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 No século XVII ocorreu a chamada “Revolução Científica”, cuja sede foi a Universidade de Pá-

dua.
1
 A Università degli Studi di Padova foi fundada em 1222, por estudantes e professores da 

Universidade de Bolonha que buscavam maior liberdade acadêmica. Seu máximo esplendor foi entre os 

séculos XV e XVII, quando Pádua se tornou um centro de estudo e pesquisa internacional graças à rela-

tiva liberdade e independência garantidas pela República de Veneza. No século XVII predomina a 

razão; só será racional aquilo que se verifica, se analisa e se palpa. Os estudiosos procuram saber como 

as coisas acontecem e com esse objetivo trocam a especulação pela experimentação. Alguns homens 

brilhantes participaram dessas tendências e devem ser citados: Francis Bacon, Isaac Newton e René 

Descartes. Francis Bacon (1521-1626) é considerado pai da experimentação e da observação. Fundador 

da ciência moderna, destacava três invenções que haviam mudado o mundo: a imprensa (1454); a pól-

vora (que foi descoberta no século IX, na China, e usada para fins militares no século XIII) e a bússola 

(c. 1190). Isaac Newton (1643-1727), que era físico, matemático, astrônomo, alquimista e filósofo na-

tural, deduziu as leis da gravidade. René Descartes (1596-1650), filósofo, físico e matemático, 

considerado o “fundador da filosofia moderna” e “pai da matemática moderna”, foi o criador do chama-

do “método cartesiano”, que preconiza que “só se pode dizer que existe aquilo que possa ser provado” 

(ceticismo metodológico).  

Os pensadores do século XVII ajudaram a estabelecer os princípios fundamentais das ciências e 

da medicina do futuro. Assim, da mesma maneira que no século XVI houve o florescimento da anato-

mia, o século XVII se caracterizou pelo início do conhecimento da fisiologia. Houve uma mudança na 

história do saber médico com a descoberta da circulação sanguínea e o verdadeiro papel do coração, a 

aquisição de novos conceitos anatômicos e fisiológicos e o aprimoramento do microscópio. 

Deve ser destacado o desenvolvimento do microscópio, aprimorado pelo comerciante de tecidos 

e cientista holandês Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) que descreveu, em 1674, os glóbulos ver-

melhos e seus movimentos, os espermatozoides, a estrutura do cristalino e os músculos estriados, além 

de fazer diversas observações sobre microrganismos. 

 

 WILLIAM HARVEY E A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA 

Pode-se considerar que a moderna fisiologia teve seu início com a descoberta da circulação do 

sangue por William Harvey (1578-1657). Ibn al-Nafis (ou Ibn Nafis, c. 1213-1288), médico árabe 

nascido em Damasco (Síria) e Miguel Servet (1511-1553), médico e teólogo espanhol que foi           

queimado vivo como herege, já haviam tratado da existência de uma circulação pulmonar. Fabricius 

d’Acquapendente, no início do século XVII, já observara as válvulas dentro das veias e Mateo Realdo 

Colombo (c. 1516-1559, professor de anatomia e cirurgião da Universidade de Pádua, aluno e sucessor 

de Vesálio) já criara o termo “circulação”.  

Mas foi o médico inglês William Harvey, formado em Pádua, quem pela primeira vez descreveu 

corretamente os detalhes da circulação sanguínea. Por meio de ligaduras, Harvey observou o sentido 

diferente da corrente sanguínea das artérias e das veias. Entretanto, não sabia como o sangue passava 

das artérias para as veias. Em 1628 publicou seu livro sobre o papel maior do coração na circulação do 

sangue: Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (Exercício anatômico sobre o 

movimento do coração e do sangue nos animais). Harvey afirmou que o coração era o motor da circula-

ção e não o fígado; demonstrou que sua contração começa nos átrios e que o pulso está sob a 

dependência das contrações do ventrículo esquerdo; mostrou que o ventrículo direito é separado com-

pletamente do esquerdo; que o sangue do ventrículo direito passa pelos pulmões, volta para o átrio 

                                                
1
 “Admitindo-se que um único lugar possa reivindicar a honra de ter sido a sede da Revolução Científica, tal dis-
tinção deve ser atribuída a Pádua.” Sir Hubert Butterfield (1900-1979), The Origins of Modern Science: 1300-

1800. New York: The Macmillan Company; 1959, p. 49-48. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1516
http://es.wikipedia.org/wiki/1559
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Padua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vesalio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
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esquerdo pelas veias pulmonares e depois entra no ventrículo esquerdo e daí para todo o corpo. 

 Não faltaram opositores, seguidores dos conceitos tradicionais. Entre eles, o grande anatomista 

francês Jean Riolan (1577-1657) que ensinava no Colégio Real de Paris e Caspar Hofmann (1594-

1648), professor de medicina de Altdorf (Suíça), que perguntava insistentemente: “Por quais vias e por 

meio de que faculdade o sangue passa das artérias às veias?” Houve uma famosa troca de cartas entre 

Harvey e Hofmann, até que Harvey terminou sua última carta “convidando” Hofmann a “aproveitar a 

propícia ocasião e se tornar um verdadeiro anatomista, procedendo a uma demonstração anatômica e 

vendo com seus próprios olhos aquilo que tinha afirmado acerca da circulação”. Harvey pedia a Hof-

mann que “enquanto isso não ocorresse, não negasse nem ridicularizasse sua pessoa e as suas 

afirmações sem conhecimento suficiente”. Somente em 1661 vai se completar a compreensão do fenô-

meno circulatório com a descrição dos capilares, rede que faz a junção entre as artérias e veias, nas asas 

de um morcego pelo médico, anatomista e fisiologista italiano Marcello Malpighi (1628-1694).  

 

 CIRCULAÇÃO LINFÁTICA 

 Em 1622, em Pádua, Gaspare Aselli (c. 1581-1626) havia identificado os vasos linfáticos do 

mesentério durante a digestão. Outro italiano, Bartolomeo Eustachio (c. 1513-1574), já havia descrito 

o ducto torácico no século anterior. No entanto, foi o parisiense Jean Pecquet (1622-1674) quem com-

pletou o conhecimento sobre a circulação linfática, identificando: os linfonodos e sua função; a 

terminação do que chamou de “vasos lácteos” na cisterna abdominal, que passou a se chamar cisterna 

de Pecquet; e, finalmente, o desaguar da linfa na circulação venosa, no ângulo venoso da junção da sub-

clávia com a jugular. 

 

 ANATOMIA FUNCIONAL (FISIOLOGIA) 

 Na segunda metade do século XVII houve grande evolução dos conceitos sobre o funcionamento 

do corpo humano (anatomia funcional), baseados na anatomia microscópica (histologia) e nos novos 

aparelhos de medida como, por exemplo, o termoscópio (tipo de termômetro) inventado por Santorio 

Santorio (1561-1636), professor da Universidade de Pádua. Na verdade, desde Hipócrates era reconhe-

cida a importância da temperatura corporal, mas o médico tinha apenas suas mãos para essa avaliação. 

Galileu construiu um termômetro em 1592, provavelmente o primeiro. Esse termômetro não tinha esca-

la e fazia apenas uma medida grosseira, sem aplicação médica. As descobertas da anatomia funcional 

podem ser agrupadas, didaticamente, em: glândulas e suas secreções, digestão, respiração, músculos e 

cérebro.  

Todos os órgãos de formas arredondadas eram, até então, chamados glândulas e considerados 

órgãos menores, de pouca importância. As glândulas começaram a ser estudadas pelo médico inglês 

Thomas Wharton (c. 1616-1673), que demonstrou a secreção salivar e redescobriu o ducto da glândula 

salivar submandibular, e pelo geólogo, anatomista e bispo católico dinamarquês Niels Stensen (em la-

tim Nicolaus Steno, 1638-1686) que diferenciou as glândulas salivares das lacrimais. Por volta de 1660, 

Steno descreveu o canal excretor da parótida e sua anatomia topográfica, afirmou que produzia a saliva 

e que era diferente de outras glândulas das pálpebras, que produziam lágrimas, e mudou o conceito de 

que as secreções das fossas nasais vinham do cérebro. Já em 1642, o médico e anatomista alemão Jo-

hann Georg Wirsung (1589-1643), professor em Pádua, havia descrito o ducto pancreático durante a 

dissecção de um criminoso executado. Dois estudantes estavam presentes, o dinamarquês Thomas Bar-

tholin (1616-1680) e o alemão Moritz Hoffman (1622-1698). Em vez de publicar sua descoberta, talvez 

por não saber qual a função do conduto, Wirsung gravou um desenho do ducto em uma chapa de cobre, 

a partir da qual imprimiu sete cópias que enviou aos principais anatomistas da Europa. Wirsung foi as-

sassinado em 1643 por Jacques (ou Giacomo) Cambier, que dizia ter descoberto o ducto. Cinco anos 

depois, Moritz Hoffman reclamou a descoberta para si, mas sua   afirmação jamais foi comprovada.  

O médico e anatomista inglês Francis Glisson (1597-1677) descreveu em detalhes o fígado, o 

estômago e os intestinos. O trabalho de Glisson sobre o fígado foi publicado em seu Anatomia Hepatis, 

cuja primeira edição é de 1654. Marcello Malpighi, entre 1665 e 1666, estudou a estrutura do fígado e 

dos rins, concluindo que esses órgãos eram formados de múltiplas glândulas com função de filtros. 

Mostrou que os pulmões também eram órgãos glandulares, formados por múltiplas vesículas que se 
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dilatam com a entrada do ar e que têm relação direta com o sangue; em 1691 publicou sua obra De 

Pulmonibus. Malpighi também mostrou que o coração era formado por fibras musculares e usando um 

termômetro constatou que a temperatura do coração é a mesma que de outros órgãos, concluindo que o 

coração não era a fonte do calor interno do corpo, conceito vigente desde Galeno.  

Por sua vez, o professor de matemática Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), da Universidade 

de Pisa, tentou explicar os fatos da vida animal em termos mecânicos (iatrofísica), aplicando seus prin-

cípios na obra De motu animalium (1679). Borelli publicou estudos sobre o movimento dos animais, 

sugerindo que a base da contração do músculo estava nas fibras musculares; mostrou que a contração 

muscular se faz limitada à sua parte carnuda, se produz sob a influência dos nervos e que gasta energia 

para tal.  

O médico e químico belga Jan Baptiste (Baptista) van Helmont (c. 1578-1644) desenvolveu o 

conceito de gases e sugeriu o uso de álcalis no tratamento dos distúrbios digestivos. Seguindo os concei-

tos de van Helmont, o médico e anatomista alemão Franciscus Sylvius (ou Franz de le Böe, 1614-

1672) e o inglês Thomas Willis (1621-1675) afirmavam que todos os fenômenos fisiológicos podiam 

ser estudados em termos químicos (iatroquímica). Willis nasceu em Wiltshire e formou-se em Oxford, 

em 1646. Mudou-se para Londres seis anos depois e lá praticou a medicina sob as melhores condições 

existentes na época. Excelente observador, Willis foi o primeiro a notar a presença da glicose na urina 

dos diabéticos (c. 1670) e a descobrir e nomear a febre puerperal. Entretanto, é mais conhecido por seus 

trabalhos de neuroanatomia graças à obra Cerebri anatome (1664), ilustrada pelo famoso arquiteto in-

glês Sir Christopher Wren. O texto classificava os nervos cranianos e descrevia pela primeira vez o 11.º 

par (espinhal acessório) e o grupo de artérias comunicantes na base do crânio: polígono de Willis.  

O médico e neuroanatomista francês Raymond de Vieussens (1641-1715), professor de Mont-

pellier, publicou em 1685 a Neurologia universalis na qual descreveu entre outras coisas a alça 

subclávia, chamada então de alça de Vieussens, que era a união dos gânglios simpáticos cervicais médio 

e inferior. Mostrou a correspondência entre os fatos clínicos e as constatações nas necropsias, iniciando 

o que se desenvolveria no século seguinte: a relação anatomoclínica. 

 

 EMBRIOLOGIA, CONCEPÇÃO E OBSTETRÍCIA 

A utilização dos instrumentos ópticos levou os anatomistas a se interessarem pela embriologia e 

a procurar saber como os embriões se desenvolvem. A observação, com lupa e microscópio, dos ovos 

de galinha incubados no calor dá as bases da epigênese (teoria segundo a qual o desenvolvimento do 

embrião é gradual a partir de uma substância amorfa), totalmente oposta à teoria da pré-formação.   

Harvey, em seu livro Exercitationes de generatione animalium (Exercícios sobre a geração animal), 

mostra a teoria da epigênese contra a da pré-formação ainda defendida por Acquapendente, Malpighi e 

outros. Steno, em torno de 1670, constatou que os “testículos” dos mamíferos do sexo feminino possuí-

am ovos e propõe chamá-los então de ovários, pois ovarium significa fábrica de ovos. 

Regnier (Reinier) de Graaf (1641-1673), médico e anatomista holandês, fez estudos fundamen-

tais sobre a biologia reprodutiva, além de pesquisar os sucos pancreáticos e a bile. Em 1672, descobriu 

o crescimento dos folículos ovarianos. Publicou a obra De mulierum organis generationi  inservientibus 

tractatus novus (Novo tratado sobre os órgãos da mulher que servem à geração). Ainda hoje o folículo 

maduro, prestes a se romper com a aproximação da ovulação, é chamado “folículo de Graaf”.  

 Louise Bourgeois Boursier (1563-1636) foi uma famosa parteira francesa conhecida como “A 

Erudita” e uma das pioneiras da obstetrícia científica. Casada com Martin Boursier, cirurgião-barbeiro e 

discípulo de Ambroise Paré durante 20 anos, aprendeu anatomia com o marido e estudou sua futura 

prática nos livros de Paré. Era uma parteira incomum porque assistia tanto as mulheres pobres dos su-

búrbios de Paris quanto as nobres da corte, o que lhe conferiu grande experiência e habilidade. Como 

parteira da corte francesa atendeu a rainha Maria de Médicis (segunda esposa de Henrique IV) em todos 

os seus seis partos, entre eles o do futuro rei Luís XIII, a quem reviveu com um gole de vinho. Ela re-

comendava às outras parteiras que assistissem às dissecções para conhecerem melhor a anatomia 

feminina. Em 1609 publicou sua importante obra de obstetrícia e neonatologia  Observations Diverses 

sur la sterilité, perte de fruict, foecondité, accouchements, & maladies des femmes, & enfants nouveaux 

naiz, amplement traitées, et heureusement praticquées par L. Bourgeois dite Boursier, Sage femme de 
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la Royne (Observações diversas sobre a esterilidade, a perda do fruto, fecundidade, parto, doenças da 

mulher e do recém-nascido). 

Depois que Louise Bourgeois se retirou, Luís XIV estimulou que os partos fossem feitos por 

médicos. O termo obstetra foi criado. O mais importante obstetra da época foi François Mauriceau 

(1637-1709). Em seu famoso manual Des maladies de femmes grosses et de celles qui sont accouchés 

(A respeito das doenças das mulheres grávidas e parturientes), estabelece que as malformações não são 

causadas pelos maus pensamentos das mulheres durante a gravidez, nem que as manchas vermelhas 

observadas na pele dos recém-nascidos são causadas pelo fato de suas mães terem bebido vinho. 

 

 MEDICINA CLÍNICA 

A maior figura da medicina clínica no século XVII foi o inglês Thomas Sydenham (1624-1689) 

que estudou em Oxford, Montpellier e Cambridge. Preconizava que a causa de todas as doenças residia 

na natureza e que a própria natureza possuía um instinto para curar a si mesma. Advogava o ar fresco 

nos quartos dos enfermos. Sydenham retomou o ensinamento hipocrático de que era importante analisar 

minuciosamente os sinais e sintomas do paciente para chegar a um diagnóstico correto. Assim, defendia 

que as doenças podiam ser diferenciadas por seus sinais e sintomas característicos, ou seja, pelo quadro 

clínico (que denominou especie morbosa). Para Sydenham, o médico deveria identificar as doenças e 

classificá-las tal como os naturalistas faziam na classificação das plantas; por esse motivo, acreditava 

que o único lugar onde os médicos podiam aprender sobre as doenças era ao lado do leito do paciente. 

Rechaçou definitivamente a teoria humoral e estabeleceu as bases da medicina clínica atual. Diferenciou 

as enfermidades agudas das crônicas, descreveu a gota e a febre reumática e desenvolveu, com sucesso, 

o uso do quinino. 

A utilização da casca de quina foi a grande inovação no domínio da terapêutica, com a descober-

ta dos efeitos do quinino (um alcaloide com propriedades antipiréticas, antimaláricas e analgésicas). Os 

índios do Peru já a usavam contra a febre. O termo “febre” hoje significa a elevação da temperatura do 

corpo. No século XVII os médicos não tinham como medir a temperatura e a palavra “febres” designava 

qualquer mal-estar geral acompanhado de calor interno excessivo. A árvore da quina (Cinchona 

officinalis L.) recebeu este nome no século XVIII, dado pelo botânico, zoólogo e médico sueco Carlos 

Lineu (Carl von Linné, 1707-1778) em honra à condessa de Chinchón,
2
 esposa de Luis Jerónimo de 

Cabrera y Bobadilla, vice-rei do Peru de 1629 a 1639. Há uma versão controversa de que a condessa 

teria adoecido gravemente com febre terçã em 1638, sendo atendida por curandeiros nativos com a cas-

ca da árvore da quina e se tornando a primeira europeia a receber a quina para tratar as febres da 

malária; no ano seguinte, ao voltar para a Espanha, a condessa teria levado com ela uma grande quant i-

dade da casca. Outra versão diz que foi o jesuíta Bernabé Cobo (1582-1657) quem introduziu o quinino 

na Europa, levando as cascas de Lima para a Espanha e depois para a Itália, em 1632. Outra hipótese é a 

de que teria sido o cardeal espanhol Juan de Lugo (1583-1660), também jesuíta, o introdutor da quina 

em Roma. O papa Inocêncio X (1574-1655), doente com “febres”, teria sido tratado com a quina e, em 

agradecimento, concedido aos jesuítas o monopólio de sua distribuição na Europa. Por esse motivo a 

quina passou a ser conhecida também como “casca ou pó dos jesuítas”.   

Apesar dos avanços da medicina e da melhoria das condições de vida, a Europa sofreu              

epidemias tão ruins ou piores que as da Idade Média: escorbuto no norte da Europa e na Escandinávia; 

malária, que matou 40 mil pessoas na Itália e em 1650 ressurgiu na Inglaterra; febre tifoide na França, 

Alemanha e Países Baixos; varíola, que devastou o leste da Europa; peste, que voltou em sua eclosão 

mais séria desde a peste negra do século XIV. Em 1628, a peste bubônica matou a metade da população 

de Lyon e um milhão de pessoas no norte da Itália. Alastrou-se pela Alemanha e Holanda e, em 1665, 

houve a grande praga de Londres quando morreram cerca de 75 mil pessoas. Médicos pouco capazes 

eram designados para tratar as vítimas. Vestiam longas roupas de couro, máscaras com buracos preen-

chidos com vidro para os olhos e um bico longo contendo vinagre e substâncias aromáticas, que se 

                                                
2
 Segundo algumas versões, seria a primeira esposa do vice-rei, Ana Osorio Manrique; segundo outras, tratava-se 

da segunda esposa, Francisca Enríquez de Rivera. Ao que tudo indica, Ana Osorio morreu antes de que seu ma-

rido fosse nomeado vice-rei do Peru e, portanto, nunca viajou ao Novo Mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quinina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipal%C3%BAdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://pt.wikipedia.org/wiki/1707
http://pt.wikipedia.org/wiki/1778


 

Alves EMO, Tubino P. Medicina na Idade Moderna – Século XVII, 2013. 

 
5 

esperava fossem protetoras, e uma vara para verificar o pulso dos pacientes. 

No século XVII foram tentadas as primeiras transfusões de sangue. O médico inglês Richard     

Lower (1631-1691) foi o primeiro a transfundir sangue de um animal para outro (entre cães, com a 

morte de ambos) e o francês Jean Baptiste Denis (c. 1640-1704), médico do rei Luís XIV, relatou a 

transfusão do sangue de uma ovelha para o ser humano em 15 de junho de 1667 (segundo algumas    

versões com aparente sucesso e segundo outras, talvez mais dignas de crédito, com mau resultado).  

Entre os avanços desse século também está o estudo da respiração. O fisiologista inglês John 

Mayow (c. 1640-1679) demonstrou que o ar era composto de uma mistura de várias substâncias e suge-

riu que nem todas eram necessárias para a vida. Embora fosse graduado em direito, Mayow exercia a 

medicina. Seu trabalho foi ignorado e acabou sendo eclipsado pela errônea teoria do flogisto (uma su-

posta substância que surgiria durante os processos de combustão), um conceito que só foi refutado no 

século XVIII pelo clérigo e cientista inglês Joseph Priestley (1733-1804). Embora trabalhando 

separadamente e com ideias diferentes, Priestley compartilhou a descoberta do oxigênio com Antoine 

Laurent de Lavoisier (1743-1794), grande químico francês e criador da química moderna, e Carl 

Wilhelm Scheele (1742-1786), químico e farmacêutico sueco.  
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