 

cargo estava vago desde a saída de Vesálio e a renúncia de Realdo Colombo, que havia assumido o 

lugar de Vesálio em 1542 e permanecido no posto durante dois anos. Médico e cirurgião, Falópio ficou 

conhecido como importante anatomista, como atestam os muitos epônimos associados com seu nome. 

Na época, Falópio e Bartolomeo Eustachio (c. 1500 ou 1514-1574) eram as principais figuras da ana-

tomia humana na Itália. Eustachio (em português Bartolomeu Eustáquio) era professor de Anatomia da 

Universidade de Roma La Sapienza; entre outras estruturas, estudou a tuba auditiva que ainda hoje é 

lembrada como trompa de Eustáquio. Foi o primeiro a descrever com precisão a anatomia dos dentes e 

os fenômenos da primeira e da segunda dentição. Também foi o primeiro a descrever as glândulas adre-

nais e a “veia alba”, agora ducto torácico. Em suas dissecções adotou a técnica de injetar líquidos 

coloridos para o estudo dos vasos sanguíneos.   

 Em 1561 Falópio publicou a obra Observationes anatomicae, na qual respeitosamente refuta 

algumas afirmativas de Vesálio (como a descrição das artérias cerebrais) e relata várias descobertas, 

principalmente sobre o sistema reprodutor feminino. A discordância de Falópio motivou Vesálio a es-

crever seu último trabalho, o Anatomicarum Gabrielis Fallopii Observationum Examen (1564). São da 

autoria de Falópio os seguintes termos: placenta, vagina, corpus luteum, tuba (nome em latim dos con-

dutos que ligavam a gônada ao corno uterino e que hoje são conhecidas como tubas uterinas, mas que 

até recentemente se chamavam trompas de Falópio). Falópio descreveu o clitóris e lhe deu este nome. 

Aperfeiçoou a descrição do aparelho auditivo, detalhando a cavidade timpânica, os três ossículos (mar-

telo, bigorna e estribo), as janelas oval e circular, o nervo corda do tímpano e a orelha interna 

(introduzindo os nomes “labirinto” e “cóclea”). Também descreveu o canal facial no osso temporal 

(chamado, por essa razão, de canal ou aqueduto de Falópio), o ligamento inguinal (ligamento de Faló-

pio, também conhecido como ligamento de Poupart) e foi o primeiro a descrever o músculo elevador da 

pálpebra, entre outros músculos. Descreveu ainda os centros primários e secundários de ossificação no 

feto e na criança, chamou atenção para a presença de duas artérias umbilicais que acompanham uma 

única veia umbilical e fez a primeira descrição completa da dentição decídua. Como médico, Falópio 

estudou  exaustivamente os aspectos clínicos e os métodos de prevenção da sífilis, doença que na época 

despertava grande atenção, e acabou criando um condom (ou preservativo) de linho que cobria a glande 

peniana e deveria ser usado como medida de proteção. 

 Deve ser mencionado que Realdo Colombo (1516-1559) reivindicou, em seu único livro De re 

anatomica, ter “descoberto” o clitóris, embora na verdade este já fosse citado nos textos gregos, persas e 
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árabes, mesmo que com conceitos errôneos acerca de sua função. Foi Colombo quem fez a necropsia de 

Inácio de Loyola (1491-1556), fundador da Companhia de Jesus. 

O discípulo predileto de Falópio foi Hieronymus Fabricius ab Acquapendente (1533-1619), 

nome latinizado do anatomista italiano Girolamo Fabrici ou Fabrizio, nascido na cidade italiana de   

Acquapendente. Também conhecido como Fabricius d’Acquapendente, estudou grego, latim e filoso-

fia na Universidade de Pádua. Quando fez 20 anos já era estudante de medicina e se tornou aluno de 

Falópio, ao qual sucedeu em 1565 como professor de anatomia e cirurgia. Em 1594 construiu o primei-

ro teatro permanente desenhado para dissecções anatômicas, revolucionando o ensino da anatomia. Esse 

teatro anatômico está preservado até hoje. De fato, o primeiro teatro anatômico da Universidade de Pá-

dua foi projetado e construído por Alessandro Benedetti (1460-1525), antecessor de Vesálio como 

professor de Anatomia e Cirurgia em Pádua. Inspirado nos anfiteatros romanos, em particular a Arena 

de Verona, o teatro anatômico de Benedetti era de madeira e facilmente desmontável.  

 Entre as obras de Fabricius está o De formato foetu, publicado em Veneza em 1600. Em 1603 

publicou uma descrição das valvas das veias: De Venarum Ostiolis. Fabricius não foi o primeiro a men-

cionar estas valvas, mas foi o primeiro a mostrá-las publicamente e descrevê-las em detalhe. O mais 

famoso aluno de Fabricius foi William Harvey (1578-1657), que teve nesses estudos as bases de suas 

próprias pesquisas sobre a circulação sanguínea. 

 O mais importante cirurgião do Renascimento foi Ambroise Paré (1510-1590). Filho de um 

barbeiro, nascido na pequena cidade de Laval (Bretanha, França), tornou-se o cirurgião de quatro reis 

franceses sucessivamente (Henrique II e seus descendentes: Francisco II, Carlos IX e Henrique III). De 

família pobre, não pôde estudar medicina e aos 15 anos iniciou seu treinamento como cirurgião-

barbeiro. Em 1532 foi para Paris e durante três anos estagiou no Hôtel-Dieu, onde foi discípulo de    

Jacobus Sylvius. Em 1536 foi reconhecido como apto a curar cravos, bossas, antrazes e carbúnculos. 

Paré trabalhou como cirurgião em 17 campanhas militares. Fazia ligaduras nas artérias durante as ampu-

tações e modificou o tratamento das feridas por armas de fogo, que eram cauterizadas e queimadas com 

óleo fervente porque se acreditava que a pólvora era venenosa; mostrou que tratar as feridas com gema 

de ovo, mel e terebintina dava melhores resultados que a cauterização. Deve ser enfatizada sua exigên-

cia de que os feridos do inimigo fossem tratados como todos os outros. Há um diálogo famoso entre 

Paré e o rei Carlos IX, quando o rei ficou doente. Disse Carlos IX: “Espero que vás tratar melhor o rei 

do que os pobres do hospital.” Ambroise Paré respondeu: “Não, isto é impossível.” “E por quê?” Per-

guntou-lhe o rei. Respondeu: “Porque eu os trato como a reis.” 

 Paré foi aceito na Confraria (Irmandade) de São Cosme
4
 em 1554 e assim tornou-se um mestre 

cirurgião, um cirurgião de túnica longa em vez de um simples cirurgião-barbeiro. Paré era um homem 

do Renascimento e com um interesse inesgotável no conhecimento médico. Sem educação universitária 

formal e pouco sabendo de latim ou grego (razão pela qual era ridicularizado pelos médicos ciumentos), 

baseou seu conhecimento na experiência em vez de se sujeitar aos dogmas clássicos. Sua obra completa 

foi publicada em francês, em 1575. Em 25 livros trata de temas tão diversos como anatomia, fisiologia, 

medicina, cirurgia, patologia, farmácia, história natural, doenças infecciosas, obstetrícia. Apresenta 

descrições originais, descobertas, novas técnicas e condutas. Merecem destaque os importantes traba-

lhos sobre a medicina da criança, em diferentes áreas. Há relatos sobre nutrição infantil, deficiência de 

crescimento, efeitos no recém-nascido – por meio do leite materno – de laxativos tomados pela mãe, 

trauma pediátrico, queimaduras em crianças, síndrome de morte súbita, eczemas etc. Seu livro Des 

monstres et prodiges (1573) é um dos pioneiros na teratologia. Ambroise Paré idealizou novos instru-

mentos cirúrgicos, membros artificiais e o reimplante de dentes. Operava lábio leporino e foi o primeiro 

a perceber que a sífilis era causa de aneurisma da aorta. Publicou um tratado sobre a peste e combateu o 

uso de pó de múmia (muito usado na época) como medicamento. Além de seus êxitos cirúrgicos, tam-

bém teve papel importante na obstetrícia ao demonstrar que era possível girar o feto em posição 

anômala antes do parto, diminuindo assim as complicações para a mãe e para o recém-nascido. 

                                                
4
 Em 1365, os cirurgiões de Paris criaram a Irmandade de São Cosme com dois objetivos: poder frequentar a 
Faculdade de Medicina de Paris e impedir que os barbeiros praticassem a cirurgia. Depois de dois séculos con-

seguiram seus objetivos, mas tiveram que incorporar os barbeiros como membros da Irmandade. 
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