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Introdução
O início da medicina praticada no Brasil confunde-se com a
história da medicina militar. No século XVI, época das grandes
navegações e descobrimentos, Portugal já ensaiava o ensino da
medicina por quatro séculos com grande influência intelectual
dos Judeus conhecedores dos ensinamentos de Hipócrates, que
por sua vez, sentiam-se perseguidos pela intolerância cristã da
Europa Medieval. Os judeus chamados cristãos novos migraram
para novas terras descobertas acompanhando os navegantes
portugueses, fixando-se em terras brasileiras.
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Universidade Portuguesa em Lisboa – Século XIII – 1288.
Bula Papal - 9 de agosto de 1290

“ Nicolaus Episicopus...
Dilectis filliis universitati magistrorum, et scholarium
Ulixbon, salutem et apostolicum benedictionem...”
Nicolas Episicopus ...
Para nosso amado a seus filhos a todo o corpo de professores e
estudiosos de Lisboa, Saúde e Bênção Apostólica
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Papa Nicolau IV
30 de setembro de 1227 - 4 de abril de 1292

Regimento do Cirurgião-Mor - 1448
Mandava fazer os registros dos cirurgiões do Rei em todo o reino,
com nota de suas provisões e especificava as penas de má
praticas;
Determinava as formas de exames dos sangradores, parteiras,
dentistas e pessoas que se ocupavam a consertar braços;
Proibia o Cirurgião-Mor de dar licenças a alguém para curar, os
quais só poderiam ser dados a algum barbeiros, em lugar onde
não houvesse cirurgiões ou pessoas com prévio exame especial
para curar certas moléstias, como alporcas, chagas, feridas
simples e outras semelhantes;
Visitas as boticas, mas somente para examinar os remédios e
unguentos inerentes a cirurgia;
Após o exame era passado a Côrte pelo Cirurgião-Mór que
autorizava o uso da profissão
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15 de janeiro de 1432
28 de agosto de 1481

Físico-Mor
Regimento do Físico-Mor do Reino de 25 de fevereiro de
1521, promulgado pelo Rei D. Manuel I. Determinava que
nenhum físico ou boticário, fosse este português ou
estrangeiro, praticasse a arte da ciência física e abra botica
sem que primeiro fosse examinado pelo Físico-Mor do
Reino, acompanhado por outros dois físicos da côrte.
Estabelecia que esta examinação devia ser prática e teórica
e ser testemunhada por vários indivíduos para atestar a sua
veracidade. No final da mesma, se aprovado, seria passada
uma carta por parte do Físico-Mor. Determinava uma coima
para quem exercesse a prática da medicina ou da profissão
do boticário sem possuir a carta passada pelo Físico-Mor.
Estabelecia que se realizassem visitas às boticas do reino
para assegurar a qualidade das substâncias ali utilizadas e
das mezinhas ali produzidas.
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31 de Maio de 1469
13 de Dezembro de 1521

Medicina Militar do Brasil Colônia
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Século XVI

Não se tinha notícias da existência de médicos a bordo
nas naus antes do século XVI (Vasconcelos e Menezes).
Vasco da Gama em sua viagem à India não teria levado
médico, já Pedro Alvares Cabral trouxe consigo na
viagem que descobriu o Brasil o Mestre João, Físico e
Cirurgião de D. Manuel.
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Os médicos a bordo das Naus nas empreitadas
aos grandes descobrimentos contribuíram não
só pelo bem estar da sua tripulação cuidando
da saúde, mas também para o sucesso dos
descobrimentos pelo conhecimento científico
em astronomia e na arte náutica da época no
manuseio e idealização de instrumentos.
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Havia a necessidade de se proteger a Colônia longíncua da cobiça de outros países,
Portugal tratou logo de defender “a sua conquista” enviando forças militares e seus
navios de guerra para o Brasil com a finalidade de ocupar e proteger. Aqui chegavam
depois de uma viagem de 2 a 3 meses de travessia marítima conturbada, com sua
tripulação de soldados e marinheiros adoecidos, aportavam nas cidades de São Sebastião
do Rio de Janeiro e São Salvador da Bahia de Todos os Santos com precárias condições
básicas sanitárias à época de 1565, sem estrutura hospitalar.
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Os militares doentes eram acolhidos e assistidos
nas casas de famílias mais abastadas, latifundiários
possuidores de fazendas com estrutura central, a
casa grande com vários cômodos, outras menores
para os trabalhadores (escravos) as senzalas que
serviam para o recolhimento e tratamento dos
doentes. O governo português não fazia as devidas
indenizações aos senhorios gerando insatisfações
que já vinham ocorrendo pela inconveniência na
conduta e no procedimento
dos militares,
permanecendo assim até o ano de 1582 quando
sentiu-se a necessidade de uma organização
hospitalar na Colônia, principalmente com a
chegada de uma esquadra espanhola composta de
16 navios e mais de 3 mil espanhóis.
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SANTA CASA DE MISERICORDIA – 1582
Surgia a urgência do mínimo de organização e cuidado à saúde,
inexistente aos necessitados que chegavam além mar e os que aqui
perambulavam. O grande legado dos descobrimentos pelos
portugueses à medicina fora a valorização do conhecimento, a troca
de experiência na utilização das plantas medicinais e as diversa
formas de reconhecer e tratar as doenças, mas também
responsáveis pela migração dos males que afligiam a civilização à
época. A sífilis, a lepra, a varíola, e a malária e muitas outras
doenças que circulavam sem fronteiras de um polo para outro.
Primava então a necessidade de um local mais adequado para
abrigar e cuidar dos doentes.
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Em 1567 com a chegada dos jesuítas, e fundado o colégio de sua Congregação
no Morro do Castelo (hoje extinto), passou a atender os necessitados. Em 1582
com a chegada da Esquadra Espanhola que nós referimos no capítulo anterior,
pouco antes chegara também na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro o
Venerável da Congregação do Jesuítas o Pe. José de Anchieta "Apóstolo da
Catequese no Brasil" e imbuído da caridade tomou para si a responsabilidade
do cuidado aos enfermos recém chegados e sofridos, designando alguns
religiosos e os mais afeitos com a medicina, médicos e cirurgiões em uma casa,
era o inicio do hospital da cidade. Nada mais era do que a fundação da Santa
Casa de Misericórdia pelo seu patrono e fundador o venerável Pe. José de
Anchieta, Instituição Benemérita nos moldes das existentes em Portugal,
depois de 80 anos que Lisboa teve fundada sua primeira Santa Casa, em 1492.
Marco fundamental como instrumento social amenizando as pressões sociais,
por um lado dos senhores que albergavam em suas casas os doentes sem os
devidos cuidados e sem remuneração pelo Governo Português, por outro lado,
os doentes crônicos, sequêlados e miseráveis que não tinha onde ficar,
perambulavam pelas ruas.
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Pe. José de Anchieta

Século XVII
E A MEDICINA MILITAR ?
Teoricamente não existia uma medicina militar estruturada, muito menos um serviço de
saúde especifico que lhe desse apoio. As estruturas militares eram incipientes, rudimentares
e sem organização uniforme e nem planejamento. Na pratica os desbravadores portugueses
tiveram que desenvolver e estabelecer ações de guerra, prevalecendo ações militares de
ocupação e ou pacificação e estaria implícito a necessidade básica de uma estrutura de
saúde militar. Então a onde eram tratados os soldados e marinheiros doentes e feridos ?

Santa Casa de Misericórdia

Como já mencionamos anteriormente, estes eram albergados nas casa particulares das
famílias abastadas e ricas até 1582 quando do surgimento da Casa de Misericórdia. Com o
crescimento da população, o desenvolvimento e o progresso das cidades D. Manuel
resolveu aumentar o contingente das tropas portuguesa no novo Continente para manter e
garantir a ordem e a defesa do seu território colonial a pouco descoberto e já cobiçado pelas
suas riquezas pelos franceses e holandeses (Pedro Curió de Carvalho in "História da
Hospitalização Militar no Brasil"). Os militares doentes passaram a serem internados na
Santa Casa de Misericórdia que recebiam do Governo a gratificação de 200$000 (duzentos
mil reis) anuais. Além dos soldados da guarnição, da tropa e dos Navios de Guerra, também
eram internados os presos doentes e a Fazenda Real contribuía com 1000$000 (hum conto
de reis).
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O aumento progressivo e dispendioso para os cofres Real justifica o estabelecimento pela Carta Regia
de 21 de março de 1702 que se faria construir casa própria dentro do Quartel da Guarnição das Naus
de Guerra, cujo local ficou conhecido com o nome de Hospital da Rua dos Quartéis das Naus (Pizarro),
situada na frauda do Morro dos Monges Beneditinos.
A partir de 1727 passou-se ali a serem atendidos os militares e indivíduos doentes que a Fazenda Real
era obrigada a assistir. Mal localizada, sem circulação dos ventos favoráveis à saúde e circundada de
casas da população causando aflição aos habitantes pela vizinhança e os riscos de endemias, Por
tratar-se de local impróprio pelas características descritas os doentes foram transferidos para o excolégio dos jesuítas no Morro do Castelo no final de 1768 para o início de 1769, fica estabelecido o
Hospital Real Militar e Ultramar.
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Século XVIII
Hospital Real Militar e Ultramar
O Hospital Real Militar e Ultramar era um hospital geral para atender as forças de terra e
do mar, além de seus familiares consoante ao Regimento de 16 de maio de 1642 para
hospital militar e Emenda pelo Ato de 9 de dezembro de 1695, ao qual dava direito a
tratamento médico hospitalar por conta da Fazenda Real e era estendida a seus
familiares que vivessem sobre o mesmo teto dos militares. O prédio fora construído em
1567 pelos padres jesuítas onde funcionou como colégio até 1760 por quase 200 anos,
sendo confiscado pelo Governo Português após a expulsão dos padres jesuítas do Brasil.
Por dois anos o prédio ficou abandonado, posteriormente teve diversas destinações
como moradia de familiares necessitados pela dificuldade de obter ou alugar residências
por designação do Capitão-General Governador Gomes Freira de Andrade Conde de
Borbadéla. Depois em 1766, o seu sucessor Conde da Cunha escreveu ao Rei de Portugal
solicitando permissão para que o prédio servisse de residência dos Vice-Reis,
transferindo da Praça do Carmo (hoje Av. Quinze de Novembro), passando a ser
ocupado apenas pelo Conde de Azambuja até tomar posse do Vice-Reinado, indo para o
Largo do Paço deixando novamente vago o suntuoso casarão do extinto Morro do
Castelo e instalando ali a seguir o Hospital Real Militar e Ultramar de 1768 à 1832.
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Hospital Real Militar e Ultramar – 1768
Antigo Colégio dos Jesuítas - 1567

Sua primeira guarnição contava
com os Cirurgiões-Mór
Joaquim de Santana Brito,
Manuel Rapôso Pereira e
Teotônio dos Santos Almeida
responsáveis pelo tratamento
dos militares no hospital.

Medicina Militar no Brasil Reinado/Império
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Século XIX
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Com o crescimento da demanda a equipe do
Hospital Real Militar e Ultramar era composta
do Cirurgião-Mor João Antônio Damasceno,
Cirurgião Manuel de Oliveira Candeia,
Médicos Antônio Francisco Leal e José Carlos
de Morais, além do boticário Raimundo
Pereira Xavier, administrador Sargento-Mor
Antônio Rodrigues do Espirito Santo, escrivão
Francisco Xavier Souto Faria, mordomo José
Pereira Sarmento, comprador João Batista de
Farias, doze enfermeiro e dois capelães
religiosos de Santo Antônio. Pode se ver que
já existia uma organização hospitalar
preliminar: cirurgiões, clínicos, farmacêuticos,
enfermeiros e intendentes (administrador,
escrivão e comprador) e capelães.
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Hospital Real Militar e Ultramar

No final do século XVIII, agosto de 1797, foi
expedido em Portugal o regulamento para os
hospitais militares especificando o que seria
hoje a Medicina Assistencial e a Medicina
Operativa.

D. Maria I
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Com a chegada da família real ao Brasil, que
passaria à sede do governo aumentando sua
importância no cenário politico e das
necessidades cultural e de infraestrutura para
o desenvolvimento do país.
Como primeira providência, tratou de
desenvolver a ciência medica, criando a
primeira Escola de Medicina no Brasil, o ilustre
medico pernambucano, Don José Correia
Picanço, com seu prestigio e conhecimento
deu inicio do ensino medico na Bahia.

Don José Correia Picanço

Primeira Escola de Medicina no Brasil
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Chegando ao Rio de Janeiro, Don João VI, com
seu interesse na medicina deslumbra na colina
o hospital militar e nomeia o Cirurgião-Mor do
exercito e da armada, o Frei Custodio de
Campos Oliveira, encarregado da inspeção,
disciplina e bom regime daquele hospital.
Don João VI

A Escola Anatômica, Cirúrgica e Medica do Rio
de Janeiro criada em 1808, foi instalada
inicialmente nas dependências do Hospital
Real Militar e Ultramar, no local do antigo
colégio dos jesuítas, transformado em 1832 na
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que
funcionou ate 1856, quando foi transferida
para o Largo da Misericórdia.
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Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica
do Rio de Janeiro

Em 17 de fevereiro de 1832, foram extintos os
hospitais militares de todo o país,
transformando os existentes em hospitais
regimentais.
Hospital Regimental do Campo
Hospital Militar da Guarnição da Côrte
Pode se dizer que muito contribuíram por
quase um século ao ensinamento,
treinamento e muita experiência aos médicos,
chegava-se ao termino de uma fase, aquela
que deu origem ao Hospital Central do
Exercito Brasileiro e ao Hospital Central da
Marinha.
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Don Pedro I

Don Pedro II

Hospital da Armada e do Corpo de Artilharia da Marinha
da Corte – decreto de 9 de dezembro de 1833.
Atual Hospital Central da Marinha - HCM
Foi definitivamente implantando em 3 de março de
1834, junto aos quarteis dos fuzileiros na Fortaleza de
São Jose, na Ilha das Cobras. Sendo seu fundador o
Ministro da Marinha, Visconde de Itaboraí.
Com o advento da República em 1890 passou o hospital
a ser denominado como Hospital Naval da Capital
Federal, em 1890 foi designado como Hospital da
Marinha do Rio de Janeiro e finalmente em 1913
recebeu a denominação atual
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Joaquim José Rodrigues Torres
Visconde de Itaboraí

Joaquim Cândido Soares de Meireles, foi
um médico cirurgião-mor e político brasileiro. Foi
fundador, idealizador e primeiro presidente da Academia
Imperial (hoje Academia Nacional de Medicina) e
Patrono do Serviço de Saúde da Marinha do Brasil.
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Ilha da Enxadas
Atual Centro de Instruções Almirante Wandenkolk - CIAW

Ilha é transformada em Lazareto (1817) – Com a vinda para o
Rio de Janeiro dos Batalhões de Voluntários Reais do
Príncipe, em 1817, o Hospital dos Lázaros de São Cristóvão é
transferido para a Ilha das Enxadas, permanecendo sob essa
condição até 1823.
1920 - Visita do Presidente da República Wenceslau Braz a
Escola de Aviação Naval, em companhia de sua Exa. Ministro
da Marinha Alexandrino de Alencar e do Comte Aristides
Guilhem e seus ajudantes de Ordens.

2013 – CIAW: Centro de Instrução Almirante Wandenkolk,
cujo lema é: AQUI SE FORMAM OS PROFISSIONAIS DO MAR.

www.abmm.org.br

Vista parcial da Ilha das Enxadas onde funcionou a Escola
Naval no período de 1881 a 1914 e de 1921 a 1938

Guerra do Paraguai 1864 - 1870
Hospital de Sangue
A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado
internacional ocorrido na América do Sul no século
19. Rivalidades platinas e a formação de Estados
nacionais deflagraram o confronto, que destruiu a
economia e a população paraguaias.
É também chamada Guerra da Tríplice Aliança
(Guerra de la Triple Alianza) na Argentina e
Uruguai e de Guerra Grande, no Paraguai.
A Batalha do Riachuelo, um dos mais
sangrentos episódios da Guerra do Paraguai.óleo de Vítor Meireles
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Hospital de Sangue Brasileiro e de enfermos
argentinos no campo fortificado de Paso de La
Patria (1866). A imagem pictórica retrata um
hospital de sangue brasileiro, onde o ambiente
externo é composto de 14 barracas do tipo turca
que, possivelmente, eram utilizadas para a
realização do cuidado; uma ambulância de
tração

animal

uniformizados,

e

diversos

transportando

padioleiros
provavelmente

feridos do campo de batalha. Ressalta-se que ao
centro da imagem há um mastro improvisado e
uma bandeira na cor vermelha,

significando

advertência , ou seja, cuidado!
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Hospital de Sangue Brasileiro fortificado de Paso de La
Patria (1866) – Oleo sobre tela (1876-1885) de
autoriaCandido López.

Medicina Naval no Brasil República
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Século XX
Diretória de Saúde da Marinha - DSM

“Cuidando da saúde da
família Naval”
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Diretória de Saúde da Marinha - DSM

“Cuidando da saúde da
família Naval”
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Conclusão
O grande mérito é resgatar a identidade como povo e
como nação

de tantos heróis nominado ou anônimos,

relatando sua origem e história afim de cultuar valores e
formar a identidade da Medicina Naval brasileira.
Ao longo destes cinco séculos edificou-se uma

solida

medicina no País, nos últimos 100 anos o Brasil
acompanhou passo a passo todo desenvolvimento
técnico-científico Mundial e inseridas no contexto, as
Forças Armadas participaram dos conflitos internos
e como aliados das Nações amigas nas duas grandes
guerras na consolidação da Paz. e no desenvolvimento
da Medicina Assistencial e Medicina Operativa.
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Hospital Naval Marcilio Dias - HNMD

“A leitura da historia, o conhecimento dos fatos e a interpretação da
sequência de acontecimentos revelam um quadro amplo, de maior ou
menor nitidez, conforme a habilidade de narração do historiador.”
Mauro Cesar Rodrigues Pereira *

(*) Almirante-de-Esquadra (RM1-CA), ex-Ministro da Marinha do Brasil e Presidente de Honra da Liga dos Amigos do Museu Naval (LAMN)
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