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A PRESENÇA DAS IDEIAS DA ESCOLA TROPICALISTA BAIANA NAS 

TESES DOUTORAIS DA FACULDADE DE MEDICINA (1850-1889) 

 

Resumo: 

 

Nesta pesquisa abordamos as Teses Doutorais da Faculdade de Medicina da 

Bahia da segunda metade do século XIX, período de um contexto controverso, 

de desenvolvimento do país e também de doenças que causaram a morte de 

muitos trabalhadores e de escravos. Nas ciências médicas predominavam as 

teorias miasmáticas e práticas como quarentena e sequestro para combater as 

epidemias. Devido a essa situação surgem discussões e debates no cenário 

científico e, também, reformas no ensino que, por sua vez, permitiram 

mudanças na Faculdade de Medicina. Assim, surgem outras práticas médicas 

e também os trabalhos originais dos médicos da Escola Tropicalista Baiana, 

que dedicados à assistência aos mais pobres e fundamentados nas teorias 

parasitárias estudam as doenças tropicais. Por conseguinte, a investigação das 

Teses Doutorais nos revelou que a Faculdade de Medicina da Bahia, a partir da 

década de 70, adota para o ensino médico as ideias e os trabalhos originais da 

Escola Tropicalista Baiana e modifica sua trajetória no Brasil. 

 

Palavras-chave: História da Ciência, Teses Doutorais, Faculdade de Medicina, 

Escola Tropicalista, Bahia, Brasil Império.   
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THE PRESENCE OF THE TROPICALIST BAIANA SCHOOL’S IDEAS IN THE 

DOCTORAL THESES OF THE MEDICINE COLLEGE (1850-1889) 

 

 

Abstract: 

 

We point out in this research the Doctoral Theses of the Bahia Medicine 

College in the second half of the nineteenth century, period of a controversial 

context, of the development of the country and also of the diseases that caused 

the death of many workers and slaves. In the medical sciences predominated 

miasmatic theories and practices like the quarantine and the kidnapping to 

combat the epidemics. Due to this situation arises the discussions and the 

debates in the scientific scenery and also the education reforms that, in turn, 

allowed changes in the Medicine College. So arise other medical practices and 

also the original works of the Bahia Medical Tropicalist School, which they were 

dedicated to assisting to the poorest and they study tropical diseases founded 

on the parasitic theories. Therefore, the investigation of the Doctoral Theses 

told us that the Bahia Medicine College, from the 70s adopts ideas and the 

original works of the Bahiana Tropicalist School for medical education and this 

modifies its trajectory in Brazil. 

 

Keywords: History of Science, Doctoral Theses of the Medicine College, 

Tropicalist School, 19th Century, Bahia, Brazilian Empire. 
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APRESENTAÇÃO 

 

             O presente trabalho versa sobre as ciências médicas, na Faculdade de 

Medicina da Bahia, no período Brasil-Reino. Procuramos investigar como 

ocorreu a aproximação desta instituição com os trabalhos originais dos 

médicos da Escola Tropicalista Bahia, entre 1850 e 1889.  

            Nesse período, a população, as instituições científicas e de saúde 

pública convivem num contexto controverso, de desenvolvimento no país e, 

também de epidemias das doenças tropicais. Além disso, o período é marcado 

por mudanças em todos os âmbitos, pelo surgimento do grupo de médicos da 

Escola Tropicalista Baiana, por debates políticos e científios que possibilitam 

reformas do ensino de medicina e o crescimento de defesas de Theses 

Doutorais na Faculdade de Medicina da Bahia. 

            As Theses Doutorais testemunham o percurso das ciências médicas 

por seu conteúdo peculiar, sua abordagem específica e sua forma de trabalho 

e representam o pensamento científico de uma época. É este, portanto, o 

documento primordial que utilizamos para a pesquisa que apresentamos 

dividida em quatro capítulos.  

          No primeiro capítulo, procuramos realizar uma abordagem do contexto 

controverso da cidade do Salvador, capital da Província da Bahia onde o 

comércio é próspero, mas existem crises na saúde pública e a população 

enfrenta epidemias e mortes.  

        No segundo capítulo, procuramos realizar uma abordagem da Faculdade 

de Medicina da Bahia no contexto das discussões da saúde pública e dos 

debates político e científico que possibilitaram modificações das ciências 

médicas. 

        No terceiro capítulo, procuramos realizar uma abordagem da Escola 

Tropicalista Baiana, enfocando o percurso conflituoso dos seus médicos que 

desenvolveram estudos inéditos das doenças regionais, as chamadas doenças 

tropicais, e lidam com as discussões no cenário científico. 

             No quarto capítulo, investigamos as Teses Doutorais e procuramos 

analisar como são abordadas as ciências e como ocorre a aproximação da 
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Faculdade de Medicina da Bahia com os trabalhos originais dos médicos da 

Escola Tropicalista Baiana. 

             Este tipo de estudo em história da ciência com documentação primária 

exige que se adote um procedimento metodológico que seja capaz de trabalhar 

com fontes documentais do século XIX para o conhecimento da história das 

ciências médicas, na Província da Bahia, no período Brasil Imperial. 

             Assim, buscamos empreender questionamentos inerentes da história 

da ciência e fazer uma investigação detalhada e criteriosa para a análise dos 

registros existentes na documentação.     

            Também levamos em consideração as discussões atuais dos 

especialistas da área de história da ciência particularmente as questões 

apontadas pela pesquisadora Ana Alfonso-Goldfarb, que destaca a importância 

de se ter a “preocupação em concentrar a pesquisa sobre documentos 

primários e nunca perder de vista suas implicações epistemológicas e 

filológicas. Marcas características da história da ciência”. 

          A pesquisadora enfatiza também a necessidade de uma “nova esfera de 

análises para verificação do contexto histórico, a esfera de análises 

historiográficas. Uma esfera em que se passou a refletir não só as variâncias 

da própria história da ciência, mas também a redefinição e ampliação de seus 

objetos e até mesmo da noção de ciência em diferentes épocas”.  

         São ainda de grande relevância para a pesquisa os estudos da área que 

defendem a necessidade de outro tipo de abordagem para a história da ciência 

dos países ibéricos e ibero-americanos que fujam das abordagens tradicionais 

focadas em grandes personagens e em instituições. Também são igualmente 

importantes para a investigação das ciências médicas os estudos propostos 

por George Canguilhem. 

             Na pesquisa, além da investigação das Theses Doutorais da 

Faculdade de Medicina da Bahia, trabalhamos também com outras 

documentações primárias da época, que estão entrelaçados com a 

documentação principal e que são de grande importância para o estudo 

apresentado no contexto complexo da ciência e da sociedade baiana na 

segunda metade dos oitocentos. 

            Para melhor saber da documentação utilizada as apresentamos a 

seguir. Quais sejam: a) Documentos administrativos e legislativos com Atas de 
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Reuniões da Congregação dos Lentes da Faculdade de Medicina da Bahia, 

Listas de Matrículas da Faculdade de Medicina, Correspondências dos 

Governos da Província da Bahia e do Império, as Legislações sobre Ciência e 

sobre a Saúde Pública; b) Documentos de caráter didático-pedagógico como 

Planos de Ensino da Faculdade de Medicina da Bahia, Planos de Cursos da 

Faculdade de Medicina da Bahia, Estatutos da Faculdade de Medicina da 

Bahia, Regulamentos das Faculdades de Medicina do Império e 

Levantamentos de Livros da Biblioteca da Faculdade de Medicina da Bahia; c) 

Documentos de divulgação como o Periódico Gazeta Médica da Bahia, o Jornal 

da Bahia e o Jornal A Tarde; d) Documentos de caráter acadêmico-científico 

como: Memóriais da Faculdade de Medicina da Bahia e Relatórios de Viagens 

Científicas dos Lentes da Faculdade de Medicina da Bahia; e) Documentos de 

Testemunhas-Depoimentos como Memórias dos Viajantes Europeus sobre 

Bahia, Memórias dos Donos de Terras, Memórias dos Visitantes e 

Correspondências de Cidadãos ao Presidente da Província da Bahia1.  

            Além disso, utilizamos também artigos e livros de autores, 

reconhecidamente importantes que enfocam temas relacionados à pesquisa e, 

ainda sites da internet especializados em documentação.  

            A documentação mencionada surgiu com a investigação e a 

metodologia empreendida para identificação de fontes documentais primárias 

do século XIX, em instituições brasileiras e estrangeiras que guardam em seus 

acervos um material preciosíssimo referente às ciências médicas do período 

Brasil Império, especialmente sobre a Bahia.  Esses acervos não são 

especializados em história da ciência, como era de se esperar e, assim, 

encontram-se organizados conforme as normas adotadas nas instituições 

pesquisadas. 

Com o conhecimento disso e das técnicas para manuseio e 

preservação de documentação antiga, foi possível a localização das fontes. Em 

seguida, passamos à etapa de seleção e do refinamento das fontes primárias 

eletivas para o estudo da história das ciências, no período delimitado, 

envolvendo quatro momentos distintos, mas ao mesmo tempo interligados 

entre si: 
                                                           

1
 Organizamos esta documentação em grupos específicos na referência 
bibliográfica. 
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No primeiro momento, nos dedicamos ao conhecimento geral do 

acervo, com o propósito de identificação e de seleção das fontes primárias 

sobre as ciências. No segundo momento, analisamos, de modo mais 

detalhado, as fontes selecionadas e elegemos a documentação prioritária para 

a pesquisa.  

No terceiro momento, separamos a documentação, considerando a 

abordagem pretendida para cada capítulo. No quarto momento, realizamos a 

leitura e análise das fontes para trazer à luz o percurso das ciências médicas 

registrado no material.  

            No Brasil, a pesquisa das fontes primárias ocorreu no Centro Simão 

Mathias de Estudos em História da Ciência (CESIMA), em São Paulo-SP; na 

Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(USP), em São Paulo-SP; na Biblioteca da Faculdade de Saúde da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Rio de Janeiro-RJ; na 

Biblioteca Nacional (BN), no Rio de Janeiro-RJ e na Biblioteca do Senado 

Federal em Brasília-(DF).  

            Pesquisamos, ainda, na Biblioteca da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA); na Biblioteca Central da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA); na Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCB); no 

Arquivo Público do Estado da Bahia; e no Arquivo Público da Cidade de 

Salvador, ambos localizados em Salvador-BA. Em Portugal, a pesquisa foi 

realizada, na Biblioteca Nacional da Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa-PT e 

na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (UC), em Coimbra-PT. 

            Estas instituições de pesquisa guardam em seus arquivos, formados 

por diferentes acervos do século XIX, documentos originais e primários sobre a 

ciência moderna, do período Brasil Império. O estudo dessa documentação, 

quando analisada devidamente, revela-nos preciosas informações da época.  

            Importa dizer ainda que, embora os acervos destas instituições 

conservem importantes fontes de documentação primárias, as mesmas 

encontram-se, em sua maior parte, em condições inadequadas para a 

preservação da memória cultural do país. Desse modo, é urgente a 

necessidade de melhorias nas instituições de pesquisa, sob pena de 

perdermos grande parte da memória científica do Brasil.  
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 Assim, é desse entrelaçamento de fontes primárias sobre a ciência e a 

sociedade oitocentista que se descortinam o percurso realizado pelas ciências 

médicas na Província da Bahia e sobre o qual nos dedicamos nesta 

investigação.  Passaremos a seguir ao primeiro capítulo. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Bahia de Todos os Santos, do Comércio e também das Enfermidades 

 

 

            A Província da Bahia de Todos os Santos, no período da segunda 

metade do século XIX, era considerada uma região próspera do Brasil Império, 

e contava com cerca de “1.379,616 habitantes, na maioria, negros e escravos, 

além de índios, migrantes portugueses e outros estrangeiros”, seguindo assim 

a sua ‘vocação’ para o comércio2. Com a política empreendida pelo Imperador 

D. Pedro II, para o desenvolvimento do país, surgem mudanças e 

transformações econômica e social e também crises nos campos da saúde e 

das ciências médicas, além de importantes modificações nessas duas áreas do 

saber. 

 
                                                           
2 Ver: IBGE. Censo Demográfico para a Província da Bahia de 1872. Tabela 1. Embora tenham 
ocorrido vários recenseamentos anteriormente, tomam-se geralmente como referência, para a 
segunda metade do século XIX, este do ano 1872, devido aos critérios adotados pelo governo 
na época para contagem da popolação e por ser realizado em todo país. Antes, os governos 
costumavam utilizar os censos realizados pela igreja católica. 
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            No setor do comércio, ampliam-se os investimentos com o aumento das 

lojas de estirpes inglesas, francesas e portuguesas, promove-se a 

regularização do setor e intentam-se diversos esforços para expansão dos 

negócios de seguros3. Estabelecem-se, também, novas “casas bancárias”4 e 

“indústrias e seus derivados”5.  

            Fundam-se as “companhias de iluminação pública e de telégrafos”, 

assim como de “transportes marítimo, ferroviário e de bonde”6. São construídos 

portos e implantadas medidas econômicas como a política de exportação, 

designadamente de gêneros alimentícios, e de importação de produtos para 

todos os setores, além de bens e serviços impulsionados pelo “Codigo do 

Comercio Maritimo do Imperio”7. 

           Com esse quadro, a capital da Província, Salvador, recebe 

trabalhadores e ex-escravos da zona rural e de engenhos que chegam em 

busca de empregos e de moradias. Além disso, com o incentivo da política de 

imigração do governo, aumenta-se a chegada de imigrantes subsidiados pelo 

país e surgem legislações para a regularizaçao da situação desta parte da 

população8. 

            Existe aí, nesta Cidade de Salvador, um dos mais importantes e 

diversificados mercado de exportação de produtos primários e serviços de 

distribuição de mercadorias regionais e importadas do velho mundo. Essa terra, 

a segunda cidade em ordem de importância econômica no país e a primeira do 

norte-nordeste, é considerada uma região de fácil localização marítima e de 

                                                           
3 Cf. Tavares, Os ingleses tinham o domínio do comércio e exerciam influências no setor e 
várias casas portuguesas e brasileiras eram subsidiadas pelo comércio estrangeiro. Desde 
muito antes, com a abertura dos portos, era comum a celebração desses tipos de acordos 
entre as chamadas, nações amigas. Tavares. História da Bahia,1981, p. 150. 
4 Estatutos do Banco da Bahia, 1850. 
5 Tais como azeite de baleia, principal item da pauta de exportação, mas, também, de açúcar, 
charutos, cigarros e fabricação de tecido, algodão, cobre, salitre, madeira e de fundição de 
ferro etc. Ver: Documentos (Manuscritos) Indústria no século XIX, na Bahia.  
6 Lei Nº. 641 de 26 de julho de 1852, que permitiu a exploração destes tipos de transportes no 
país. Quanto às companhias de serviços públicos ver: Acervo Histórico da Companhia da 
Bahia Light, Memória Elétrica da Bahia, 1995.  
7 Codigo Comercial Maritimo de 1850. Esta citação encontra-se conforme o seu original. 
Doravante, as citações, de leis, frases e textos, serão apresentadas conforme a forma original. 
8 Decreto Nº. 1584 de 02 de abril de 1855. Da criação da Associação Central da Colonização 
do Rio de Janeiro de 1855 e, em seguida, a Regulamentação da Emigração do Brasil, Artigo 
12, da Lei Nº. 840, de 15 de setembro, de 1858. 
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bom acesso para abastecimentos de navios9. Uma espécie de porto seguro 

para embarcações de todas as partes do mundo onde se mantém uma política 

de governo que favorece as melhores condições para a manutenção da 

economia agrária e dependente da economia internacional dominante10.   

            Além do mais, conforme relatam viajantes estrangeiros, a ‘Baia de 

Todos os Santos é protegida de qualquer vento e as frotas podem entrar com 

segurança e ancorar, parece ter sido feita pela natureza’ para receber os 

viajantes11. É incessante o fluxo e refluxo de ‘centenas de embarcações 

mercantes e também de navios de guerra que vem se abastecer, além de 

milhares de marinheiros e passageiros regionais que circulam nos portos’. 

Dessa maneira, é grande a movimentação econômica e intensa as 

transformações sociais12.  

            Desembarcam nos portos baianos, em dias de grandes movimentos, 

comerciantes estrangeiros e brasileiros, tripulantes, gente do governo, 

religiosos e viajantes vindos de toda parte do mundo. Entre os desembarcados, 

muitos são imigrantes, vindos em grande parte do norte de Portugal13. 

            Cresce também o comércio varejista mantido pelas atividades de 

pescar, caçar e comercializar, em pequena escala, derivados de baleia. Essas 

atividades eram exercidas por homens e mulheres alforriados e rivalizava com 

os negociantes já estabelecidos, os quais reclamavam constantemente desse 

tipo de concorrência ambulante. De toda forma, neste período, a economia 

atraía investidores, trabalhadores e imigrantes para a Província da Bahia14.  

 

                                                           
9 Cf. Tavares, p. 248. Os estudos da historiadora Mattoso apontam os motivos de ordens 
política, administrativa, econômica e geográfica que tornaram Salvador uma das cidades mais 
importantes do Brasil Império. Cf. Mattoso, Bahia: A Cidade, p. 61-62. 
10 Prática política exercida por 34 governadores, entre 1850 e 1889. Ver: Diário Oficial da 
Bahia, Comemoração do Centenário da Independência da Bahia, 1922. Estudos mais recentes 
assinalam que essa economia conseguiu diversificar sua pauta de exportação e ampliou as 
suas atividades mercantis. Cf. Tavares, op, cit. 284-285. 
11 Cf. Scully. Brasil: Its Provínces and Cities, 1866, 348-349. 
12 FALLA recitada na abertura da Assembleia Legislativa da Bahia, Provincia da Bahia, 1868. 
13 Ver: Primeiro Inquérito sobre a Emigração Portuguesa 1850, p.4, e o Relatório do Consulado 
de Portugal, anno 1850, p.34.    
14 Estudos mais recentes mostram a ‘rede complexa’ do comércio na Bahia, no oitocentos e 
destacam os importantes negócios de vendedores ambulantes para a economia das cidades, 
realizados por homens e mulheres alforriados. Ver: Junior F. Mercando pelo Brasil, 77. 
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            As transformações trazem modificações ao cotidiano das cidades. 

Aumenta a população, surgem aglomerações e também aumentam as 

patologias, muitas delas, consideras como desconhecidas. Tais patologias 

trazem grandes problemas para a sociedade, para a economia e, sobretudo, 

requerem maior atenção dos médicos. Dando prosseguimento à abordagem, 

na sequência, discutiremos de maneira mais detalhada, como se encontravam 

a saúde da população e as condições de higiene na cidade de Salvador.  

 

 

 

1.1 - A Bela Cidade de São Salvador e dos Problemas de Salubridade  

 

 

             No advento do ano de 1850, ao entrarem na Cidade de Salvador, pelo 

admirável mar verde da Baia de Todos os Santos, comerciantes e viajantes 

europeus deviam ter uma belíssima visão da capital baiana, conforme nos dá 

notícia um dos documentos da época, no exemplo a seguir que diz:  

 
 

Era uma paisagem deslumbrante, de ar puro, com chão 

vermelho e arvores tropicais que contrasta ao fundo com o azul 

do céu, além de casario batido pelo sol no alto da montanha, 

na entrada de uma das mais bonitas baias do mundo [de águas 

verdes]15.  

 

                                                           
15 Cf. Graham, Diário de uma Viagem, p.3-24 ou Habsburg. Esboço de Viagem, p.9-22 e 
também Almagro. Breve Descricion de los Viages por La Comission Científica, 2-13. 
Impressões como esta podem ser encontradas em documentos escritos pelos vários viajantes 
que passaram por essas terras. Entretanto, é indispensável ressaltar que, embora esses tipos 
de documentos sejam reconhecidamente importantes por descreverem um período da história 
do Brasil Imperial, ainda assim, merecem uma cuidadosa atenção e uma análise 
pormenorizada e criteriosa das informações neles contidas, sejam por possíveis exageros ou 
omissões cometidas por seus autores. Assim, cabe ao pesquisador em história da ciência, 
utilizando-se de mecanismos de investigação, de sua área de estudo, verificar como são 
descritos esses fatos, além de procurar identificar o contexto da época em que essas memórias 
foram produzidas em busca de uma melhor aproximação dos acontecimentos e compreensão 
das informações contidas. De toda forma, muitos são os que falam das maravilhas da 
paisagem desta cidade e podem nos servir para ter uma ideia do que, de fato, sentiam ao 
chegar. 



20 

 

            Apesar disso, essa visão é logo esquecida e deixada de lado, à medida 

que comerciantes e viajantes adentram à cidade de São Salvador, de 129.109 

habitantes, e se defrontam com o cenário inesperado. Ao ‘correr das cortinas’ 

surgem, assim, as péssimas condições de higiene e de salubridade e revelam-

se as doenças, as epidemias e as más condições de vida da população: 

maltrapilhos ganhadores negros e sujeira perto da maré mansa faziam com 

que os viajantes modificassem a primeira e magnífica impressão obtida desde 

o mar16.      

            Por outro lado, para os viajantes que desta cidade se avizinhavam 

vindos do interior por terra, nada era agradável à visão ao seu redor.  

 

Não recebiam o impacto alegre das casas pintadas de branco, 

banhadas pelo mar, no sapé da elevação maior, onde fora 

levantada a cidade, nem podiam erguer a vista para observar a 

vibrante ‘Cidade Alta’. Ao contrário, já entravam diretamente 

em contato com a realidade17. 

 

            Corroborando com esta posição, uma das testemunhas desse cenário, 

ao entrar na cidade de Salvador a cavalo, após três dias de viagem, vinda do 

interior com sua família, nos diz:  

 
Meu tio morava no Largo do Pelourinho. Não sei o nome das 

ruas percorridas da Lapinha até ali, recordo, porém a decepção 

que sofri à vista de casas enegrecidas, ruas tortuosas 

percorridas pelos moleques esfarrapados ou sujos, negros 

maltrapilhos. A luz mortiça dos lampiões de azeite de peixe 

tornava ainda mais tristonho o aspecto da cidade [...]18. 

 

                                                           
16 Nascimento. Op cit., p. 35. 
17 A cidade de Salvador tem uma topografia irregular, partes altas e baixas, com largos, 
avenidas, ladeiras becos, vielas e ruas tortuosas, e encontra-se localizada entre o mar e 
montanhas. A esta parte da cidade, ao pé das montanhas, habituou-se chamá-la de Cidade 
Baixa, onde se acham os portos, o comércio, os bancos e as indústrias. As ladeiras e também 
(a partir de 1873 o elevador hidráulico), fazem a ligação entre a parte baixa e alta das 
montanhas, chamada pela população de Cidade Alta. Nela, concentra-se a maioria das 
residências dos comerciantes, dos governantes e da população em geral, além das instituições 
política e de ensino, as igrejas e os hospitais e os cemitérios. Ibid., p.33.  
18 Cf. Bittencourt. Manuscrita, p.27.  
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            Assim, as percepções sobre a Cidade de Salvador podiam ser muito 

diferentes. Para aqueles que vinham a cavalo das diversas regiões do interior 

da Província, não tinha nada de belo nem de poético no cenário, muito pelo 

contrário, tudo parecia um horror. Posição, portanto, bem distinta daqueles que 

chagavam pelo mar. De toda forma, após o primeiro impacto, todos acabavam 

por concordar com as muitas dificuldades porque passava o povo nesta cidade. 

            Nesse cenário de insalubridade e de enfermidades, “rara seria a pessoa 

que chegando à Capital, vinda do sertão, ou mesmo do Recôncavo, que não 

fosse logo contaminada por alguma doença ou, então, fosse acometida pelo 

mal amarelo”, como, aliás, aconteceu com a nossa testemunha que se 

encontrava em Salvador, pela primeira vez, para assistir aos festejos da 

Semana Santa19. Ela mesma se queixa, dando testemunho dos problemas que 

havia visualizado logo à chegada: 

 

À tarde experimentei certo mal estar, e à noite tive febre alta e 

delírio. Meu tio chamou minha mãe e disse temer ser febre 

amarela, que havia alguns casos na cidade. Antes minha mãe 

aparecera com febre20.  

 

            Ela ainda procede com sua reclamação fazendo tal ajuizamento: “Era o 

tributo pago por todos aqueles que vinham pela primeira vez à cidade” de 

Salvador21. Os festejos do calendário religioso, particularmente o da Semana 

Santa e a comemoração do Dois de Julho, dia da Independência da Bahia, 

eram grandiosos e atraiam muita gente22.  

            Nas ocasiões desses festejos, a população de Salvador aumentava 

consideravelmente. Além das pessoas que residiam na cidade, nas dez 

freguesias ou paróquias que compunham a zona urbana chegavam muitas 

famílias do interior, moradores da zona rural e do Recôncavo e, somam ainda a 

                                                           
19 Ibid.  
20 Ibid., p. 29.  
21 Ibid. 
22 Cf. Tavares. Independência da Bahia, p. 25.  
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essa população, autoridades, políticos, religiosos e outros convidados, de toda 

parte do país, para participarem das solenidades23. 

            Dessa maneira, extraordinariamente, multiplicava-se a quantidade de 

pessoas espalhadas na velha Salvador. Eram muitas as aglomerações e os 

burburinhos de pessoas e, com o “terrível calor, podia ser sentido o odor 

desagradável das ruas, do porto, das casas e das igrejas em Salvador”24. 

  E, ainda, encontra-se nesse cenário a complexa conformação 

geográfica das freguesias formadas por ruas tortuosas, ladeiras, becos, vielas, 

ruas, avenidas e construções indevidamente plantadas em lugares insalubres, 

próximas de riachos e da maré, além de casas e prédios fechados e/ou 

abandonados25.  

            Condições privilegiadas, ‘naturalmente’, para os miasmas, ou seja, para 

o surgimento, o desenvolvimento e a propagação de diferentes enfermidades 

que vitimavam a população. Defendiam estas ideias grande parte dos médicos, 

as instituições oficiais de ciências e as autoridades responsáveis pela ‘saúde 

pública’ no país26.  

            Eram as posições bastante discutidas entre os médicos e as 

autoridades de saúde, e também, nas instituições de ciências. Contudo, a 

Câmara Municipal de Salvador adota e manda publicar a seguinte resolução: 

 

Ninguém poderá ter, dentro da Cidade, terreno desocupado ou 

casa desabitada sem que as conserve fechadas e bem limpas 

(Livro de Postura Municipa, 1829-1859)27.  

 

  De toda forma, a população contava apenas com o Conselho de 

Salubridade Pública que devia atender a toda a região baiana, capital e interior  

                                                           
23 Cf. Censo, op, cit. Formavam a zona urbana as paróquias: Sé ou São Salvador, Nossa 
Senhora da Vitória, Nossa Senhora da Conceição da Praia, Santo Antonio Além do Carmo, 
São Pedro Velho, Santana do Sacramento, Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, Nossa 
Senhora de Brotas, Santíssimo Sacramento do Pilar e Nossa Senhora da Penha. 
24 Cf. Graham. Op cit., p. 13. 
25 Ver: These Doutoral Policia Medica. Faculdade de Medicina da Bahia, Manuel José de 
Freitas, 1852. 
26 Ibid. Outros documentos que estudamos e que apresentamos, no decorrer deste trabalho, 
também mostraram a predominância destas ideias no Brasil Império. Esclarecemos que o 
termo saúde pública já era usado nesse período e poderemos obervar isso nos títulos de leis e 
em documentos institucionais. 
27 Camara Municipal de Salvador, Anno 1859, p. 21. 



23 

 

e era formado por alguns médicos, farmacêuticos, cirurgiões e pessoas 

versadas em ciências físicas e naturais. Além do mais, este órgão de saúde 

não podia exercer de forma eficiente as funções que lhes eram atribuídas, em 

face das muitas questões que o circundavam, na época. Tratava-se de 

problemas políticos, insuficiência de verbas, carência de profissionais e, tudo 

indica, não havia o que fazer diante das péssimas condições de salubridade e 

de higiene existentes em toda parte28.   

            No entanto, a Província da Baia de Todos os Santos avançava em 

outros setores, como foi visto inicialmente, e as mudanças contribuíram tanto 

para a construção social e econômica, quanto para o avanço do cenário 

patológico influenciado pelo novo tecido social, aumentando tanto na Capital 

como nas Cidades do Recôncavo as enfermidades que levam a óbitos muitos 

trabalhadores e à desestrutura o setor da economia, sustentada pela mão de 

obra escrava29. 

            Era enorme, também, a movimentação de embarcações nos portos e 

crescia muito rapidamente a circulação de pessoas na região. Surgem 

aglomerações de trabalhadores nos setores de trabalho e multiplicam-se as 

péssimas condições de moradia da população pobre, sobretudo, dos ex-

escravos. Por fim, aparecem, ainda, novas enfermidades por causa de 

‘doenças de origens europeias que os imigrantes trazem consigo, além das que 

foram adquiridas na viagem ou ainda contraídas após sua chegada’, nessas 

terras, afirma a Faculdade de Medicina da Bahia, ao estudar esses tipos de 

casos30.  

            Tais patologias trouxeram grandes problemas para a sociedade da 

época, especialmente para o campo das ciências médicas. Também fizeram 

surgir sérios conflitos no meio científico do período Brasil Imperial, pois não 

havia consenso nem sobre as causas nem sobre as terapias para curas das 

doenças. 

            Aparecem, assim, nesse cenário, preocupações na Faculdade de 

Medicina da Bahia e também dos governos com a urbanização e a salubridade 
                                                           
28 Este órgão de saúde foi criado pela Lei Provincial Nº 73, de 15 de julho de 1838, pelo 
Presidente da Província da Bahia, o Conselheiro Thomaz Xavier Garcia d’Almeida mas, só  
iniciou suas atividades rotineiras a partir de 15 de fevereiro de 1840. 
29 Cf. K. Mattoso, 1992, 45.   
30 Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundo: Governo da Província. Série Saúde. Hospital 
Mont-Serrat – 1843-1885. Seção de Arquivo Colonial e Provincial. Maço nº 5387. 
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das cidades. Na cidade de Salvador, são construídos novos portos e realizados 

serviços públicos para melhoria da água e de iluminação a gás com instalação 

do gasômetro’. Porém, essas modificações ocorrem apenas em localidade e 

ruas específicas, aquelas que estão localizadas próximas aos prédios públicos 

e igrejas e aos grandes comerciantes31. Podemos dizer que as medidas 

adotadas pelos governos para os setores de saúde e de ciências se revelaram 

muito modestas, e que foram parcos os investimentos feitos nestes setores 

para trazer melhorias a saúde pública. Assim, a Província da Bahia conheceria, 

em curto prazo, algumas de suas grandes epidemias. Portanto, tendo em mira 

a sociedade baiana e as ciências médicas, passamos, a seguir, ao estudo 

desse momento, provocado pelas temidas doenças da época.  

 

 

 

1.2 – Ciências Médicas na Bahia e as Epidemias 

 
 

            No decurso das primeiras décadas, da metade dos anos oitocentos, as 

ciências médicas enfrentam muitos problemas. A Província da Bahia é 

assolada pelo reaparecimento de antigas doenças que se acreditava já terem 

sido desaparecidas do nosso meio. A população, então, passa a viver 

assombrada.  

             A passagem dos anos de 1849 para 1850 foi o momento escolhido 

para a febre amarela atacar à população baiana como nos mostra a These 

Doutoral da Faculdade de Medicina da Bahia: A Febre Amarella ou Epidemia 

Reinante, escrita mesmo no ano de 1850, bem como outros documentos32. 

            Em toda parte se convivia com os enfermos e os sepultamentos das 

vítimas da febre amarela que, vorazmente, atinge milhares de pessoas sem 

distinguir ninguém, fossem comerciantes, imigrantes, escravos ou gente do 

clero e do governo. Assim, logo, também golpeia a economia baiana33.  

                                                           
31 Cf. Tavares, op, cit. 2001, 273. 
32 Ibid. 
33 Ver: These de Doutoral da Faculdade de Medicina da Bahia. A Febre Amarella ou Epidemia 
Reinante em 1849 e 1850. Francisco José da Costa e Abreo, de 1850.   
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             De tal modo, todos, governo, corporações e a população esperavam 

que a Faculdade de Medicina da Bahia encontrasse com brevidade uma 

solução. 

             Com a situação, aumentam-se as discussões no cenário científico, seja  

na Academia Imperial de Medicina, seja na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, ou seja, ainda na Faculdade de Medicina da Bahia, sobre a 

necessidade do governo criar medidas para combater as epidemias como um 

Regulamento de Higiene Pública para o Império34. 

             Na Faculdade de Medicina da Bahia, tomam-se providências. 

Realizam-se reuniões sucessivamente com os órgãos de saúde, com as 

autoridades locais e outros interessados para discutirem a situação. Em 

particular na Bahia, as condições dos hospitais eram as piores possíveis, ou 

como diziam os médicos: “Essas casas de saúde são lugares de isalubridades 

e de dissiminação de doenças”35. 

                 Dessa forma, a população necessitava de uma atuação mais eficaz do 

governo no setor de serviços públicos de saúde, e a ciência parecia ser a 

grande aliada para a melhoria desta realidade. Porém, a Faculdade de 

Medicina da Bahia ainda aguardava pelo estabelecimento de antigas medidas, 

esquecidas nas gavetas e, assim, esta instituição se encontrava praticamente 

nas mesmas “condições de precariedades da década de 30” e precisava de 

maiores investimentos36.  

                Diante disso, aumentam as reclamações de toda parte e o governo 

mandar publicar o “Regulamento Sanitario das Comissões Paroquiais de 

Saude Publica”, que determina procedimentos, normas e medidas de urgências 

como quarentenas e sequestros para evitar a febre amarela37. 

                                                           
34 Academia Imperial de Medicina, Cruz Jobim. “Discurso de resposta à fala do trono”. Anais da 
Câmara dos Deputados. 4/06/1850. p. 299. Muitos documentos, como este, registram tais 
discussões.   
35 Ver: Theses Doutorais da Faculdade de Medicina da Bahia Algumas Considerações Acerca 
dos Hospitais. Thomé Affonso Paraiso de Moura, 1852. 
36 Ver: Memoria da Faculdade, 1863.  
37 Aviso 10º. do Imperador do Brasil, do anno de 1850. Destacaremos aqui, especialmente, as 
medidas relacionadas, mais de perto, com a discussão tratada e consideradas, por nós, mais 
relevantes para melhor compreensão deste nosso estudo. 
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             Nesse sentido, são criadas as “Comissões Paroquiais de Saude 

Publica”, que deveriam trabalhar em todas as freguezias da região baiana, sob 

a autoridade da “Comissão Central de Saude Publica”38.  

             As Comissões Paroquiais tinham entre suas atribuições a identificação 

de todos os doentes na região e o encaminhamento dos mais necessitados 

para tratamentos gratuitos em suas próprias residências ou nos hospitais. Além 

disso, deveriam manter o governo informado, semalmente, da situação e ainda 

eram de sua competência a expedição dos atestados de óbitos e a verificação 

dos sepultamentos nas igrejas para que se fizesse conforme a lei.   

             Competia ainda a Comissão inspecionar o estado dos alimentos e 

dos locais de produção e de vendas, bem como dos ambientes públicos e, 

ainda, das instituições públicas e privadas. Igualmente, deveria fazer a 

fiscalização da produção de comercialização dos medicamentos e dos 

profissionais dos ramos de ciências e de saúde.  

             Embora as medidas estabelecidas pudessem parecer úteis e 

necessárias para a contenção e reversão do difícil quadro de saúde pública na 

Bahia, por outro lado, mostram-nos as poucas condições de trabalho das 

Comissões Paroquiais e os parcos investimentos do governo nesse sentido, o 

que favoreceu, provavelmente, ao avanço da febre amarela pelo país.  

             Com o “Regulamento Sanitario das Comissões Paroquiais de Saude 

Publica” surgiram muitos debates no cenário científico no país entre médicos, 

professores e instituições. Para uma parte dos médicos, muitas das medidas 

propostas para combater a febre amarela eram ineficazes; para outra parte dos 

médicos, as medidas eram desastrosas especialmente para a economia e para 

o comércio. Por razões diferentes, estavam todos igualmente descontentes. 

Havia diferentes posições quanto às precauções, origens e curas da febre 

amarela e de outras doenças39. 

             Nessas circunstâncias, as Comissões Paroquiais, que se encontravam 

subordinadas à Comissão Central de Saúde não tinham, portanto, autoridade 

para exercerem muitas das suas funções e nem podiam interferir de nenhum 

modo nas decisões do governo. As Comissões Paroquiais ainda estavam 

                                                           
38 Criada pelo Decreto Nº 598 de 1850 e Regulamentada pelo Decreto Nº 828 de 1851.  
39 Ibid.  
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proibidas de tornar conhecida para a imprensa e interessados a real situação 

da saúde pública do país40. 

             Tudo isso nos leva a crer que era necessário muito mais que Leis, 

Avisos, Proibições e Determinações oficiais para se ter melhorias e diantes 

dessas condoções, tanto os médicos como as Comissões de Saúde deveriam 

se desdobrar para realizarem seus trabalhos, enquanto a Faculdade de 

Medicina da Bahia buscava uma solução. 

             Assim, quando a febre amarela já havia ultrapassado os limites da 

Bahia e se alastrado também pelas Provincias de Pernambuco, do Pará, do Rio 

de Janeiro e do Rio Grande do Sul, as autoridades mandaram aplicar as tão 

criticadas medidas de quarentenas e de sequestros, sobretudo nos portos 

destas cidades41.  

             Essas referidas medidas determinavam que todos os navios que 

tivessem sido infectados fossem colocados em um lugar afastado da cidade, 

conservando entre si a maior distância possível, além de serem inspecionados 

pelos médicos e todos os doentes a bordo serem obrigados a recolherem-se 

nos hospitais que lhes fossem destinados. Em casos de focos de infecção, a 

embarcação e seus tripulantes seriam levados para alguma ilha afastada onde 

ficariam em quarentena42. 

             Tais medidas são especialmente criticadas por uma parte dos médicos 

e defendida por outros da Faculdade de Medicina da Bahia. Os comerciantes 

também as consideraram como desnecessárias e inadequadas para o país, 

contribuindo para o enfraquecimento dos negócios políticos e econômicos43.  

             As medidas estavam fundamentadas nas teorias dos miasmas. 

Podemos observar isso em uma das várias medidas adotadas pelo governo 

como as “Providencias para Previnir e Atalhar o Progresso de Febre-Amarla” 

deste mesmo ano da epidemia, 1850, que no artigo 14 determina:   

 

                                                           
40 Decreto Nº 598 de 1850 e Regulamentada pelo Decreto Nº 828 de 1851. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43

 Gazeta Medica da Bahia, 1866, Número 13. 
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Ficam absolutamente proibidas por ocasião dos enterros as 

armações que se costumam fazer dentro e fora das casas, 

evitando-se assim a impregnação e transporte de miasmas44. 

 
            Era esse o pensamento científico predominante na época bem como as 

medidas adotadas com base nessas teorias, o que possivelmente, teria 

contribuído para os problemas de saúde pública e para os ciclos das epidemias 

nessas terras, que em alguns momentos eram mais brandas e, em outros, 

muito mais crueis.  

             No decorrer desse período, por fim, o Imperador D. Pedro II manda 

publicar o primeiro “Regulamento de Hygiene Publica do Imperio do Brasil, em 

1854”, legislação tão reclamada pela Faculdade da Bahia e orgãos de saúde45.  

             A Lei tem como objetivo o estabelecimento de ‘polícia médica’ para as 

cidades e criam-se regras sanitárias e de higiene, novos órgãos de saúde, 

determinam-se fiscalização nos setores públicos e inspeção de construções 

nas cidades e prédios públicos como matadouros, açougues e cemitérios, e 

também manda regularizar as profissões do campo de saúde e proíbem-se 

costumes antigos da população, como os sepultamentos de seus mortos em 

igrejas46.  

             Em seguida, o Imperador determina que se faça a Reforma do Ensino 

de 1854, e, simultaneamente, manda publicar o Estatuto das Faculdades de 

Medicina do Império do Brasil47.  

             A legislação autorizou a Faculdade de Medicina da Bahia a adotar 

providência como: contratação de serviços, realização de concursos para 

professores, compras de equipamentos para os laboratórios e, ainda, de 

materiais diversos e específicos para o aparelhamento das bibliotecas, dos 

hortos florestais e dos jardins botânicos, assim como dos hospitais.  

            Tudo indica que as instituições em que as ciências naturais tinham 

lugar de destaque passam por grandes transformações nesse momento. A 

legislação prevê para a Faculdade de Medicina da Bahia a aquisição de 
                                                           
44 Lei Nº 556, de 25 de Junho de 1850. 
45

 Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do 
Imperio, 1854.  
46 Cf. George Rosen. Da Polícia Médica à Medicina Social. São Paulo, Graal, 1979.  
47 Estatuto das Faculdades de Medicina do Império do Brasil, pelo Decreto Nº. 1.387 de 28 
Abril, deste mesmo, ano de 1854. Secretario d’Estado dos Negocios da Justiça.  
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máquinas e a construção de outros espaços físicos para o desenvolvimento do 

ensino e de trabalhos científicos. 

            No âmbito do ensino, realizam-se modificações nas áreas de medicina, 

obstetrícia e farmácia. Criam-se novas cadeiras dos cursos e adquirem-se, 

para cada área, material literário científico o que, por sua vez, possibilitou 

entrosamentos entre diversos saberes, surgindo discussões nos campos 

científico, social, político e econômico o que contribuiu para serem introduzidas 

outras maneiras de trabalhos, subsidiados por novas práticas médicas.  

             Nesse cenário, também se discutiam as ideias filosóficas que 

chegavam do ‘velho mundo’. A These Doutoral Plano e Método de um Curso 

de Fisiologia, da Faculdade de Medicina da Bahia é exemplo desse momento. 

O estudo faz uma abordagem sobre as ideias defendidas pelo positivismo e 

refere-se a Augusto Comte. Ele é importante ainda para se obter um pouco 

mais de conhecimento sobre o ensino na Faculdade de Medicina da Bahia e é 

considerado o primeiro trabalho nesse sentido realizado no Brasil48. 

             As mudanças revelam, também, o caráter sócio-político da Faculdade 

de Medicina da Bahia. Muitos de seus professores e ex-alunos médicos 

participam ativamente da vida política e dos movimentos sociais de 

emancipação política e da abolição da escravatura. Além disso, vários desses 

professores e alunos ocuparam cargos políticos como parlamentares e 

presidentes das Províncias. Parece-nos que tal tipo de comportamento era uma 

tendência na época, período em que poucos eram minimamente letrados e 

ainda menor era o número dos que chegavam aos estudos superiores49. 

           Ao mesmo tempo, em outros setores da sociedade, surgem problemas. 

Aumentam-se as tensões de velhas contendas com o governo central e os 

conflitos se intensificam nas Províncias. Crescem as discussões internas sobre 

a economia e aumenta o descontentamento dos comerciantes e donos de 

engenhos com a política de governo, surgem, também, as revoltas populares e 

rebeliões de escravos por toda parte do país, além de conflitos armados. Eram  

                                                           
48 De autoria de Justiniano da Silva Gomes.  Cf. Ivan Lins. História do Positivismo no Brasil, 
131-133 e Jornal À Tarde, de 05 de março de 1968, p.05. 
49 Com a análise que realizamos das biografias e outros documentos sobre os professores e 
médicos da Faculdade, notamos, em comum, essa característica sócio-política. Ver: por 
exemplo, Memória Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia (1942).  
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ainda cada vez maiores as pressões internacionais pela abolição da 

escravatura no Brasil e, assim, a economia do país, de base agroexportadora 

de produtos primários, portanto vulneráveis, passa por sucessivas 

instabilidades e crises50. 

            Em seguida, no ano de 1855, quando tudo parecia prestes a voltar à 

‘normalidade’, a população baiana sofreu outro golpe. Tratava-se do coléra 

morbo. Diante da situação, o Governo Provincial convocou para um reunião de  

urgência a Faculdade de Medicina da Bahia e, buscando pensar a contenção 

da moléstia, indagou “se existia fator indicador de uma epidemia de cólera; No 

caso de affirmativa, convinha insistir nas medidas de sequestro e quarentena; 

Se atualmente convinha fazer a remoção dos esterquilios”51. 

             O episódio mostra-nos, novamente, o envolvimento e a necessidade da 

atuação da Faculdade de Medicina da Bahia como órgão consultor para os 

assuntos de saúde pública. Também nos mostra que, a despeito das posições 

contrárias, era comum a adoção das mesmas medidas tão criticadas como 

vimos anterioremte.   

             Assim, quando a epidemia eclodiu vitimando mais uma vez “milhares 

de trabalhadores e escravos”52, o governo suspendeu as atividades da 

Faculdade de Medicina da Bahia, no início de setembro, e professores e alunos 

foram convocados para participarem das Campanhas de Saúde e das 

Comissões de Higiene Pública, na capital e no interior, nas regiões do 

recôncavo e nos engenhos onde a doença havia chegado53. Eles foram 

encarregados também da direção dos postos sanitários em Salvador e no 

interior. A participação nesta frente de trabalho custou a vida de 2 professores 

e 11 alunos. As atividades acadêmicas só foram retomadas ao fim de 

novembro, quando a epidemia abrandou54. 

Outro grande problema surge entre a década de 60 e o início da 

década de 70: explode a guerra do Paraguai, ocasião em que a Faculdade de 

                                                           
50 Cf. Werneck, 1981 e Tavares, 2005.  
51 Ver: Relatorio sobre Epidemia do Colera Morbus, 1885.  
52 Ver: These Doutoral da Faculdade de Medicina da Bahia. Estatística Medica, Henrique 
Alvares dos Santos, 1852, p. 2 e Relatório do Emigrantes Ministério dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal, 1850. 
53 Ver: Relatorio da Policia Medica (1852-1856).  
54 Ver: Memória Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia (1854-1924). Marcos Augusto 
Pessoa Ribeiro. EDUFBA, Salvador, 1997. 
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Medicina da Bahia é convocada pelo governo para participação nas Missões de 

Saúde do Serviço Militar que seguiram para a frente de batalha no período de 

1864 a 187055.  

             Estima-se que, no primeiro agrupamento militar, participaram cerca de 

vinte alunos do curso de medicina, três do curso de farmácia e dois 

professores. Tem-se notícia de que: “alguns desses profissionais foram 

vitimados pela guerra. Por outro lado, professores e acadêmicos ao retornarem 

da missão de defesa do país receberam honrarias e garantias do governo”56. 

            Nesse contexto, podemos dizer que a população, de modo geral, não 

dispunha de serviços de saúde pública ou, melhor dizer, apenas que nas 

principais capitais existiam alguns desses serviços e pouquíssimos eram os 

médicos, e havia um ou outro hospital, como as exauridas Santas Casas de 

Misericórdia57.  

  Para corroborar tais afirmativas e para se enxergar melhor a situação 

daquele momento, vejamos o quadro do país que a Faculdade de Medicina da 

Bahia apresenta durante uma conferência na Sessão do Instituto Bahiano de 

História da Medicina: 

 

Há no [...] Brasil pouquíssimos médicos, um número ínfimo de 

hospitais [...]. Só para termos uma idéia da situação, cabe notar 

que ainda, na época, era frequente recorrer aos barbeiros para 

se fazer sangria, tanto na medicina, como na cirurgia58. 

 

 
            Em outra circunstância, nos é mostrado mais de perto esse quadro 

controverso da saúde pública e das ciências médicas no país. Desta feita, veremos 

como se expressa à época um dos da Gazeta Médica da Bahia59:  

                                                           
55 Ver: Gazeta Médica da Bahia 1: 13-14, 1866, Artigo: Partida de Medicos para Serviço no 
Exército e Gazeta Médica da Bahia 1(1868, p. 61-62) e Corpo de Saúde no Paraguai - 
Correspondência científica. Gazeta Médica da Bahia 2(1868, p. 246-248) 
56 Ibid. 
57 Falla  Recitada na Abertuda D'Assembleia Legislativa da Bahia, pelo Presidente da Provincia 
o Conselheiro Joaquim, Antão Fernandes Leão. 1862, p.19-22.   
58 Palestra que mostra a situação da saúde pública, na segunda metade do século XIX, feita 
pelo professor e médico, Dr. Hermenegildo do Amaral, representante da Faculdade de 
Medicina da Bahia; ver Conferência da Faculdade de Medicina da Bahia, in Arquivo do Instituto 
Baiano de Medicina. Sessão do Instituto Bahiano de História da Medicina, vol. I, p. 42.  
59 Ver: Santos, Escola Tropicalista Baiana: Registros na Gazeta Médica da Bahia (1866-1889), 
2008. 
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Reinava[m] ainda na pratica medica [...]: sangrias, diluentes, debilitantes, 

depletivos, em oposição á pratica dos medicos [...] que 

recommendava[m] os excitantes, os tónicos, os reconstituintes, [...]. 

Parece que ambos os systemas [...]. Os barbeiros, além das suas 

funcções capillares, de sangradores e de bicheiros [...] se limitavam a 

arrancar [...] os dentes dos freguezes, desconhecendo os processos 

de conservação e de substituição60. 

 

                Como podemos observar nestes últimos depoimentos sobre a época, a 

situação na saúde pública na Provincia da Bahia era ainda muito difícil. Embora o 

governo tenha adotado medidas indispensáveias, criado órgãos públicos, realizado 

reformas no ensino e publicado medidas, eram muito tímidas as modificações e os 

resultados obtidos dado o longo tempo de ‘abandono’ em que se encontrava a saúde 

pública e as ciências e aos escassos investimentos nestes setores.              

               Mas, como ocorreu nos momentos anteriores de crises, agora no 

derradeiro momento do Império, o governo, com intuito ainda de amenizar este 

estado de coisa, providencia nova Reforma do Ensino em 188161 e, 

subsequentemente, cria outro Estatuto para as Faculdades de Medicina do 

Brasil em 188462, e ainda, manda reorganizar a Academia Imperial de Medicina 

do Rio de Janeiro em 188563.  

            No entanto, tais decisões mesmo sendo importantes para o país, por si 

sós não seriam suficientes para fazerem as transformações necessárias e, 

assim, não mudariam de imediato a cruel realidade da saúde e das dificuldades 

que se encontravam as ciências médicas. Portanto, se fazia necessário o 

desenvolvimento e aplicação de uma política de investimentos de médio e de 

longo prazo para que se alcançassem mudanças significativas.  

            Por fim, pudemos verificar que tanto o contexto da sociedade baiana, 

imerso em epidemias, tanto as questões de ordens políticas e de defesa da 

pátria exigiam a participação da Faculdade de Medicina da Bahia, como 

instituição de ciência e também órgão de saúde. Assim, após a abordagem 

                                                           
60 Ver: Gazeta Medica da Bahia, XXXVII (7), janeiro de 1907. Fala algum temos depois, de um 
dos professores da Faculdade de Medicina da Bahia. 
61 Reforma do Ensino de 1854. 
62 Estatudo das Faculdades do Império 
63 Decreto Nº. 9386, de 28 de fevereiro de 1885, Reorganização da Academia Imperial de 
Medcina. 
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seguinte, passaremos para as discussões dos problemas que envolvem o 

estabelecimento do saber científico nesta conjutura em que se encontra a 

Provícia da Bahia.  
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CAPÍTULO II  

 

 

   

 

 

 

2 – Faculdade de Medicina da Bahia: As Discussões e o Estabelecimento 

das Ciências Médicas 

 
 
 

             A Reforma do Ensino de 1832 teve grande importância para as 

ciências médicas no Brasil Império. Esta Lei tranformou a Academia Medico-

Cirúrgica da Bahia em Faculdade de Medicina da Bahia125. Esta instituição era  

a única existente na região norte nordeste do país e estudavam lá alunos de 

toda parte  do Império, sobretudo destas duas regiões.  

            Na Faculdade da Bahia, se discutiam, como vimos anteriormente, 

questões de todas as ordens; desde problemas científicos às teorias filosóficas 

e econômicas. Muitos dos seus professores também faziam parte do setor 

político e participavam das corporações tanto no âmbito regional como no 

âmbito nacional.  

             Mas, nem por isso a Faculdade de Medicina da Bahia ficou livre de 

problemas e de dificuldades. Assim, as decisões dos governos que 

                                                           
125 Reforma do Ensino, Lei de 03 de Outubro, do Anno de 1832.  
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promoveriam o andamento das ciências médicas demoraram muito para 

acontecer e foram estabelecidas paulatinamente.  

            Nesse contexto, criam-se três áreas do saber: Medicina, Farmácia e 

Parto e os seus concernentes cursos concedendo aos candidatos, 

respectivamente, os títulos de Doutor em Medicina, de Farmacêutico e de 

Parteira.  

            Pode-se observar, especialmente, no quadro apresentado por nós a 

seguir, como ficou organizado o curso de medicina na Faculdade da Bahia126:  

          

MEDICINA CADEIRAS 

1º. Ano Physica medica. 

Botanica medica, e principios elementares de Zoologia. 

2º. Ano Chimica medica, e principios elementares de Mineralogia; 

Anatomia geral, e descriptiva. 

3º. Ano Anatomia geral e descriptiva; 

Physiologia. 

4º. Ano  Pathologia externa; 

Pathologia interna; 

Pharmacia, Materia medica especialmente a brazileira, 

Therapeutica, e arte de formular. 

5º. Ano Anatomia topographica, Medicina operatoria, e apparelhos;   

Partos, enfermidades de mulheres pejadas, e paridas, e de 

meninos recem-nascidos. 

6º. Ano  A cadeira de Clinica externa, e Anatomia pathologica 

respectiva, frequentar-se-ha desde o segundo anno até o 

sexto inclusive; a de Clinica interna, e Anatomia pathologica 

respectiva no quinto e sexto anno 

 

 

            Nesse momento, o curso de medicina ficou formado por 14 cadeiras. 

Mas, o governo ainda deveria providenciar a realização de concursos para  

 

                                                           
126 Ibid. Artigo Nº. 15. 



36 

 

 

professores das cadeiras recém-criadas o que foi feito a custo de muitas 

reclamações e vagarosamente. 

             De toda forma, o curso de medicina, de farmácia e de parto foram 

fundamentais para a saúde da população e para a salubridade e higiene do 

país. Estas mudanças faziam parte de um rol de antigas reivindicações 

encampadas por muitos médicos, políticos e instituções de saúde e ciências. 

             A Lei também extingue os antigos cursos de Cirugião e proibiu o 

exercício das profissões da área de saúde sem autorização das autoridades 

competentes e determinou, ainda, que se fizesse a transferência da Faculdade 

da Bahia para um espaço público o antigo prédio do Colégio dos Jesuítas, 

localizado no Terreiro de Jesus, em Salvador127.  

             A Faculdade de Medicina da Bahia, passa a exigir do aluno do último 

ano do curso de medicina a defesa de um These Doutoral em língua nacional 

ou em latim, para se obter o título de Doutor com poder para exercer as 

atividades inerentes à profissão em todo o Império128.  

            No entanto, na metade dos oitocentos ainda não se cumpriam muitas 

das medidas determinadas pela reforma do ensino mesmo porque a Lei teve 

que agurdar durante décadas para ser regularizada. Em face dessa situação, 

foram poucos os alunos que, no período de 1832 e 1850, defenderam uma 

These Doutoral.  

            O estabelecimento destas áreas: medicina, farmácia e parto, seu 

funcionamento e também o investimento em pesquisas demoraram muito. As 

medidas pretendidas também requeriam investimentos dos governos e verbas 

para a aquisição de equipamentos, de material e de livros e exigiam grandes 

esforços dos professores, além do mais não existiam ambientes específicos, 

nem profissionais qualificados para formação destas áreas do saber e, devido 

às circunstâncias da época, muitas das modificações pretendidas ficaram no 

papel.  

             Nessa situação, a Faculdade de Medicina da Bahia reclamava e pedia 

urgências nas decisões governamentais para a implantação dos currículos dos 

                                                           
127 Contudo, permanecem na Santa Casa da Misericódia as aulas práticas. Na Provícia da 
Bahia, deste crição a Faculdade funcionava neste hospital religioso.  Carta Regia D. João VI, 
de 29 de 1815 e Carta Régia do Imperador ao Governador da Bahia de 12 de Março de 1833.  
128

 Reforma do Ensino, op, cit. Artigo, 26.  
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cursos e tambném para qualificação de pessoal, bem como para a construção 

de espaços físicos, laboratórios, clínicas, hortos, farmácias e hospitais para 

aulas teóricas e práticas, condições indispensáveis para o desenvolvimento 

das ciências médicas. O funcionamento desses cursos era imprescindível para 

a melhoria do país. 

No entanto, mesmo com a enorme crise no setor da saúde pública com 

o surgimento das epidemias e morte de muitos trabalhadores e de escravos 

que sustentavam a força da economia do país, o governo fez mais um arranjo e 

determinou que se adotassem para o funcionamento dos cursos, 

provisoriamente, os Regulamentos e os Estatutos da Faculdade de Medicina 

de Paris, Artigo Nº 34º129.  

Esta e outras decisões, certamente, contribuíram para o aumento das 

insatisfações e descontentamentos no setor político e entre as corporações em 

todo o país como mostram os documentos pesquisados para este trabalho. Da 

mesma maneira, no âmbito científico, os profissionais de saúde e os 

professores da Faculdade de Medicina também reclamaram muito.  

             Medidas como essas não se mostravam adequadas à realidade do 

país, muito menos de suas instituições. A situação das ciências médicas e da 

saúde, e também das Faculdades de Medicina no Brasil, era bem diferente das 

dezenas de Faculdade de Medicina existentes da França.  

             Nesse cenário, passadas décadas, a Província da Bahia, na metade do 

século XX, ainda continuava praticamente como as mesmas condições nos 

setores de ciência e de saúde. Dessa maneira, a Faculdade de Medicina da 

Bahia e as ciências médicas no país passaram décadas sob o resguardo de 

uma lei interina. Tal era o descaso do governo com estes setores. 

          Podemos, assim, compreender melhor os problemas que contribuíram 

para as crises da saúde pública nesse período, bem como de que modo 

passam a reinar nessas terras, entre a população baiana, as epidemias de 

febre amarela e do cólera, o que levou ao falecimento de milhares de 

trabalhadores, escravos e emigrantes que sustentavam a mão de obra da 

economia agroexportadora vista no capítulo antecedente.   

                                                           
129 Ver: Reforma do Ensino, op, cit. Artigo 34. 
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             Por último, ainda em termos de comparação, considerando que os 

setores das ciências médicas e da saúde no Brasil Império ficaram muitos anos 

sem legislação própia e sem os necessários investimentos e sob os auspícios 

do Estatuto da Faculdade de Medicina de Paris, é importante termos noção da 

realidade destes setores na França para compreendermos melhor a diferença 

entre o Basil e França.  

             Nesse sentido, Dr. Virgílho Damázio, professor da Faculdade de 

Medicina da Bahia, que, em seguida, torna-se membro da Escola Tropicalista 

Baiana e o primeiro diretor da Gazeta Medica da Bahia, mostra-nos, por 

exemplo, que a Faculdade de Medicna de Paris, contava com uma estrutura 

bem diferente da existente no Brasil, um pouco depois desse período. Sendo 

assim diz ele:  

Em nenhuma cidade da Europa são as clinicas de todos os 

gêneros tão variadas e múltiplas como Paris. Grande numeros 

de hospitais e hospicios, tendo a frente notabilidades 

scientificas reconhecidas e de ilustração especial, apresenta 

não só ao nacional como ao estrangeiro vastissimo campo de 

cultura intelectual e de aperfeiçoamento pratico”130. 

 

          Podemos imaginar que essa estutura, certamente, devia-se ao aporte de 

investimentos e, sobretudo a outras formas de políticas para as ciências 

médicas e a sáude na França.  

            Ainda, comentando sobre o ensino médico e também sobre a 

qualificação dos profissionais, Dr. Virgílho Damázio aponta o seguinte:  

 

Na Europa, todos sabem, ninguem chega ao professorado das 

clinicas, sem vasta e larga praticas dos hospitais, de diversos 

gêneros, e sem ter, previamente exercido outras disciplinas no 

curso médico”131. 

 

            E, por derradeiro, imbuído desse espírito ao comparar a realidade da 

França com a do Brasil Dr. Virgilho Damázio lamenta-se ao dizer: 
                                                           
130 Ver: Relatório de Viagem Cientifica (1883) apresentado à Faculdade de Medicina da Bahia. 
Jeronymo Sodré Pereira,1883, p.87. 
131 Ibid. p.101. 
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Nossos hospitais, as mezas das irmandades, por livre alvitre 

nomeam os médicos e cirurgiões; muitas vezes tenho visto, 

quer na Bahia, quer no Rio de Janeiro rechair as nomeações 

em jovens doutores, poucos dias antes, sahidos dos bancos 

academicos e o aos quaes se sobra intelligencias, zelo e 

applicação, falta-lhe com tudo o “indspensavel criterio medico” 

que só póde dar a observação porfiada, por alguns annos!132 

 

 

               Dessa forma, implantar campos do saber e o seu desenvolvimento 

num país como o Brasil Império, sem maiores investimentos, e sem 

infraestrutura, nem pessoal especializado e nem tradição científica, exigia, 

antes, outro tipo de decisão política e planejamento para que resultassem em 

melhorias. Portanto, com uma trajetória científica bem diferente da França, no 

Brasil Império demora-se muito para uma nova legislação ser efetivada e dar 

andamento às ciências. Abordaremos a seguir as questões de ordens políticas 

e legais que se encontram entrelaçadas com as ciências médicas e a saúde 

pública na Bahia. 

             

 

 

2.1 – A Faculdade de Medicina da Bahia: a Lei e a Saúde Pública  

 

 

  

             No decorrer desse período, conforme o Relatório dos Presidentes das 

Províncias do Império do Brasil de 1850, a epidemia de febre amarela se 

alastra por todo o país. Inicialmente, atinge a Províncias da Bahia, em seguida, 

alcança o Pará, o Maranhão, Pernambuco e o Rio Grande do Sul. E ainda, 

atinge também a Capital do Império, o Rio de Janeiro, onde foram vitimandas 

muitas pessoas, entre elas, familiares do pessoal do governo133.  

                                                           
132 Ibid. 
133 Ver: Relatorio dos Presidentes das Provincias do Imperio, do Anno de 1850. Publicado no 
Anno de 1851, 3. 
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             Por toda parte se reclamava da morosidade do governo na 

promulgação e implantação de Leis que trariam melhorias para os setores das 

ciências médicas e da saúde pública. Nesse sentido, os Presidentes das 

Províncias assim se pronunciaram:  

 

A Instrucção Publica acha-se em geral no mesmo estado de 

desalento e abandono, [...] soffre as mesmas necessidades, reclama 

as mesmas providencias; e na deficiência dos meios e autorisação 

indispensável para tira-la desse estado desanimador, dando-lhe 

huma organisação mais consentanea com os seus grandes fins, e 

com as necessidades do paiz, tem-se o Governo limitado a 

providencias especiaes, [...]134. 

 

   Eles ainda, particularmente, apontam a situação das instituições de 

ensino de ciências médicas ao dizerem:  

 

As Escolas de Medicina soffrem [...], por falta de bons Estatutos; [...]. 

Resente-se a da Bahia da falta de hum horto botânico, onde ao menos 

se cultivem as plantas medicinaes, e nas Cadeiras de partos, he alli 

imperfeito o ensino por falta de clinica. Na desta Corte melhorarão os 

exames preparatórios com as providencias do Regulamento mandado 

executar por Aviso de 16 de Dezembro do anno passado; comprárão-se 

alguns instrumentos para os Laboratórios, devendo o do Gabinete de 

Physica completar-se com a somma consignada no § 5.° do Art. l.° da 

Lei N.° 586 de 6 de Setembro de 1850; [...]. Não tem porém a Escola 

edificio apropriado para o ensino, achando-se actualmente em huma 

casa de aluguel”135 .             

 

       

                                                           
134 Ibid., p. 10. 
135 Ibid. A importância deste documento, entre outros méritos, deve-se ao fato dele apresentar 
o panorama do país, da época e, também, por mostrar as discussões e as reivindicações dos 
políticos e governantes das Províncias do Brasil. 
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 Como se pode notar, os Presidentes das Províncias expõem, de forma 

contundente, a situação em que se encontra o ensino das ciências médicas no 

país e reclama do tipo de política e da morosidade do governo para  promover 

as mudanças nestes campos. Destaca-se, sobretudo, a péssima situação das 

Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro.     

            Eles também falam da precariedade do ensino, das condições inóspitas 

de trabalho e dos espaços destinados à formação dos profissionais de saúde. 

O documento mostra, desse modo, a insatisfação dos dirigentes das Províncias 

com o Governo Central.  

            Nesse contexto, o Imperador D. Pedro II determina que se crie a Junta 

de Higiene Pública do Império do Brasil, que atuaria como órgão central de 

saúde pública e teria como principal objetivo combater a febre amarela. Por sua 

vez, este deveria promover a salubridade e a higiene nas cidades136.  

            A Junta Central era também um órgão consultivo e executivo. Entre 

suas funções, deveria estudar os principais problemas de saúde pública no 

país e determinar as providências a serem adotadas137. Porém muitas das 

funções não podiam ser desempenhadas devido à falta de condições, 

possibilitando que a situação de saúde no país tardasse para se modificar.   

  Entre os problemas existentes que dificultavam a atuação deste órgão 

de saúde destaca-se a falta de hospitais públicos no país. Em Salvador, 

existiam pouquíssimos hospitais e a Santa Casa da Misericórdia era utilizada 

tanto nos períodos de epidemias, como para o ensino das ciências. Nesta 

instituição, mantida também com verbas públicas, encontavam-se alocadas as 

clínicas, as salas de cirurgias e parte dos laboratórios e das boticas. Assim, 

dependia dela a formação prática dos médicos, dos farmacêuticos, das 

parteiras e dos dentistas138.   

             Nesse período, o Imperador D. Pedro II manda publicar o tão 

reclamado “Regulamento de Hygiene Publica do Imperio do Brasil de 1851”. A 

Lei, por assim dizer, abre a possibilidade de ver concretizadas antigas 

reivindicações e benefícios importantes para as ciências, assim como 
                                                           

136 Ver: Decreto Nº 598, Criação da Junta Central de Higiene Publica do Imperio do Brasil 
de 14 de setembro de 1850. 
137 Ver: Carta Regia, de 1850. 
138 Embora a Faculdade de Medicina da Bahia ainda dependesse do Hospital da Santa Casa 
para as auals práticas, tudo indica que era este o hospital que tinha melhores condições para o 
ensino embora existissem muitas criticas sobre a falta de salubriadade nesta instituição. 
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importantes modificações na área da saúde. Dessa forma, deveriam abrandar 

as insatisfações dos Presidentes das Províncias, sobretudo, aquelas que 

estavam sendo arrasadas pelas epidemias de febre amarela139.  

           Mas, as medidas promovidas não agradaram a todos. O referido 

“Regulamento da Hygiene Publica” previa o estabelecimento de “Comissões de 

Hygiene Publica”, compostas por três membros, nomeados pelas autoridades 

de cada região, apenas para as Províncias atingidas pela epidemia: Pará, 

Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul e para a Bahia. Para as demais 

Províncias, a Lei autorizou somente a contratação de um Provedor de Sáude 

Pública140. 

 Desta maneira, é apropriado fazer a seguinte ressalva: A existência de 

um Provedor de Saúde, por Província, não era suficiente para atender às 

necessidades da região. Além disso, o Provedor de Saúde, dependia da 

aprovação da “Junta Central de Hygiene Publica do Imperio” para adotar 

qualquer medida, tendo sua atuação limitada pelo governo.  

            Parece-me, então, claro que as medidas tomadas pelo Imperador eram 

mais de combate à crise epidêmica. Assim, não se tinha ainda uma política de 

ciência e de saúde pública como se mostravam  necessárias e eram 

esperadas. Consequentemente, a maioria das Províncias do país permaneceria 

entregue à própria sorte.  

            Entretanto, o “Regulamento da Hygiene Publica do Imperio”, primeiro do 

país, tem grande importância para o campo das ciências de uma forma geral e 

de setores relacionados a essa área e não apenas para a Medicina. Ele definiu 

as normas e os procedimentos para o estabelecimento de indústrias dos 

setores químico, farmacêutico e de saúde, bem como para a comercialização e 

divulgação dos produtos derivados como medicamentos e  veneníferos para as 

pragas da plantação, além de estabelecer o modo de utilização desses 

produtos.  

            Determinou, igualmente, as condições e as especificações para 

atuação dos profissionais de saúde: médicos, farmacêuticos, parteiras e 

dentistas. Instituiram-se, ainda, as regras para o reconhecimento dos títulos de 

                                                           
139 Decreto Nº 828, de 29 de setembro, do ano de 1851. 
140 Ibid. 
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profissionais de saúde obtidos no exterior e para a atuação de profissionais 

estrangeiros no Brasil, além de normatizar a atuação dos profissionais 

facultativos141.   

            Paralelamente, são adotadas normas e procedimentos em relação à 

salubridade e à higiene pública e estabelecem-se funções, criam-se cargos  e 

são designados profissionais de saúde para estes fins nas instâncias 

governamentais, além de deliberarem sobre as práticas de sanidade e de 

higiene tanto na região da cidade, como na zona rural.  

            Ainda com a polícia médica, ordena-se a fiscalização dos locais de 

trabalhos, nos portos, nos hospitais, nos mercados e nas fazendas. Passa-se, 

também, a controlar e a fiscalizar o comércio de alimentos, o saneamento das 

águas e serviços de esgotos. Era sua incumbência, ainda, a vigilância das 

construções de prédios públicos, casas de comércios e residências e vias 

públicas com o próposito de evitar ambientes que “favorecessem a emanação 

de miasmas” devendo também assegurar “o bem estar da população” conforme 

registra a These Doutoral Policia Medica da Faculdade de Medicina da Bahia 

do ano de 1852142.  

            Todavia, as autoridades nem sempre cumpriam as normas referentes à 

salubridade e à higiene pública como se pode ver no recorte a seguir da 

mesma These Doutoral, que assim se pronuncia: 

 

[A] Camara em vez de pôr limites á tantos males, que dão lugar á 

viciação do ar, he a própria a concorrer muitas vezes para o seu 

augmento, mandando abrir ruas estreitas e esconsas, que não 

permitem o livre accesso do ar, pelo que o de nossas casas não é 

renovado coma prontidão  necessaria. [...] Um grande numero de 

ruas estão destinada pelo deleixo á deposito de toda especie de 

imundice, e essas ruas não são as mais distantes do centro da 

Cidade!! 143 

        

                                                           
141 Referem-se aos médicos, dentistas, farmacêuticos. Profissionais liberais que não faziam 
parte do quadro do governo. 
142 Ver: These Doutoral Policia Medica. Afranio Freitas de Gomez. Faculdade de Medicina da 
Bahia, do anno de 1852, p.2. 
143.Ibid. p.3. 
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Este estudo da época nos explica melhor os motivos dessa preocupação: 

 

Ora, se uma vez o ar já respirado, ou contaminando de certas 

emanações deletérias, se acha mudada na proporção de seus 

principios componentes, postos em contacto immediato pela 

respiração com a extensa superfície pulmonar, ele deve, em vez de 

satisfazer as necessidades do organismo, levar-lheum germe de 

males, logo que nesta superficie estes principios sejão absorvidos, e 

levado a massa sanguínea, e pela circulação á todos os orgãos da 

ecomonia. Assim a Municipalidade deve ser bem vigilante em 

empregar medidas, para que as nossas casas sejão construidas, 

com regras hygienica, para se não tornarem, das causas que viciam 

o ar.’ 144 

 

 Ao finalizar o estudo, a referida These Doutral retruca e condena 

antigos comportamentos reinantes ainda na sociedade baiana, dizendo: “E 

como se ainda não nos fosse bastante essas fontes de males, assente-se, que 

ella, aumente, se torne mais fertil, e mais sensível com o enterramento  dos 

corpos na Igreja146”. 

            Podemos notar que estes são os maiores problemas de higiene pública 

enfrentados pela ciência da época. Provavelmente, o sepultamento nas igrejas 

era o mais difícil a ser vencido devido à tradição e à cultura religiosa que, por 

sua vez, causava reclamações dos médicos e dos órgãos de saúde pública. 

Embora a nova legislação tivesse proibido esta prática, a população 

permaneceu enterrando seus mortos nas igrejas e as autoridades de saúde 

continuaram durante muito tempo combatendo esse hábito. 

 Assim, as modificações promovidas para melhorias da saúde pública e 

da higiene, nesse sentido, encontram bastantes resistências no país e as  

autoridades enfrentaram muitas resistências sobretudo das corporações 

religiosas. Em uma dessas manifestações o capelão-mor, no Rio de Janeiro, 

assim se pronuncia: “Não estou de acordo com o aviso do Visconde de Monte 

                                                           
144 Ibid. p.4. 
146 Ibid. p.5. 
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Alegre determinando que, pelo Regulamento Sanitário da Corte, fica proibida a 

encomendação de corpos nas igrejas” 148. 

            Pelo que se pode depreender da fala recortada deste Capelão-Mor, a 

igreja era uma das corporações que fazia oposição às mudanças e a aplicação 

das medidas de saúde pública e sanitária devido à tradição sustentada por 

costumes e hábitos centenários, além de envolver o interesse econômico com 

esses sepultamentos nas igrejas. Tal era a complexidade vivida no país que  as 

melhorias das condições da saúde pública previstas eram adiadas, até que 

surgisse outra mentalidade da população.  

            Contudo, paulatinamente, as autoridades estabeleceram parte dessas 

medidas, ainda que outras tenham demorado muito mais para serem 

estabelecidas, e outras tenham ficado pelo caminho devido à ‘mudança dos 

ventos’ produzida pelas questões políticas do momento, deixando-as, por 

assim dizer, ‘letras mortas’.  

    Nesse contexto da saúde pública, os ciclos de epidemias pareciam ter 

escolhido a Província da Bahia para se instalarem. Nos anos de 1852 a 1854, a 

febre amarela retorna, embora um pouco mais branda que nos anos anterioes.  

             Visando combeter o ‘mal amarelo’, o governo da Província da Bahia 

expede o seguite “Acto de 1853”, onde se lê150:  

 

 

O Presidente da Provincia, julgando, de accordo com o que a 

respeito informara o Doutor Presidente da Junta de Hygiene, 

ser util e conveniente a instituição de um Hospital, onde sejão 

recolhidos, tratados os individuos atacados de febre amarella 

pertencentes aos navios mercantes Nacionaes e Estrangeiros 

tam resolvido mandar estabelecel-o no sitio de Mont-Serrat. 

 

            Em seguida, o “Acto” ordenou que se tomassem todas as medidas 

necessárias para o estabelecimento e o funcionamento do Hospital desde 

                                                           

 
148 Discurso sobre as Medidas Sanitárias. Conde Capelão-mor M.B.C.C.M (Manoel, Bispo) 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). 1850. 
150 Acto de 9 de Abril de 1853. Criação do Hospital de Mont-Serrat, Presidente da Provincia da 
Bahia de 1853. 
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questões administrativas, econômicas e de infraestrura à contratação de 

pessoal especializado como médicos, farmacêuticos e serventes.  Além disso, 

mandou que se contratasse um enfermeiro intérprete da língua inglesa. O fato 

é curioso, porém possivelmente era a necessário considerando que essa 

instituição atendenderia, prioritariamente, os estrangeiros tripulantes por se 

tratar de um hospital de quarentena. Mas ainda é bom que se diga, parece-me 

um capricho. Afinal, a população baiana enfrentava naquele momente mais 

uma epidemia e não havia verbas para assistência da sáude pública. 

         Foram atendidos no Hospital, durante o período da epidemia, no total 325 

estrangeiros, destes faleceram 129 e saíram curados 196151. Podemos 

observar ainda que o mencionado “Acto” faz uma espécie de acepção: Permite 

que os médicos facultativos estrangeiros e os respectivos Cônsules, se 

desejassem, poderiam se imcubir do tratamento, além da prescrição dos 

medicamentos e da alimentação dos doentes de seus países hospitalizados na 

instituição e, nesses casos, ainda era o governo brasileiro quem deveria 

providenciar todos os meios de assistência aos doentes estrangeiros. 

        Mas, o Hospital de Mont Serrat que acabara de ser criado não funcionou 

por muito tempo. Após um ano, o governo mandou fechar as suas portas, 

alegando que não havia mais doentes, em novembro do ano de 1854. A 

instuição foi reaberta e fechada novamente muitas vezes sendo utilizada 

somente nas épocas de maiores crises. Esta forma de prover a saúde pública 

confirma o tipo de política praticada pelo governo que, infelizmente, já era 

conhecida de há muito tempo pela população baiana152. 

           Nessa situação o Imperador D. Pedro II manda providenciar a 

homologação dos Estatutos das Faculdades de Medicina do Império do 

Brasil153. Designadamente, na Faculdade de Medicina da Bahia, surgem 

transformações tanto no ensino, como no modo de desenvolvimento e difusão 

das ciências, bem como na estrutura acadêmica e organizacional da instituição.  

                                                           
151 Ver: Relatorio Mapa n.º 14, ao Presidente da Provícia Moncorvo e Lima por Dr. Tito Adrião 
Rebello. Os dados estatístos não informam se foram atendidos brasileiros na instituição. 
152 Relata-nos situação semelhante documentos oficiais da época de, pelo menos, há um 
século antes desse episódio do Hospital Mont Serrat. Ver: Carta Manuscrita do Capitão-Geral 
da Capitania da Bahia, de 1779 e também se pode Ver: Acto de 8 de Novembro 1854. 
Fechamento do Hospital Mont Serrat, Presidente da Provincia da Bahia, 1854. 
153 Decreto Nº 1.387 de 28 de Abril, do Anno de 1854, da Reforma das Ciências de 1854. 
Imperador D. Pedro II. Ministro do Império Luís Pedreira do Couto Ferraz. Palácio do Rio de 
Janeiro. Governo do Império. Palácio do Rio de Janeiro, Anno de 1854.  
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            Alteram-se, ainda, a vida acadêmica e a carreira profissional dos lentes. 

É suprimida a classe de lentes substitutos e é criada a classe de lentes 

opositores. Também, é autorizada a realização de concursos para as cadeiras 

que se encontravam sem lentes e para as cadeiras criadas nessa ocasião.  

            Com a citada legislação, deveriam ser construídos vários espaços para 

o estudo e o ensino das ciências, a saber: laboratórios de química, gabinetes 

de física e história natural, anatomia, matéria médica, bem como oficina 

farmacêutica, horto botânico e enfermarias próprias para o ensino e aquisição 

de arcenal cirúrgico. 

             A legislação criou outras cadeiras e ampliou os cursos de medicina, 

farmácia e parto. Para o curso de medicina, especificamente, criam-se 04 

(quatro) novas cadeiras, quais sejam: Anatomia Geral e Patológica, Patologia 

Geral, Química Orgânica e Farmácia.  

 Sendo assim, ampliam-se as cadeiras do curso de medicina para 18 

(dezoito) com duração de 06 (seis) anos e, por conseguinte, ficaram 

distribuídas do seguinte modo: Para o 1º. Ano: Física em Geral, 

particularmente suas aplicações à medicina; Química e Mineralogia; Anatomia 

Descritiva (demonstrações anatômicas). Para o 2º.  Ano: Botânica e Zoologia; 

Química Orgânica; Fisiologia; Anatomia Descritiva (repetição). Para o 3º.  Ano: 

Fisiologia (continuação); Anatomia Geral e Patológica; Patologia Geral; Clínica 

Externa. Para 4º. Ano: Patologia Externa; Patologia Interna; Partos (moléstias 

de mulheres pejadas e de recém-nascidos); Clínica Externa. Para o 5º. Ano: 

Patologia Interna (continuação); Anatomia Topográfica, Medicina Operatória e 

Aparelhos; Matéria Médica e Terapêutica; Clínica Interna. Para o 6º. Ano: 

Higiene e História da Medicina; Medicina Legal; Farmácia; Clínica Interna. 

            As cadeiras encontravam-se alocadas em três departamentos, que, na 

época, tinham as seguintes designações: Seção das Ciências Acessórias 

(composta por Física, Química e Mineralogia, Botânica e Zoologia, e, ainda, 

Medicina Legal e Farmácia); Seção das Ciências Cirúrgicas (composta por 

Anatomia Descritiva e Geral, Patologia Externa, Anatomia Topográfica, 

Medicina Operatória e Aparelhos e, ainda, Partos, Moléstias de Mulheres 

Pejadas e de Recém-Nascidos e Clínica Externa); e Seção das Ciências 

Médicas (composta por Fisiologia, Patologia Geral, Patologia Interna e, ainda, 



48 

 

Matéria Médica e Terapêutica, Higiene e História da Medicina, e Clínica 

Interna). 

            Tudo indica que tais modificações ocorreram dentro das discussões e 

debates políticos e científicos envolvendo professores, médicos e o governo, 

como geralmente acontecia nessas ocasiões. Além dessas mudanças, o 

Regulamento das Faculdades de Medicina do Império determinou também que 

as instituições seriam regidas por um diretor eleito por seus pares e também 

por uma junta formada por todos os lentes denominada, de Congregação dos 

Lentes da Faculdade da Bahia.  

            Por sua vez, o cargo de direção nas Faculdades de Medicina, era de 

grande prestígio e envolvia questões políticas e, portanto, era uma posição 

muito almejada pelos médicos e professores na Bahia. O diretor era escolhido 

de uma lista tríplice pelo Imperador e nomeado por decreto, acumulando 

também a presidência da Congregação dos Lentes, cabendo-lhe deste modo, 

inúmeras atribuições sobre a atuação desta, tendo o poder de convocar, 

transferir e dirigir suas sessões, assinar suas atas e fazer executar suas 

decisões. Entre os ‘anos de 1832 a 1889 passam pela Faculdade da Bahia oito 

(08) diretores e alguns deles foram reeleitos e fizeram várias gestões e ainda 

boa parte deles tornaram políticos’154. 

             À Congregação dos Lentes da Faculdade competiria exercer a 

inspeção científica da instituição em relação ao sistema e o método de ensino, 

ou seja, zelar pela preservação da ciência oficial, vigiar para impedir práticas 

abusivas na disciplina e regime escolares e, também, deveriam oferecer ao 

governo os regulamentos especiais das instituições e das medidas policiais em 

prol da saúde pública e do exercício regular e legal da medicina. Deveria ainda 

cuidar da orientação das aulas práticas nas enfermeiras dos hospitais escolas 

como as Santas Casas de Misericórdia, e fazer a indicação dos lentes que 

acompanhariam os cursos de obstetrícia, com a aquiescência de seus 

provedores.  

 Ressaltamos, ainda, que a reforma recomendou que todos os lentes, 

especialmente os de higiene, deveriam procurar aplicar em suas lições 

doutrinas que mais se adequassem à realidade do país. Os lentes de matéria 

                                                           
154 Memória Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia (1942). Eduardo de Sá Oliveira. 
UFBA, Salvador, 1992. 
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deveriam também indicar os medicamentos indígenas ou da região que 

pudessem substituir os exóticos. Devido às condições do país à época tais 

exigências não foram cumpridas como se deveriam, embora fossem prioritárias 

para o avanço das ciências e desenvolvimento do país e, certamente, devido a 

isso, tiveram atenção especial da legislação. 

            Além disso, a Lei determinou que, anualmente, a Congregação de 

Lentes designasse um dos seus membros para elaborar e apresentar a 

Memória Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia, na qual seriam 

narrados os fatos considerados mais importantes ocorridos na instituição. Tal 

prática transcorreu sem interrupção até o final do Império do Brasil e 

transformou-se em um dos documentos relevantes para o conhecimento da 

trajetória da instituição.155.  

             No entanto, nem todos estavam satisfeitos com as mudanças 

propaladas, sendo que muitas delas suscitaram debates no âmbito científico.  

Nesse sentido, a Gazeta Medica da Bahia algum tempo depois diz: 

 
Mesmo que a reforma tivesse possibilitado certa liberdade e 

iniciado um período próspero e fecundo nas instituições 

médicas, imperfeitamente executadas, foi se tornando 

insuficiente para as exigências do ensino. [Além do mais], as 

melhores disposições [da lei], especialmente as que se referiam 

ao ensino prático, ficaram letras mortas156. 

 
          Mas, para um dos Diretores da Faculdade de Medicina da Bahia Dr. 

Antonio Pacífico, que também faz uma avaliação posteriormente destas 

medidas a reforma trouxe: 

 
Liberdade do ensino e também ampliou o desenvolvimento dos 

estudos e proporcionou os meios de realizar em algumas 

disciplinas, atividades práticas. Também garantiu ao professor 

independência, autoridade e prestígio, além de conceder 
                                                           
155 Utilizamos algumas dessas ‘Memórias Históricas’ neste trabalho e as abordamos conforme 
os estudos propostos para este tipo de fonte documental por pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros deste campo do saber, de história das ciências. Publicamos recentemente um 
trabalho referente a tipo de fonte no Brasil. Documento para a História da Ciência no Brasil: As 
Memórias Históricas das Faculdades de Medicina no Século XIX (1854) A. Santos e M. Ferraz,  
2009. 
156 Ver: Gazeta Medica da Bahia, Anno XV, Nº. 9, março de 1884, p.51. 
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autonomia às instituições de ensino. E dizem ainda. Reinava o 

espírito liberal157. 

 

             Estas discussões, além de outras semelhantes que constam nos 

documentos, refletem as diferentes posições existentes no cenário científico na 

Bahia. Podemos também dizer que as discussões estão relacionadas às 

formas de compressão do ensino na Faculdade de Medicina da Bahia.  

            De toda forma, as ciências ficaram aguardando por mais 2 (dois) anos 

pela regulamentação que foi publicada pelo Ato de Aprovação do Regulamento 

das Faculdades de Medicina do Império do Brasil, em 1856158. Aliás, no 

percurso das ciências médicas, no Brasil Império, pode-se dizer que a lentidão, 

a morosidade e o esquecimento era quase uma regra. Passaremos, a seguir, à 

abordagem sobre a formação do médico na Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Ver: As Memórias da Faculdade de Medicina da Bahia. In: Diário Oficial da Bahia (1823-
1923), p.120. 
158 Decreto Nº 1.764, em 14 de Maio do Anno de 1856. 
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2.2 - Faculdade de Medicina da Bahia e a Formação do Médico  
 

 

            Com as Reformas do Ensino e as subsequentes leis, aumentou-se a 

procura dos candidatos para estudarem na Faculdade de Medicina da Bahia, 

em seus cursos: medicina, farmácia, parto e odontologia. Particularmente, para 

ingressar no curso de medicina exigiam-se os seguintes requisitos: ser maior 

de 16 anos de idade e ter conhecimentos das línguas, portuguesa, francesa, 

inglesa e alemão, bem como de filosofia racional e moral, de matemática, de 

física e química e de história natural159. 

             Ingressavam nesse estabelecimento de ensino os alunos aprovados 

nos cursos almejados e que haviam atendido todas as exigências legais, 

inclusive pagamento da taxa de matrícula. Com o Estatuto da Faculdade de 

Medicina do ano de 1884 foi facultada a matrícula para candidatas em todos os 

cursos160. Ainda, criam-se os cursos livres e autoriza-se o funcionamento deles 

também como preparatórios para o ingresso nas Faculdades.  

             As modificações ocorridas aumentam a demanda dos quatros cursos 

ofertados e também aumentam a movimentação acadêmica com a 

regulamentação das aulas práticas nos laboratórios e nos hospitais. Os alunos 

de medicina desde os primeiros anos deveriam ser inseridos nas secções ou 

áreas de estudos acompanhados pelos professores.161. 

             Além disso, se permitiu o acesso dos alunos da Faculdade e dos 

candidatos aos espaços físicos da instituição como laboratórios, gabinetes e 

biblioteca para realizarem estudos, e foi garantida a divulgação dos resultados 

obtidos no Diário Oficial do Império162. Esta medida, certamente pretendia 

inserir os alunos nas práticas médicas e prepará-los para os estudos de 

Theses Doutorias.             

            A legislação também garantiu a aquisição de literatura científca para a 

formação profissional, mas em muitas ocasiões este material foi negligenciado 

pelo governo como as interrupções de assinaturas de periódicos e 

                                                           
159 Reforma do Ensino de 1854 e o Estatutos das Faculdades de Medicina do Império do Brasil 
promulgado pelo Decreto Nº. 9311, Art. 372, paragrafo 4, de 25 de outubro de 1884, 
160 Ibid. Arts. 375, 376 e 377, respectivamente. 
161 Regulamento para os Estudos Praticos dos Laboratorios das Faculdades de Medicina do 
Imperio, Decreto Nº. 8995 de 25 de agosto de 1883. 
162 Ibid. 
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cancelamentos de compras de livros163. Esses fatos foram grandes empecilhos 

para a formação do acervo da biblioteca da Faculdade.   

            De todo modo, podemos ter noção dessa situação na tabela apresntada 

abaixo:  

 

 
Crescimento do Acervo da Biblioteca da Faculdade da Bahia 

(1832/1900) 
ANNO NÚMERO DE VOLUMES 

1832                               400 

1841 2.444 

1854 4.100 

1891 9.875 

1900 12.100 

                                                                                                            164 

 

            Porém, apesar de o acervo ter aumentado, como podemos verificar, é 

importante dizer que isso ocorreu de maneira morosa. Passaram-se cerca de 

70 anos para o acervo da biblioteca ser ampliado de 400 volumes iniciais no de 

1832 para  12.100 volumes no ano de 1900 o que eram muito pouco para um 

biblioteca de medicina mesmo já naquela época. 

            Tal era o descaso que, mesmo na cidade do Rio de Janeiro, sede da 

Corte, a biblioteca constava apenas 20 mil volumes, número que de qualquer 

forma era irrisório para uma biblioteca de medicina na virada do século XIX.  

             

 

 
                                                           
163 Porém foram adquiridos novos e necessários acréscimos ao acervo, a biblioteca carecia 
ainda de respeitáveis jornais médicos europeus e coleções clássicas. Durante décadas, na 
Faculdade baiana não havia, por exemplo, nenhum jornal inglês, nem a Gazeta Médica de 
Paris ou mesmo a Gazeta Médica de Lisboa, dois dos mais importantes periódicos médicos da 
época. Memoria Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia. Marcos Augusto P. Ribeiro, p. 
88.   
164 Ibid. 
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            Corroboram com essa nossa posição os estudos que apontam os 

“acervos de algumas Faculdades de medicina europeias como Paris, 157.000 

volumes165; Heildeberg, 130.000; Viena, 770.000 volumes; e Estrasburgo, 

33.000 volumes”166. 

             Esses dados requerem a seguinte consideração: para uma instituição 

como a Faculdade de Medicina da Bahia que se atualizava e acompanhava as 

ciências, pode-se dizer, exclusivamente por meios literários era muito pouco o 

empreendimento realizado nesse sentido. Essa situação certamente dificultava 

bastante o desenvolvimento das ciências nessa instituição quando comparada 

com as outras instituições acima nomeadas. No entanto, para o governo, a 

medicina no Brasil pretendia se alinhar aos respeitáveis centros de ciências  

europeus.  

            Porém, ainda que a Faculdade de Medicina da Bahia atravessasse 

dificuldades de toda sorte e a sua situação fosse bem peculiar à realidade 

brasileira e, portanto, bem diferente das instituições de ciências médicas 

estrangeiras, ela não podia abster-se de suas funções e, assim, seguia com 

firmeza os seus propósitos. 

 Podemos dizer que os acontecimentos apontados e discutidos aqui, 

além de outros citados na documentação analisada, contribuíram para dar 

andamento às modificações pretendidas nas ciências médicas que sugiram 

com a reforma e outras legislações. Podemos dizer também que essas leias 

contribuíram, de algum modo, para demover as posições contrárias às 

mudanças e poder se criar áreas de pesquisas na Faculdade de Medicina da 

Bahia. O que, pouco a pouco, foi se estabelecendo e modificando o ensino e a 

prática médica e, dessa forma, se deu lugar a outra mentalidade entre os 

profissionais de ciências médicas na Bahia.  

             Outro lado importante da vida acadêmica e dos afazeres cotidianos e 

também das origens dos alunos, pode ser conhecido através de estudos 

realizados pelo próprio governo e publicado pela “Secretaria d`Estado dos 

                                                           
165 Comissão Scientifica à Europa. Relatorio Apresentado a Faculdade de Medicina da Bahia, 
1883, p.149. 
166 Memoria Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia. Luiz Anselmo da Fonseca (1891). 
p.65. 



54 

 

Negocios do Imperio”, no “Relatorio Imperio do Brasil, do Anno de 1850” a 

seguir que apresenta um interessante conjunto de dados: 

 

Quadro Estatístico dos Resultados dos Trabalhos da Escola de 

Medicina da Cidade da Bahia anno letivo de 1850 

MOVIMENTO 
DAS AULAS 

  
1º 

A 
2º 

N 
3º 

N 
4º 

O 
5º 

S 
6º 

TOTAL 
 

OBSERVAÇÕES: 
Do numero total dos 
Estudantes 31 seguem o 
Curso de Pharmacia e tres 
delles obtiverâo o respectivo 
Titulo.  
 

Os Estudantes do 4.° anno, 
que não fizerão exame, não o 
fizerão por terem sido 
reprovados no exame do 3.°, a 
que estava o obrigados.  
 

Dous estudantes do 6º. anno 
não fizerão o exame das 
Clinicas por adoecerem, e 
hum não fez o exame theorico 
do anno, porque ainda estava 
obrigado ao exame do 5.° 
anno.  
 

Verificarão-se na fôrma da Lei 
orgânica tres Diplomas de 
Medicos Estrangeiros. 

Forão 
Aprovados 
 
Por 
Unanimidade  
 
Por Suficiencia 
 
 
 
 
 
Retirarão-se 
para Escola 
da Côrte 

5
2 
 
1
0 
 
2
1 
 
7 
 
1 
 
-- 
 
4 
 -- 

3
0 
 
1
8 
 
5 
 
0 
 
5 
 
-- 
 
2 
 
-- 

5 
 
2 
 
2 
 
8 
 
1 
 
2 
 
0 
1 
1 
 
1 

3 
 
7 
 
2 
 
5 
 
5 
 
8 
 
-- 
2 
 -- 
 
-- 

1
0 
 
1
0 
 
5 
 
3 
 
-- 
 
-- 
 
-- 
 
1 

1 
 
0 
 
1 
 
6 
 
... 
 
1 
 
5 
 -- 
1 
 
-- 

215 (a) 
 

116 (b) 
 

48 (c) 
 

33 (d) 
 

7 (e) 
 

4 (f) 
 

7 (g) 
 
 
 

1 (h) 

NATURALIDADES DOS ESTUDANTES 

 BA SE RN PE PB CE MA PA PI MG RJ PT Total  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

167 
 86 
 30 
 27 
  7 
  4 
  6 
  -- 
 12 

 13 
 10 
1 
2 
  -- 
  -- 
  -- 
  -- 
  -- 

0 
6 
1 
 --  
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

13 
7 
3 
1 
 -- 
 -- 
1 
1 
1 

1 
 -- 
 -- 
1 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

1 
1 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

2 
1 
1 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

0 
2 
1 
2 
 -- 
 -- 
1 
 -- 
 -- 

1 
 -- 
1 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

2 
2 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

2 
1 
1 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

1 
1 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 
 -- 

 204 
 115 
   48 
   33 
     7 
     4 
     8 
     1 
   13 

Palacio do Rio de Janeiro, 1º. de Abril do Anno de 1850 

                                                                                                                  167 

              A apreciação dos dados da tabela nos mostra o crescimento e a 

movimentação dos alunos, além de evidenciar que eles eram provenientes de 

todas as partes do Brasil: da região norte-nordeste, da região centro-oeste, e 

                                                           
167 Cf. Relatorio do Imperio do Brasil, do Anno de 1850, Apresentado a Assembleia Geral 
Legislativa. Brasil, Ministerio do Imperio. Typographia do Rio de Janeiro, 1851, p 51. 
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da região sul-sudeste. Assim, a Faculdade atendia não só a Bahia, mas a todo 

o país.  

 Observamos o quanto era numerosa a quantidade de alunos 

matriculados, considerando que certamente chegavam animados também 

pelas mudanças, embora as condições da Faculdade não fossem as melhores 

mesmo após as Reformas. 

            Embora se possa dizer que, por um lado, a crise na saúde pública e na 

área das ciências fosse constante e que os problemas dessas áreas, cada vez 

mais, aumentavam com o reaparecimento das epidemias, por outro lado, 

crescia também o interesse da sociedade por esses campos do saber e era 

enorme a procura dos alunos, prioritariamente, pelo curso de medicina. 

Podemos observar esses dados na tabela a seguir: 

 
Tabela Demonstrativa dos Exames Preparatorios na Faculdade da 

Bahia desde do dia 03 de Fevereiro a 14 de Março de 1863 

 

 

 

PREPARATÓRIOS 

L 
a 
t 
i 
m 

F 
r 
a 
n 
c 
e 
z 

I 
n 
g 
l 
e 
z 

G 
e 
o 
g 
r 
a 
p 
h 
I 
a 

P 
h 
i 
l 
o 
s 
o 
p 
h 
i 
a 

G 
e 
o 
m 
e 
t 
r 
I 
a 
 

 
 
 
 
TOTAL. 

OBSERVAÇÕES: 
Inscreverão-se para os 
exames preparatórios 
estudantes, nada tendo 
ocorrido durante o seo 
processo que 
perturbasse a boa ordem. 
Em todos os 
prepatatorios deixaram 
alguns estudantes de 
fazer exame por não 
comparecerem ás 
mesmas. 

Exames Feitos 46 80 66 46 43 59    340  

Aprovação Plena 32 46 32 14 18 22  
Aprovação  11 15 26 22 10 23  
Reprovados 03 19 08 10 05 14  

Bahia, Faculdade de Medicina, 15 de março de 1863.  
Na falta do Dr. Secretario - Justino Alves dos Santos/ Continuo. 

                                                                                                                                                                  
169

 

 Esta tabela também nos dá conhecimento do crescimento de alunos na 

Faculdade da Bahia na década seguinte e corrobora com as informações da 

tabela anterior.  

             Entretanto, apesar do interesse das pessoas da região nas ciências 

médicas, sobretudo em medicina, é importante lembrar que nessa região do 

                                                           
169 Memoria Historica dos Acontecimentos Notaveis da Faculdade de Medicina da Bahia no 
Anno de (1863). José Antonio de Freitas. Typograhpia de Tourinho, Bahia, 1863, p. 18. 
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país, durante todo o período do Império, praticamente, só existia a Faculdade 

de Medicina da Bahia.  

            Sendo assim, o interesse da população por este campo do saber 

aparece no levantamento de matrícula realizado pelo governo da Província da 

Bahia, conforme podemos constatar na tabela a saguir:  

 
Faculdadede Medicina  da  Bahia 

Estatística do Curso Médico (1860 a 1887) 

Annos                            Matrícula 
1860 

1861 

1865 

1868 

1870 

1875 

1877 

1879 

1882 

1883 

1884 

1886 

1887 

104     alunos 

  97     alunos 

158     alunos 

199     alunos 

242     alunos 

377     alunos 

408     alunos 

489     alunos 

428     alunos 

383     alunos 

390     alunos 

847     alunos 

612     alunos 

TOTAL:                                      4.734 

MÉDIA ANUAL:          364,15 

                                                                                                             170     
 
             De acordo com este estudo, referente as décadas de 60 a 80, 

publicado no livro “L’instruction publique au Brésil (1500-1889): histoire et 

legislation”, milhares de alunos estudaram neste estabelecimento e os dados 

anuais, de modo geral, comprovam o aumento do interesse por este campo do 

saber. 

 

                                                           
170 Recortou-se apenas às informações respectivas a Faculdade da Bahia. No original o autor 
faz comparações destes dados com a Faculdade do Rio de Janeiro. O autor era membro da 
Inspetoria Geral de Higiene da Corte, Dr. José Ricardo Pires de Almeida. A obra foi publicada 
originalmente em Francês, em 1889. É considerada a primeira história sistematizada da 
educação brasileira e só foi traduzida para o português um século depois, em 1989. José 
Ricardo de Almeida. História da Instrução no Brasil no Brasil (1500-1889).  
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            Estes alunos eram procedentes de vários lugares do país, conforme 

mostra a tabela abaixo:  

 

Origens ao Alunado da Faculdade da Bahia em 1884 

 
Províncias / País                   Quantidade de Alunos 

 
Pará 

Maranhão 

Piauí 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

Goiás 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Rio Grande do Sul 

Portugal 

 
17 

20 

6 

7 

9 

11 

31 

18 

40 

261 

1 

6 

15 

2 

3 

3 

TOTAL: .........................................................390 

                                                                                                                      
171

                                  

 De acordo com os dados deste estudo, publicado na Memória Histórica 

da Faculdade da Bahia de 1884, estudavam nesta instituição alunos de todas 

as regiões do Império Brasil e, por sua vez, eles próprios, seus familiares e os 

governantes imputam à Faculdade de Medicina da Bahia importância, 

confiança e, especialmente, credibilidade para resolver os problemas de saúde 

e melhorar a precária condição dessas terras.  

            As análises dos dados, especialmente dos dois últimos documentos, 

também indicam que ao final do Império haviam se formado centenas de 

                                                           

 
171 Memoria da Faculdade de Medicina da Bahia (1884). José A. Carvalho. Bahia, 1884, p.82. 
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médicos na Faculdade da Bahia. Contudo, é apropriado lembrar que essa 

quantidade de doutores em medicina não mudaria de imediato a situação do 

país de grande dimensão territorial; mesmo porque, só existiam duas 

instituições de ensino de ciências médicas no Brasil, uma na Bahia e outra no 

Rio de Janeiro, na Côrte, para atender a todo o Império. Discutiremos, a seguir, 

as questões que envolvem a formação dos profissionais das ciências médicas 

na Faculdade da Bahia. 

 

 

 

 

2.3 – Faculdade Médica da Bahia: Legislação e os Profissionais de 

Ciências  

 

 

 
            Embora a Faculdade de Medicina da Bahia fosse importante para o 

ensino e para a ciência e, também, para o avanço do país, seus professores 

enfrentavam muitos problemas de ordens administrativa e profissional. 

             Essa situação dificultava bastante a transcurso da vida acadêmica. O 

tratamento inadequado do governo para com os professores causou problemas 

e, em muitas ocasiões, foi motivo de grande insatisfação. Nesse sentido, se 

queixam esses profissionais, apontando o seguinte:  

 

Que a situação financeira ficava muito aquém do necessário e 

dos níveis de remuneração das Faculdades Medicas 

europeias. Os salários pagos na Faculdade de Medicina da 

Bahia correspondiam, em média, à metade do que recebia, por 

exemplo, um lente da Faculdade de Medicina da Paris172.  

 

 

 

                                                           
172 Ver: Gazeta Médica da Bahia, Numero 49, Anno de 1866. 
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              De outra parte, era insuficiente a quantidade de profissionais 

contratados e também existentes na instituição, além do mais, demorava-se 

muito para o governo autorizar a admissão de novos profissionais. Nesse 

sentido, ainda, se diz: 

 

Muito pior é a realização de concurso publico para lentes das 

materias criadas e assim obrigam-se a permanência dos lentes 

na Faculdade até praticamente o exaurir das suas forças 

físicas.173  

 

 
            Especialmente em relação a esta situação, consternados, os lentes se 

referem a um dos professores que já havia passado da época de se aposentar, 

dizendo:               

 

Era doloroso vê-lo alquebrado pela senilidade e pela moléstia, 

arrastar-se até esta Faculdade para aqui, por um esforço 

supremo, preencher pro-forma a lugar de um professor. Ele só 

foi aposentado quando, absolutamente incapacitado pela 

doença, deixou de comparecer à Faculdade de Medicina da 

Bahia e morreu dois anos depois174.   

 

 

             O descaso atingia também os familiares dos professores falecidos. 

Relativamente a isso, a Congregação dos Lentes da Faculdade de Medicina da 

Bahia se dizia indignada a respeito do estado de “indigência em que ficavam as 

famílias dos lentes falecidos. A viúva [...] precisava da intercessão da 

Congregação junto ao Governo Imperial para ter sua pensão concedida175. 

 É bastante provável que todos esses fatos dificultassem as iniciativas 

próprias no sentido de realização de estudos e qualificação profissional em 

                                                           
173 Segundo a Memoria Historica dos Principais Acontecimentos da Faculdade de Medicina da 
Bahia (1859). Typographia do Diario da Bahia, 1860, p. 83. 
174 Ibid. 
175 Memoria Historica dos Acontecimentos Notaveis (1858). Imprensa Carlos Poggeti, 1859, 
p.12. 
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suas áreas.  Por outro lado, em muitas reuniões da Congregação se discutia, 

sobretudo, a omissão dos governantes e a forma como estes negligenciavam a 

legislação que previa a atualização e qualificação dos profissionais do campo 

das ciências médicas. Parece que de nada valia a legislação de 1854 que 

previa:  

 

A Comissão Científica das Faculdades Médicas do Império 

realizará, de três em três anos, investigações e observações 

médico-topográficas no Brasil e também nos centros europeus 

com propósito de estudar e conhecer melhores métodos de 

medicina e seu progresso científico sob os hospícios do 

governo.176.  

 

 Quanto a esse assunto, até mesmo os periódicos do Império, 

frequentemente, publicavam notas e críticas ao governo. Os Jornais 

reclamavam das ausências dos lentes das Faculdades de Medicina da Bahia e 

do Rio de Janeiro em congressos das áreas médica, de saúde e de higiene 

pública e em eventos de formação profissional tanto no território brasileiro  

quanto no exterior. Aponta uma dessas ocasiões a Gazeta Medica da Bahia ao 

publicar a seguinte nota em 1867:  

 

Academia Imperial do Rio de Janeiro, de 26 de novembro 

ultimo. [...] apresentou [...] um artigo que vem uma nota relativa 

a necessidade e convivencia de o Brazil, e suas corporações 

medicas se fazerem representar por algum ou mais de seus 

commissionarios no Congresso Medico Universal que há de 

lograr, em Paris em 16 de Agosto de 1867, [...]. [Tendo os] Srs. 

Membros acadêmicos, reconhecendo a conviniencia de 

encarregar-se a alguns medicos brasileiros de irem tomar parte 

n`essa reunião scientifica, mas [decidiram] concordando todos, 

                                                           
176 Na legislação constam os procedimentos para a escolha e a participação e modelo de 
relatóriopara nesse tipo de evento. 
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afinal, que a nomeação dos commissionarios da Academia 

ficasse [...] para a outra ocasião177. 

 

               Pelo exposto, podemos concluir que, mais uma vez, não houve 

nenhum médico representante da comunidade científica brasileira neste 

Congresso Internacional de Medicina. Em poucas ocasiões, as instituições de 

ciência do Brasil se fizeram presentes em eventos desse tipo no exterior.  

              Alguns documentos analisados neste trabalho nos dão notícias de 

algumas iniciativas nesse sentido na Faculdade de Medicina da Bahia ao 

relatarem viagens científicas que datam dos anos de 1842, 1873, 1877, 1881 

1833 e 1886, sendo todas aos centros de ciências europeus, para realização 

de estudos nas Universidades e Faculdades de Medicina178.  

            Podemos ter uma ideia melhor de uma dessas viagens científicas, 

indicada pela Congregação dos Lentes da Faculdade de Medicina da Bahia, 

em 1883, que assim se pronuncia:   

 

IImo. Sr. Lente Dr. Virgílio Clímaco Damásio179 

Tenho a honra de comunicar a V. S. [...] que a Congregação 

desta Faculdade approvou conforme Estatuto a sua comissão 

na Europa. O fim principal d`ella é organisar entre nos, 

assentando-o em bases mais scientificas e praticas o exercicio 

importantissima da medicina judiciaria [...]. A tarefa, pois, de V. 

S. será a seguinte: estudar como é dado o ensino theorico e 

pratico da medicina legal nos paizes da Europa, e bem assim a 

organisação do serviço medico-judiciario nesses paizes, assim 

no foro criminal como no civil e eclesiastico [...]180                                                                                                  

 

 

                                                           

 177 Gazeta Medica da Bahia, Nº 13-10 de Janeiro, 1867, p.155. Tantos outros casos são 
relatados nos jornais da época, sejam por ocasião que faziam criticas a posição de indiferença 
dos médicos ou de apoio, quando o governo, negava-se a enviar os lentes representantes do 
país e, assim, deixava de cumprir a legislação. 
178 Ver: Memória Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia relativa ao Anno de (1910). 
Aurélio Rodrigues Viana. Bahia, p.15. 
179 Importa dizer que este médico fazia parte da Escola Tropilista Bahia com veremos na 
sequência. 
180 Ver: Relatorio Apresentado à Faculdade de Medicina da Bahia. Dr. Virgilio Climaco 
Damasio. Imprensa Economica, 1886, p. 6. 
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           Posteriormente, é apresentado o resultado dessa viagem à Faculdade 

de Medicina da Bahia, nos seguintes termos:  

 

Relatorio de Viagem Cientifica do anno de 1883/1886 

Pelo Dr. Virgilio C. Damazio 

Venho, como me cumpre, dar-vos conta do modo como, 

procurei desempenhar-me da muito honrosa comissão.  

 [...]. Visitei a Escola Medico-Cirurgica; cujos os 

Regulamentos li com atenção, e com alguns professores tive 

ocasião de conversar [...] eu dizia da nossa Faculdade da 

Bahia: - comparando a pobreza do ensino com a opulencia  

de talentos de seus professorados, [...] em assunptos que 

pretendem  á saúde dos povos. [...] o cathedrático de 

toxicologia e medicina legal [...] prestou-se a ser meu guia e 

informante. [...]. Frequentei os serviços hospitalares, 

visitando enfermarias e mais dependências, laboratórios [...]. 

3º.) Entreguei-me a estudos de anatomia normal e 

pathologica e microscopia [...]. Dando prosseguimento visitei 

os estabelecimentos, docentes theoricos praticos e grupos 

de sciencias: Escolas de Medicina Praticas, o Collegio de 

Franca, a Sorbonna, o Museu de História Natural, etc181.  

 

 

             As partes citadas do relatório ilustram o que era feito nesse tipo de 

viagem e a sua importância para as instituições de ciência do Império, na 

Bahia. De maneira minuciosa, o documento original feito por Dr. Damázio 

descreve as várias experiências de ensino e de exercício das ciências médicas 

além de apontar seu principal objetivo, o estabelecimento da medicina legal na 

Bahia. Para tanto ele realizou seus estudos durante três anos em dezenas de 

Faculdades de Medicina da Europa. Acreditamos que devem ter ocorrido 

                                                           
181 Ibid. p. 9 e 49. O estudo desse tipo de documento nos revelou muitas informações sobre o 
que era feito nessas viagens, o modo de trabalho dos professores, os contatos realizados no 
exterior e a importância desses eventos para a Faculdade da Bahia. Entretanto, aqui, apontam-
se, somente aqueles fatos, que ao nosso entender, são mais relevantes, para o melhor 
conhecermos do espírito científico da época e que, estão mais de acordo, com abordagem 
utilizada neste estudo. 
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viagens semelhantes para o estabelecimento de outras cadeiras e ou áreas, 

todavia não temos conhecimento. Importa dizer que este médico, Dr. Damázio, 

era um dos membros da chamada Escola Tropicalista Baiana e que a 

realização de viagens científicas era uma prática bastante valorizada entre 

eles. Por sinal, a seguir, no próximo capítulo, investigaremos o percurso desses 

médicos tropicalistas no cenário controverso da Província da Bahia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A Escola Tropicalista Baiana e o Cenário Científico no Império 

 
 

            A Escola Tropicalista Baiana é apresentada ao cenário científico 

conforme o seu fundador Dr. John L. Paterson como “Academia Scintific 

Associação de Medicos Facultativos que convencionavam, duas vezes por 

mez, reunirem-se à noite para practicar assumptos scientifico, no [...] anno de 

1865”, em Salvador, capital da Província da Bahia182.  

 

                                                           

 
182 Ver: Gazeta Medica da Bahia, XXX (6), dezembro de 1898. Realizamos estudos, sobre este 
grupo de médicos e seus trabalhos, especialmente sobre às doenças tropicais, considerados 
originais à época, e que foram publicados na Gazeta Medica da Bahia, periódico criado por 
eles, em nosso Mestrado em História da Ciência. Ver: Escola Tropicalista Baiana: na Gazeta 
Médica da Bahia (1866-1889), 2008.   



65 

 

 

 

             A Academia Scientific ou Escola Tropicalista Baiana183 teve início com 

um pequeno grupo de médicos brasileiros e estrangeiros e alguns deles já 

trabalhavam como médicos ‘facultativos’184 na cidade e também no interior 

baiano, desde década de 1840. Os primeiros membros deste grupo são 

nomeados por seu fundador textualmente do seguinte modo, na Gazeta Medica 

da Bahia: 

 

Eram sete que fundaram [...] [e] que tomaram posse da sessão 

[...] [de abertura]; o ilustre clínico contestador e pesquisador do 

corpo médico inglez John Ligertwood Paterson, o médico 

pesquisador alemão Otto Edward Henry Wucherer, e Antonio 

Januário de Farias e Antonio José Alves então professores 

d’esta Faculdade, [além de] Ludgero Rodrigues Ferreira [e os 

novos venerados e laureados confrades Dr. José Francisco da 

Silva Lima e Pires Caldas [...]185. 

 

 

A Escola Tropicalista Baiana, em seus princípios, nasce sob os 

fundamentos da assistência pública e do atendimento às necessidades básicas 

de saúde da população pobre do país.  Para melhor conhecimento deste grupo 

de médicos, abordaremos o percurso dos mesmos e, em seguida, os trabalhos 

realizados por eles, especialmente, sobre as doenças tropicais.  

Destacamos os acontecimentos e as atitudes que consideramos mais 

relevantes: suas origens e formações profissionais e também suas 

experiências no exterior, ao realizarem viagens de estudos aos centros de 

ciências europeus que, por sua vez, nos possibilitam obter melhor 

                                                           

 
183 Possivelmente, tal denominação foi usada, pela historiografia, inicialmente em 1952, no 
primeiro Congresso de História da Bahia. Ver: CONI, A. C. A Escola Tropicalista, 1952.  
184 Termo utilizado para designar os profissionais de saúde, entre outros, que não pertenciam 
ao quadro do Governo.  
185 Cf. Nota 182. 
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compreensão do surgimento da Escola Tropicalista Baiana186 e quem são estes 

médicos. Quais sejam:  

O Dr.John Ligertwood Paterson (1820-1882), de origem escocesa, 

graduou-se em medicina pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, no ano 

de 1841, e como cirurgião pelo Colégio Real dos Cirurgiões de Londres187. Em 

seguida, mudou-se para a Bahia em 1842, estimulado por um irmão, também 

médico, Alexandre Ligerttwood Paterson, que havia estabelecido um 

consultório para a comunidade britânica em Salvador188. Ele herda deste irmão 

o consultório onde desenvolve suas pesquisas e atende, sobretudo, à 

população mais pobre e escravos. Nesse momento, também realiza periódicas 

visitas de estudos à Europa, especialmente, à Inglaterra. Em uma dessas 

viagens, estuda o método antisséptico com o importante cirurgião inglês, 

Joseph Lister (1827-1912)189 (que trabalhava com a teoria dos germes de Louis 

Pasteur (1822-1895) e torna-se membro e presidente da Royal Society de 1895 

a 1900)190. De volta à Bahia, ele fortalece a visão de alguns médicos próximos 

e dá início à formação de seu grupo e questiona os conhecimentos europeus 

quanto às hypoemias intertropicais (ou doenças tropicais). Assim, na epidemia 

                                                           
186

 Importa dizer também que existem outros trabalhos no Brasil sobre a Escola Tropicalista 
Baiana. Tais trabalhos tomam uma abordagem diferente daquela que adotamos no Programa 
de Pós-Graduação de História da Ciência na PUC-SP. Para consultar os outros trabalhos ver: 
Antonio C. Coni. A Escola Tropicalista Baiana. 1952; Pedro M. de Barros. “Alvorecer de uma 
Nova Ciência: A Medicina Tropicalista Baiana”. 1998 e Flavio Coelho Edler. “A Escola 
Tropicalista Baiana: Um Mito de Origem da Medicina Tropical no Brasil”. 2002. 
187 Nesse mesmo ano, registra seu título de médico na Prefeitura de Salvador. Aqui falece em 9 
de dezembro de 1882. Antonio Caldas Coni, A Escola Tropicalista Baiana, p. 21. 
188 Ibid., p. 21-23 e “Livro de entradas de passageiros. Commisariado de Policia do Porto da 
Provincia da Bahia –,Dezembargador Chefe da Policia da Provincia Antonio Simóes da Silva”. 
Arquivo Público do Estado da Bahia – Seção de Arquivo Colonial e Provincial – Polícia – 
Títulos de Residência dos estrangeiros (1842-1843) – Nº 5659 – Fl. 186.  
189 Inclusive, neste ano de 2012, na Inglaterra, comemora-se, o centenário da morte deste 
estudioso, Joseph Lister. Ver <<http://www.lister2012.com/index.php>>, acesso em 25 de maio 
de 2012. 
190 Para se obterem mais informações ver Brasiliens Documenta, Vol. IX - Gazeta Médica da 
Bahia, Tomo I, São Paulo, 1974, p. 10.    
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de 1849 desenvolve os diagnósticos da febre amarela191 e, posteriormente, em 

1855 do cólera-morbo, na Bahia192.  

           O Dr. Otto Edward Henry Wucherer (1820-1873), nascido em Porto-

Portugal, naturalizado brasileiro e de descendência luso-germânica, passa sua 

infância no Brasil e, em seguida, viaja para realizar seus estudos na Alemanha, 

na Faculdade de Medicina da Universidade de Tübingen (Wurtemberg), pela 

qual diplomou-se, em 1841. Após sua formação, trabalha no St. Bartholomew’s 

Hospital, em Londres, e também em Portugal. Retorna ao Brasil em 1843, 

fixando-se inicialmente no Recôncavo, nas cidades de Cachoeira e Nazaré, no 

interior da Bahia. Em 1847, transfere-se para Salvador e mantém relações com 

importantes parasitologistas, entre os quais o Dr. Wilhelm Griesinger, da 

Alemanha, que realiza pesquisas sobre esquistossomose (Schistosoma 

hematobium) no Egito. O Dr. Wucherer contribui para o trabalho de Griesinger 

com a realização de estudos de diversos casos de parasitas esquistossoma em 

urina ensanguentada com hematuria intertropical no Brasil193.  

           O Dr. Antonio Januário Farias (1822-1883), natural de Salvador-Bahia, 

estuda na Faculdade de Medicina da Bahia e diploma-se em medicina, com a 

“These Doutoral a Certeza em Medicina em 1845”. Realiza concurso público e 

torna-se lente das disciplinas de fisiologia e, logo em seguida, de clínica 

médica desta mesma instituição. Nesse período também exerce a função de 

diretor da Faculdade da Medicina, entre 1874 a 1881, e torna-se membro do 

Conselho do Imperador194. Este médico desenvolveu importantes estudos 

sobre as doenças tropicais, um desses estudos, publicado, sob o título 

“Algumas Considerações Acêrca da Moléstia denominada de Beriberi”, 

encontra-se na Gazeta Medica da Bahia, (Nº 3, Anno de 1872). Além disso, 

realiza várias viagens de estudos aos centros científicos europeus, 

                                                           
191 Doença que já se pensava ter desaparecido destas terras e não se via a mais de 200 anos. 
As literaturas médica e histórica relatam este episódio. Maiores informações consultar: 
Pathologia Historica Brazileira – Documentos e Notas Acerca da Pestilencia da Bicha (febre 
amarella) que reinou em Pernambuco e na Bahia de 1686 a 1694. Vol. 4. Dr. João Ferreira da 
Rosa, Lisboa-Portugal, 1694. Também publicado, posteriormente, por Dr. J. F. da Silva Lima. 
Gazeta Medica da Bahia, Anno XXIII, 1891, Nº. 4. 
192 Para obter melhor conhecimento ver Actas da Congregação 1855-1856, fl.6-7. Da Colera 
Morbus Epidêmica de 1855 na Provincia da Bahia. Domingues Rodrigues Seixas, 1855, p.36-
41. 
193 Ver: Esboço Biographico do Dr. Otto Wucherer In: Gazeta Medica da Bahia, Anno VI, 
Numero 140, 31 de maio de 1873, p. 305-309. 
194 Gazeta Medica da Bahia, 74, jan./jun. de 2004, p. 2. 
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especialmente a Paris, na França195. 

            O Dr. António José Alves (1818-1866), natural da Bahia, diploma-se em 

medicina e cirurgia, na Faculdade de Medicina da Bahia e defende a “Tese 

Doutoral Considerações sobre os Enterramentos, por Abusos Praticados nas 

Igrejas, e nos Recintos das Cidades, em 1841”, onde apresenta uma discussão 

sobre os perigos que resultam desta prática, mostrando a necessidade de 

construção de cemitérios. Posteriormente, presta concurso para as cadeiaras 

de clínica cirúrgica e de clínica externa, e tornando-se lente da Faculdade de 

Medicina da Bahia. Trabalha também como cirurgião no Hospital da Santa 

Casa da Misericórdia da Bahia e da Guarda Nacional e é considerado um 

importante profissional em sua área de atuação. Faz viagens de estudos ao 

exterior, entre elas destaca-se a de 1842, onde estuda em importantes centros 

de ciências médicas europeus. Este médico participa em várias ocasiões de 

frentes de combates às epidemias e, particularmente, do combate ao cólera em 

1855, além de fundador de uma Casa de Saúde de Salvador196.    

             O Dr. Ludgero Rodrigues Ferreira, (1819-1866), natural da Bahia, 

realiza seus estudos no Brasil na Faculdade de Medicina da Bahia. Obtém o 

grau de doutor em medicina, com a “These Doutoral Qual a Origem dos 

Vermes que se Encontrão nos Intestinos dos Recem Nascido?”, no ano de 

1847. Posteriormente, trabalha como médico clínico nos hospitais da capital e 

da região e também desenvolve serviços de assistência médica à população 

carente. Além disso, é um dos colaboradores para a fundação da Gazeta 

Medica da Bahia, mas faleceu antes da primeira publicação do referido 

periódico197.  

            O Dr. Manoel Maria Pires Caldas (1816-1901) natural da Bahia, realiza 

seus estudos no Brasil na Faculdade de Medicina da Bahia e diploma-se em 

medicina no ano de 1840. Na sequência, trabalha como médico cirurgião da 

Santa Casa da Misericórdia da Bahia. Com o reconhecimento de seus serviços, 

é designado para o Hospital da Caridade de Salvador, onde trabalha como 

médico urologista. Este médico desenvolve dezenas de estudos e os publicam 

                                                           

 
195 Memória da Faculdade de Medicina da Bahia (1942) op. cit. p. 339-400. 
196 Era tido como humanitário e investe seus bens na construção de um hospital. É ele 
tambémpai do poeta baiano Castro Alves. Ibid., 143-144. 
197 Op cit.  
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nos periódicos contribuindo, assim, para a formação dos médicos na Faculdade 

de Medicina da Bahia. Uma dessas publicações, sob a denominação de 

“Clinica Cirurgica do Hospital da Caridade”, encontra-se no periódico Gazeta 

Medica da Bahia, do ano de 1866. 

            E, por último, desta lista de médicos fundadores da Escola Tropicalista 

Baiana, temos o Dr. José Francisco da Silva Lima (1826-1910). De origem 

portuguesa, desembarca com seus familiares na Bahia, aos quatorze, anos de 

idade e naturaliza-se cidadão brasileiro. Monta residência com sua família, em 

Salvador, na Bahia, onde realiza seus estudos preparatórios e ingressa na 

Faculdade de Medicina da Bahia198, diplomando-se em medicina, com a defesa 

da “These Doutoral Dissertação Filosófica e Crítica Acerca da Força Medicatriz 

da Natureza, no ano de 1851”199. Este médico dedica-se especialmente aos 

estudos de duas das doenças tropicais. O Beribéri que aparece em seus 

trabalhos sob o título de “Comunicação para História de uma Moléstia que 

Reina Atualmente na Bahia” e o Ainhum, sob a denominação de “Estudo sobre 

o – Ainhum – Moléstia ainda não Descripta, Peculiar à Raça Ethiopica, e 

Afectando os Dedos Mininos dos Pés” são publicados com trabalhos originais 

na Gazeta Medica da Bahia, entre os anos 1866 a 1868. Este médico também 

trouxe para Faculdade de Medicina o Código de Ética de Medicina utilizado nos 

Estados Unidos e o traduziu do inglês para o português. Ele também fez várias 

viagens aos centos de ciências europeus para participar de eventos e para 

realização de estudos200.  

           No segundo momento, a Escola Tropicalista Baiana também contou com 

a participação de outros médicos, que vieram se juntar e a este grupo. Entre 

eles destacamos o Dr. Virgilio Climaco Damazio (1838-1913), natural de 

Itaparica-Bahia. Ele realizou seus estudos na Faculdade de Medicina da Bahia 

e diplomou-se em medicina, ao defender a “These Doutoral Emprêgo 

Terapêutico da Eletricidade, e do Galvanismo, em 1859”. Ele também foi um 

dos fundadores e o primeiro diretor do periódico Gazeta Medica da Bahia 

publicando diversos trabalhos, entre eles, “Estudos sobre a Teoria Atômica, em 

                                                           

 
198 Antonio Caldas Coni, op. cit., p. 77. 
199 Este pesquisador. Gazeta Medica da Bahia, Brasiliensia Documenta, Vol. IX, Tomo I, p.11. 
200 Além da Gazeta Médica da Bahia, para ter melhores informações ver nosso trabalho onde 
detalhamos estes estudos. Santos, Escola Tropicalista, Op cit. 2008, p. 81-84. 
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1859; Elementos de Física e Chimica, em 1871; Estudos Pirognosticos dos 

Minerais, em  1875, e Consideração Medico Juricas sobre o Art. 205 do Codigo 

Criminal Brasileiro, na Gazeta Medica da Bahia, vol. II, 1867-1868”. Em 

seguida, fez concursos para lente opositor da sessão de ciencias acessorias, 

da Faculdade de Medicina da Bahia e, posteriormente, para lente de química e 

mineralogia e, ainda, para medicina legal. Realizou viagens científicas à 

Europa, entre 1883 e 1885 e fez estudos nos centros mais importantes sobre 

medicina legal. Em seu retorno para o Brasil, desenvolveu este campo do 

saber na Faculdade da Bahia.  Além disso, escreveu a Memória da Faculdade 

de 1880 e, posteriormente, exerceu cargos políticos como senador e 

governador201.  

          Além desse médico que muito contribui com a Escola Tropicalista 

Baiana, destacamos ainda, o Dr. Antonio Pacifico Pereira (1846-1922), que faz 

seus estudos na Faculdade de Medicina da Bahia. Ele diploma-se em medicina 

com a “Tese Doutoral Diagnostico Diferencial e Tratamento das Paralisias, em 

1867”. Posteriormente, realiza concurso para lente opositor da sessão cirúrgica 

de patologia externa, lente catedrático de anatomia geral e de patologia e, em 

seguida, de lente de histologia. Este médico torna-se diretor da Faculdade de 

Medicina entre 1895 e 1898 e também diretor de Saúde da Província. Realiza 

várias viagens científicas para estudos aos centros europeus e, certamente, 

mantém contatos com importantes pesquisadores estrangeiros. Na sequência, 

ele assume o comando da Gazeta Médica da Bahia, sendo o segundo diretor, e 

desenvolve diversos estudos dos quais tem uma longuíssima lista publicada 

neste referido periódico. Entre esses, mencionamos alguns que nos 

possibilitam enxergar um pouco melhor as preocupações deste estudioso. São 

eles: “Caso de Febre Amarella Perniciosa (1886); A Febre Amarela no Estado 

Texa (1878); Fundação e Marcha do Ensino Médico na Bahia (1878); Hygiene 

da Escola(1878); Reformas das Faculdades de Medicina (1881); Estudos sobre 

a Etiologia e Natureza do Beberi dos anos de (1880 a 1882) e (1883 a 1884); 

Higiene na Bahia (1889-1899); Origens das Epidemias de Febre Amarella na 

                                                           

 
201 Ele tornou-se Governador-interino, após a Proclamação da República, Deputado 
Constituinte e Senador durante 18 anos. Praticamente, abandou a vida acadêmica. Para mais 
informações ver, por exemplo, Memória da Faculdade de Medicina da Bahia (1942) op. cit. p. 
257-258.  
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Bahia (1898-1899); Jubileu de Lister (1902-1903) e A Colera no Brasil de 1855 

a 1856  de (1910-1911)”.202   

          Como esta abordagem, é possível fazer as seguintes considerações: Os 

médicos Paterson, Wucherer, Januário de Farias, Antonio Alves, Ludgero 

Ferreira, Silva Lima, Pires Caldas, Vírgilho Damazio e Pacifico Pereira, fizeram 

suas formações profissionais em diferentes instituições. Uma parte deles 

formou-se em universidades europeias que se encontravam no seio das 

discussões e dos estudos sobre as ciências médicas, a saúde pública, a 

higiene e a salubridade e as doenças contagiosas e, certamente, conviveram 

com o contexto das modificações na medicina. A maioria parte deles formou-se 

no Brasil na Faculdade de Medicina da Bahia e conviveu com uma realidade, 

tanto no campo social, como no campo científico e da saúde pública, muito 

difícil, cheia de percalços e bastante diferente da realidade europeia. 

              Observamos que estes médicos, desde suas formações profissionais, 

ao realizarem seus estudos para tese doutoral e, posteriormente, em seus 

trabalhos mostraram-se preocupados com os problemas de saúde da 

população, especialmente dos mais necessitados.  

             Mas existem muito mais coisas em comum entre eles. Verificamos 

especialmente o seguinte: A maioria deles formou-se na Faculdade da Bahia e 

convivereu com a mesma realidade a região. Além disso, iniciaram seus 

trabalhos como médicos facultativos na mesma década, de 1840; ainda 

prestavam seus serviços às instituições de assistência aos pobres, nos 

hospitais de caridades e davam atendimento aos escravos doentes nos 

diferentes lugares como conventos, fazendas e em engenhos.  Tudo indica que 

else se juntam em nome da causa neste momento. 

             Verificamos e enfatizamos também, outro importantíssino, fato comum 

entre estes médicos. Cinco deles são professores da Faculdade de Medicina 

da Bahia entre o período de 1874 a 1881. São eles: Antonio José Alves, José 

Francisco de Silva e Lima, Virgilio Climaco Damazio e, Antonio Januario de 

Farias que foi diretor da Faculdade de Medicina da Bahia de 1874 a 1881. 

Podemos, portanto, notar que parte dos médicos da Escola Tropicalista Baina 

também são professores concursados na Faculdade de Medicina da Bahia.  

                                                           
202 Ibid. p. 413-416. 
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            No decorrer da segunda metade do período Imperial, notadamente, a 

partir da década de 1860, estes profissionais iniciam o seu grupo formando em 

seguida a chamada Escola Tropicalista Baiana, intensificando seus trabalhos. 

Eles ganham importância na sociedade e são observados também pelo cenário 

científico brasileiro, devido as suas atitudes e ao modo de trabalho.  

            Embora a formação desses médicos tenha ocorrido em contextos 

bastante diferentes, é bem possível que esta diferença bem como a dedicação 

pela medicina e pela saúde da população tenha, em seguida, contribuido para 

o surgimento de um dos elos que reuniu estes profissionais em torno de causas 

comuns, no Brasil Império: a saúde dos mais pobres e o interesse pelas 

doenças regionais, na Província da Bahia. 

             Esses médicos tropicalistas realizam estudos sobre as doenças da 

região, especialmente, as doenças tropicais que acometem, sobretudo, o grupo 

da população negra e perseguem um tipo de abordagem da ciência que 

contempla as características e as peculiaridades da localidade e têm em vista a 

saúde da população.  

             Eles também fazem a divulgação dos seus estudos entre os médicos 

atraindo atenção da instituição científica da região, a Faculdade de Medicina da 

Bahia, e do órgão de saúde mais importante do país, representante das 

ciências médicas, a Sociedade Imperial de Medicina, fixada na Côrte, no Rio de 

Janeiro.   

            As atitudes pouco comuns dos médicos tropicalistas, isto é, de 

assistência aos mais necessitados, e também de outra maneira de trabalho e 

dedicação aos estudos das doenças da região trouxeram discussões ao 

cenário científico, do período Imperial, no Brasil e, por outro lado, colaboraram 

para agregar estes profissionais. 

           Os médicos tropicalistas se dedicaram ao conhecimento das ciências 

médicas e, com frequência, realizavam viagens para estudos em instituições, 

no centro europeu. Por certo, em muitas dessas ocasiões ao exterior, eles 

trabalharam com importantes pesquisadores da época e/ou com profissionais 

que estavam ligados a pesquisadores como, por exemplo, a Pasteur (1822-

1895) e trouxerem esses ensinamentos para a Bahia. Assim, podemos dizer 

que estes médicos procuraram estudar com afinco a realidade brasileira, 

especialmente as doenças regionais desconhecidas e publicavam esses 
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estudos na Gazeta Medica da Bahia.  

            Tais médicos, ainda durante suas viagens, certamente foram 

testemunhas dos ciclos das epidemias que também grassavam na Europa. 

Além do mais, nesse momento, existia um intenso comércio internacional 

desenvolvido através de embarcações que ligavam um continente ao outro e 

nesse fluxo e refluxo de embarcações, comerciantes, viajantes e emigrantes 

circulavam também os mais variados tipos de patologias.  

            Na Europa, a febre amarela grassava, sobretudo na antiga capital do 

Reino de Portugal, Lisboa, alternando-se com outras doenças. Corrobora para 

termos conhecimento desse momento o ‘Relatorio da Epidemia de Febre 

Amarella do Conselho Extraordinario de Saude Publica do Reino de 1859’203. A 

população portuguesa, da cidade do Porto e também de outras cidades do 

norte de Portugal conheceram, ainda o furor e a calamidade provocada pelo 

cólera, nos diz disso a Universidade de Coimbra em ‘O Instituto Jornal 

Scientifico e Litterário da Universidade de Coimbra de 1863204’. Essas doenças 

praticamente ocorreram, simultaneamente, tanto em Portugal, como no Brasil e 

isso se deve também à emigração e às intensas transações bilaterais de 

comércios entre estes dois países205. 

            A Gazeta Medica da Bahia também é uma das testemunhas princiapis 

da difícil situação da saúde pública fora do país. É grande a quantidade de 

informações sobre este assunto sob a forma de artigos, de trabalhos, de 

correspondências e de estudos. Existem, também, no referido periódico, duas 

seções fixas dedicadas às ciências médicas no exterior.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
203 Criado por Decreto de 29 de Setembro de 1857, 1859.  
204 Publicado pela Imprensa da Universidade de Coimbra, Volume Undecimo, Coimbra-
Portugal,1863. 
205 Para maiores informações sobre emigração e doenças ver nosso trabalho. Adailton Ferreira 
dos Santos. Conexões do Sanitaríssimo Moderno de Ricardo Jorge com o Brasi. In: Percurso 
da Saúde Pública nos Séculos XIX e XX – a propósito de Ricardo Jorge, 2010, p. 107-118. 
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            A primeira secção denominada de ‘noticiários’ traz, por exemplo, relatos 

de doenças da época. Em especial, relativamente ao coléra giz, em 1886, que: 

 

 

As noticias mais recentes da Europa dão, em geral, como 

decresciemento - especialmente na Belgica e em Franca: mas, 

é certo que os orgãos de imprensa, e até da impresa medica, 

foram convidados pela administração superior a não publicar o 

boletim da cholera em Paris! Em Inglaterra, pelo contrario, tudo 

se publica, boletins, estatisticas, noticias, cartas etc. N’este 

ultimo paiz a cholera tem diminuido em Liverpol, e aumentado 

em Londres, onde na ultima semana de julho morreram de 

cholera 904 pessoas206. 

 

 
             A Gazeta Medica da Bahia mantém seu cerne e publica a seguinte 

notícia:  

 
Em algumas cidades d’ Allemanha parece que o mal continua a 

grassar intensamente. Em Portugal e Hespanha não constam 

ainda que se manifestaram indicios de cholera.207” 

 
 

            A segunda secção deste periódico, denominada de excerptos da 

imprensa estrangeira, apresenta-nos diversos estudos ainda sobre o cólera e, 

até mesmo, traz trabalhos recentes como Du Cholera dans la cochinchine 

française, uma These Doutoral sustenta na Faculdade de Medicina de Paris, 

em 1868208 e ainda a These Doutoral da Universidade de Zurich, na Alemanhã, 

de 1870209.           

   

                                                           
206 Ver: Gazeta Medica da Bahia, vol 1, Numero 6, 25 de Setembro de 1866, p. 72. 
207 Ibid. E também Gazeta Medica da Bahia, Número 27, 15 de agosto de 1867, p. 34-36 e 
Gazeta Medica da Bahia, Número 44, 15 de abril de 1868, p. 239-241. 
208 De autoria de Artur Poujade. Vide Gazeta Medica da Bahia, Número 47, 15 de junho de 
1868, p. 276.  
209 De autoria de Frederico Hess. Ver: Gazeta Medica da Bahia, Anno IV, Numero 98, 15 de 
Abril de 1870, p. 199-203. Encontram-se registadas nas páginas da Gazeta várias Theses 
desse período de Universidades estrangeiras. 
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            Se a doença alarmava países europeus nas Américas, o Brasil, a 

Argentina, o Uruguai, e também os Estados Unidos passavam por este 

horror210. A rigor, na “Gazeta Medica da Bahia”, se fazem discussões dos 

assuntos arrolados, comentam-se os estudos realizados do campo das 

ciências médica e também as teorias científicas da época. Entre as 

publicações, encontramos os trabalhos de estudiosos reconhecidamente 

importantes da segunda metade do século XIX como Luis Pauster (1822-1895) 

Joseph Lister (1827-1912) Julius Cohnheim (1839-1884), Robert Koch (1843-

1910)211. 

            Tais estudiosos desenvolveram importantes trabalhos do campo das 

ciências médicas, dedicaram-se aos estudos sobre a higiene e sanidade 

pública, sobre as formas de contágios e de curas de doenças como cólera e 

febre amarela, além de estudarem vacinas 212.  

            Ainda é oportuno lembrar que nesse período os governos em toda parte 

do mundo procuram somar esforços para conter as epidemias da febre amarela 

e do cólera e tomaram iniciativas como a realização do Congresso Sanitário 

Internacional, na França em 1866 e, posteriormente, os Congressos 

Internacionais de Medicina e de Sanitarismo, na Holanda em 1884. Este último 

congresso contou com participação dos mais renomados estudiosos europeus 

do período. Ademais, os países da Europa, bem como das Américas e países 

do Oriente, estavam enfrentando os mesmos tipos de doenças observadas na 

Bahia, além de muitas outras regiões do país 213. 

 É importante também mencionar que a Gazeta Medica da Bahia 

procurava publicar e informar as doenças mais observadas no país. Publicava 

também os acontecimentos internacionais mais relevantes desse campo do 

saber e para isso recorria aos periódicos estrangeiros como: New-York Medical 

Journal, dos Estados Unidos214; o Escholiaste Medico e a Gazeta Medica de 

                                                           
210Ver: Gazeta Medica da Bahia, Número 38, de 31 de janeiro, 1868, p. 166. 
211 Para ver um desses estudos destes pesquisadores sobre as epidemias, praticamente, em 
toda parte do mundo apresentado em um dos Congressos Internacional de Medicina que 
contou com representações da Inglaterra, (America) Estados Unidos, Scandinavia, Franca, 
Allemanha, Australia, Hollanda, Rússia, Italia, Belgica, Suissa, consultar: Ver, por exemplo, 
Gazeta Medica da Bahia, vol. 16, Número 003, 1884 e ver também um dos primeiros estudos 
dessa época. Gazeta Medica da Bahia, Número 4, de 25 de Agosto, 1866, p. 46-47. 
212 Ibid. 
213 Ibid.  
214 Ver: Gazeta Medica da Bahia, Número 16, de 25 de fevereiro, 1867, p. 192. 
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Lisboa, ambos de Portugal215; o British Medical Jornal, da Inglaterra216; a 

Gazette Médicale de Lyon e a Gazette Médicale de Paris, ambos da França217. 

            Da mesma forma, era comum na Gazeta Medica da Bahia recorrer aos 

correspondentes de instituições europeias como à Associação Médica e de 

Cirurgia de Paris, à Academia de Ciências e de Medicina de Coimbra, a 

Sociedade Médica de Londres e também a Faculdade de Medicina da Paris, 

Universidade de Coimbra, a Universidade de Zurich e a Universidade de 

Leipzig218. 

             Assim, os médicos da Escola Tropicalista Baiana se relacionavam com 

importantes instituições do centro europeu do campo das ciências médicas e 

se correspondiam com médicos e pesquisadores de toda parte e, assim, 

ficavam informados das discussões, teorias e mudanças que surgiam. 

            Com a abordagem realizada, nos propusemos a apresentar os médicos 

tropicalistas e também examinamos o percurso dos mesmos. Assim, 

verificamos que desde o período de formação profissional, estes médicos 

voltaram sua atenção à ciência e à saúde pública e, de maneira especial, 

dedicavam-se às doenças que mais afligiam os mais pobres e a população 

negra, atitudes que certamente concorreram para o surgimento da Escola 

Tropicalista Baiana e para o desenvolvimento de importantes trabalhos 

originais.  

            Daremos continuidade a nossa investigação, discutindo, a seguir, de 

maneira mais minuciosa, os trabalhos originais dos médicos da Escola 

Tropicalista Baiana, publicados no periódico Gazeta Medica da Bahia. 

 

 

                                                           
215 Ver: Gazeta Medica da Bahia, Número 17, de 10 de março, 1867, p. 204. 
216 Ver: Gazeta Medica da Bahia, Número 20, de 25 de abril, 1867, p. 240;  
217 Ver: Gazeta Medica da Bahia, Número 27, de 15 de agosto, 1867, p. 34. 
218 Ver: lista que selecionamos para evidenciar essas correspondências e agradecemos aos 
colaboradores de instituições estrangeiros nas décadas de 1860, 1870, 1880: Gazeta Medica 
da Bahia, Número 7, 10 de Outubro de 1866, p. 84; Gazeta Medica da Bahia, Número 27, 15 
de agosto de 1867, p. 34-36; Gazeta Medica da Bahia, Número 35, 15 de dezembro de 1867, 
p. 131; Gazeta Medica da Bahia, Número 44, 30 de abril de 1868, p. 239-241; Gazeta Medica 
da Bahia, Número 40, 29 de fevereiro de 1868, p. 190-192; Gazeta Medica da Bahia, Anno VI, 
Número 141, 15 de Junho de 1873, p. 221; Gazeta Medica da Bahia, Anno XIII, Junho de 1881, 
Número 12, p. 585 e Gazeta Medica da Bahia, Anno XXI, Julho de 1889, Número 1, p. 47.    
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3.1- Estudos das Doenças Tropicais na Gazeta Médica da Bahia 
 
 
   

              A Escola Tropicalista Baiana mantém-se na trilha de seus 

propósitos, durante o segundo período do Brasil Império, e lança mão de 

algumas medidas para o andamento deste mesmo grupo de pesquisa. 

Cria-se um meio de divulgação científica, a Gazeta Medica da Bahia, em 

10 de julho de 1866, dirigido pelo Dr. Virgilio Climaco Damazio, deveria ter 

publicação quinzenal. O periódico documenta em suas páginas uma parte 

da história da difusão e do desenvolvimento das ciências médicas de 

acordo com os pressupostos do grupo219.  

             Já no primeiro número, são anunciados da seguinte maneira seus 

objetivos:  

 

[...]. Todos os operarios da sciencia téem obrigação de 

accrescentrar o patrimonio comum. [...] Assim aquelles, que 

exercem e cultivam a medicina, estão adstrictos a tornar 

conhecidos os resultados das suas investigações scientificas, 

[...] na cura das molestias, e finalmente a historia exata e 

minuciosa da observação dos fatos particulares que, ou 

venham confirmar as regras estabelecidas, ou imprimam nova 

direção ás idéias, e sirvam de guia aos que buscam a verdade. 

Nosso proposito é [...] diffundir todos os conhecimentos que a 

observação própria ou alheia nos possa revelar, acompanhar o 

progresso da sciencia nos paizes mais cultos; estudar as 
                                                           
219 Ver: Gazeta Medica da Bahia, Anno I, 10 de julho de 1866, p. 1. Este periódico tornou-se 
referência, sobretudo para o conhecimento das enfermidades regionais do período Brasil 
Império. Para efeito de comparação a Gazeta Medica da Bahia, encontra-se dentro dos moldes 
dos periódicos estrangeiros da época. Fizemos um levantamento nesse sentido que pode ser 
observado em anexo. Constam exemplos de periódicos da Universidade de Coimbra, em 
Portugal, da Universidade de Paris, na França. A Gazeta Medica da Bahia desde sua criação 
1866, manteve-se regularmente em circulação, custeada por colaboradores e amigos. Embora 
tenha enfrentado épocas de dificuldades sua publicação alcançou o período da República.  
Destacamos a seguir alguns exemplares comemorativos e que nos mostram esse longuíssimo 
percurso: A Gazeta Medica da Bahia, Anno I, 10 de julho de 1866, referente à fundação; a 
Gazeta Medica da Bahia, Anno XXI, Julho, Numero 1, 1889, p. 1, da segunda décadas, 21 
anos de existência, e simultaneamente do final do período Imperial; a Gazeta Medica da Bahia, 
Anno XXX, Maio de 1899, Numero II, p.1, alusiva ao inicio da República e  também a Gazeta 
Medica da Bahia, vol. 48, Julho de 1916, Numero 1, p.1, homenagens de 50 anos de 
existência, meio século. Assim, este periódico segue seu caminho por séculos. 
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questões que mais particularmente interessam ao nosso paiz 

[...]220.  

 

 

 De fato, conforme anunciado, desde o primeiro momento, a Gazeta 

Medica da Bahia procura comprimir seus propósitos e dedica-se ao campo das 

ciências médicas e sua circulação, quinzenalmente, alcança profissionais da 

área de saúde de todas as regiões do país e também pessoas interessadas 

nesse saber. Este período torna-se bastante conhecida entre as instituições de 

ciências da época, bem como entre grupos de pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros221. 

              A Gazeta Medica da Bahia é considerada uma das primeiras 

publicações dessa natureza no Brasil e, certamente, a primeira na Bahia. 

Notabilizou-se, sobretudo pela divulgação dos trabalhos originais referentes às 

doenças tropicais que acometiam a população. Além desses trabalhos, os 

médicos tropicalistas publicaram estudos sobre zoologia. Constam também 

artigos sobre as condições de saúde pública no país e sobre as epidemias 

reinantes. Destacam-se ainda discussões que contemplam as várias áreas das 

ciências médicas e assuntos correlatos, como vimos em várias partes deste 

nosso trabalho.  

             Mas, como dissemos, esses médicos dedicam-se, especialmente, à 

investigação das doenças da região ou doenças tropicais que eram tidas como 

desconhecidas e, certamente, temidas pela população brasileira. Doenças que, 

de certa forma, eram ignoradas pelos médicos ou, melhor dizer, pela ciência no 

período Brasil Imperial. 

            Essas doenças apresentavam-se entre a população com características 

peculiares à região e, como mencionamos anteriormente, contamos com vasta 

lista de publicações feita pelos médicos da Escola Tropicalistas Baiana, na 

Gazeta Medica das Bahia, denominadas de modo geral como doenças da 

região. Quais sejam: o Ainhum222, o Beribéri223, Elephantiase224, Filaria225, e 

                                                           

 
220 Ibid., p. 2-3. 
221 Nossa afirmação, aqui, leva em conta, o estudo que realizamos de mestrado, onde temos 
um capítulo dedicado à Gazeta Medica da Bahia e sobre o qual já nos referimos anteriormente. 
222 Para ver um dos estudos sobre esta moléstia consultar artigo: Estudo sobre o Ainhum In: 
Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 13, 10 de Janeiro de 1867, p. 146-151; Gazeta 
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também a Febre Amarela226 e o Cólera Morbio227. Além de outra doença da 

época que era, chamada de hypoemias intertropicais ou Opilação ou ainda de 

Cansaço228. 

        Desta forma, tomaremos a seguir, como estudo de casos algumas das 

doenças mencionadas, no parágrafo precedente, buscando compreender e 

revelar nessa abordagem os trabalhos dos médicos da Escola Tropicalista 

Baiana. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

Medica da Bahia, Anno I, Numero 15, 10 de fevereiro de 1867, p. 172-176. Em memória 
apresentada à Societé de Medicine de Paris, sob o título “Maladie de Silva Lima”, o Professor 
Egas Moniz pediu a todos os dermatologistas que ratificassem e sancionasse essa nova 
denominação do “ainhum”, em homenagem ao sábio luso-brasileiro que o estudou primeiro. 
Ver: CONI, op. cit., p. 76. 
223 Para ver alguns dos estudos sobre esta moléstia consultar: Estudos sobre o Beribiri. In: 
Gazeta Medica da Bahia, Anno I Numero 10, 25 de novembro, 1866, p. 109-103; Gazeta 
Medica da Bahia, Anno I Numero 13, de janeiro, 1867, p. 146-151; Gazeta Medica da Bahia, 
Anno I Numero 15, 10 de fevereiro, 1867, p. 172-173; Gazeta Medica da Bahia, Anno III, 15 de 
março 1869, p. 169-172 e Gazeta Medica da Bahia, Anno V, Numero 98, 31 de agosto 1871, p. 
13-14. 
224 Para ver um dos estudos sobre esta moléstia consultar artigo:  Estudos sobre Elephantiase 
In: Gazeta Medica da Bahia, Salvador, Anno I, Numero 4, de 25 de agosto de 1866, p.42-43; 
Gazeta Medica da Bahia, Numero 15, de 10 de fevereiro, 1867, p. 169; Gazeta Medica da 
Bahia, Anno V, Numero 97, de 15 de agosto, 1871, p. 4-5; Gazeta Medica da Bahia, Anno V, 
Numero 100, de 30 de novembro, 1871, p. 45-46 e Gazeta Medica da Bahia, Anno VII, Numero 
145, de agosto, 1873, p. 5-8.  
225 Para ver um dos estudos sobre esta moléstia, consultar artigo: Estudos sobre Filaria In: 
GazetaMedica da Bahia, Anno IX, Numero7, julho de1877, p. 301-316; GazetaMedica da 
Bahia, Anno X, Numero12, dezembro de1878, p.529-536; Gazeta Medica da Bahia, Anno XI, 
Numero3,  março, 1879, p.97- 107; Gazeta Medica da Bahia, Anno XI, Numero 6, junho1879, 
p.265-271 e Gazeta Medica da Bahia, Anno XI, Numero 8, agosto, 1879, p.345. 
226 Para ver alguns dos estudos sobre esta moléstia consultar: Estudos sobre Febre Amarela. 
In: Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 4, 25 de setembro, 1866, p.70-72; Gazeta Medica 
da Bahia, Anno I, Numero 15, 10 de fevereiro, 1867, p. 180; Gazeta Medica da Bahia, Anno II, 
Numero 30, 30 de setembro, 1867, p. 72; Gazeta Medica da Bahia, Anno III, Numero 71, 15 de 
julho, 1869, p. 275 Gazeta Medica da Bahia, Anno III, Numero 58, 31 de dezembro, 1868, p. 
109.  
227 Para ver alguns dos estudos sobre esta moléstia consultar: Estudo Não devemos recceiar a 
Importância da Cholera-Morbus? In: Gazeta Medica da Bahia, Anno I Numero 4, 25 de agosto 
de 1866, p. 37-39 e 95-60; Gazeta Medica da Bahia, Anno II Numero 27, 15 de agosto de 1866, 
p. 34-36; Gazeta Medica da Bahia, Anno I Numero 6, 25 de setembro de 1866, p. 64-67 e 
Gazeta Medica da Bahia, Anno II, Numero 30, 30 de setembro, 1867, p. 69-71. 
228 Para ver um dos estudos sobre esta moléstia consultar artigo: Sobre a Moléstia Vulgar-
mente denominada Oppilação ou Cansaço In:Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 3, 10 
de agosto de 1866, p.27-29; Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 4, 25 de agosto de 
1866, p. 39-41; Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 5, 10 de novembro de 1866, p. 52-
54 e Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 6, 25 de novembro de 1866, p. 63-64.  
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 Iniciaremos a análise com o trabalho de dois dos médicos da Escola 

Tropicalista Baiana a saber: Dr. Paterson e Dr. Wucherer. Eles abordam 

justamente as epidemias de febre amarela e do cólera morbo.  

               

 

            Estudo de Caso 01:  

      

             Neste caso, relatou-se a situação da população baiana no ano 1849, 

que enfrentou uma doença que não se manifestava na região há 200 anos. 

Diante da situação, o Dr. Peterson, utilizando-se dos novos métodos de estudo 

e de pesquisa, conseguiu, antes da Faculdade de Medicina da Bahia, 

diagnosticar nos doentes a febre amarela e Wucherer confirmar o diagnóstico 

pela autopsia229.  

             Porém, os médicos das Faculdades discordavam do parecer destes 

dois médicos facultativos, entretanto, a realidade, com o aumento de casos da 

doença, veio dar-lhes inteira razão230. Dr. Wucherer levou para a sua 

enfermaria, em sua própria casa, 20 doentes e todos faleceram, inclusive sua 

esposa que foi contagiada231.  

               Em outra ocasião, quando o cólera morbo no ano de 1855 atacou a 

população baiana, novamente, Peterson e Wucherer, conseguiram diagnosticar 

a doença. No entanto, eles sofreram oposição da classe médica imperial232.   

           Contudo, estes médicos não se deixaram abater, apesar dos conflitos, e 

continuaram seus trabalhos – a prática do microscópio e a do escalpelo – para 

esclarecimentos de diagnósticos in vita e post-mortem233. 

 
                                                           

 
229 Ver: Gazeta Medica da Bahia, Anno VI, Numero 140, de 1873 e Gazeta Medica da Bahia, 
XXIII (6), dezembro de 1891, pp. 241-249; e XXX (11), maio de 1899, pp. 485-494. 
230 Ibid. 
231 Ibid. 
232 Ibid. 
233 Ibid. O relato feito aqui teve o propósito de ilustrar esses acontecimentos e assim não nos 
determos em maiores informações e ambos os caos já discutidos no capítulo I, quando 
abordamos as epidemias na Bahia. Porém, para maior conhecimento ver Gazeta Medica da 
Bahia, Anno XXIII, Numero 6, dezembro de 1891, pp. 241-249 e Gazeta Medica da Bahia Anno 
XXX, Numero 11, maio de 1899, pp. 485-494.  
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Estudo de Caso 02:  

 

Neste estudo tratamos de um trabalho realizado por Dr. Wucherer. Ele 

aborda a Hypoemia Intertropical. 

             A doença “cansaço ou opilação ou ainda hypoemia” acometia, 

sobretudo, a população negra e os escravos, especialmente os homens. Dr. 

Wucherer nos apresenta um estudo onde aponta um diagnóstico diferente 

daquele defendido, na época, pelos trabalhos existentes os quais considerava 

que a doença era causada pela insuficiência de alimentos e pela insalubridade, 

conforme Dr. Cruz Jobim, homem importante, Conselheiro do Imperador e 

Presidente da Academia Imperial de Medicina.  

           Os estudos de Dr. Wucherer realizados a partir de outra abordagem, 

mostram que a doença era causada pelo entozoário anchylostomum duodenale 

encontrado por ele em todos doentes falecidos deste mal ao realizar autopsias. 

Dessa maneira, confirmavam-se, pela primeira vez no Brasil, os achados de 

Dubini, em 1838 em Milão, e Griesinger no Egito em 1852. Com estudos como 

estes, Dr. Wucherer e os outros médicos da Escola Tropicalista Baiana deram 

início a outros tipos de trabalhos no campo das ciências médicas no Brasil. E 

corroborando com isso, a Gazeta Medica da Bahia enfatiza que este trabalho 

interessa especialmente ao nosso país, e as classes trabalhadoras dos 

campos, e, principalmente, para os escravos234.  

                                                           
234 Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 3, 10 de agosto, 1866, p. 27; Gazeta Medica da 
Bahia, Anno I, Numero 4, 25 de agosto, 1866, p. 39-41. Membro da Academia Imperial de 
Medicina do Rio de Janeiro. In: “Discursosobre  as moléstias  que mais afligem a classe pobre  
do  Rio   de Janeiro”. Rio de Janeiro, 1835, apud Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 3, 
10 de agosto, 1866, p. 29. Nota da Sessão da Academia Imperialde Medicina do Rio de Janeiro, 
de 12 de Agosto de 1867, Jornal do Comercio, de 7 de  Outubro 1867. Apud Gazeta Medica da 
Bahia, Anno II, Numero 37, de 15 de Janeiro de 1868. 
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Estudo de Caso 03:    

 

Neste estudo tratamos de um trabalho realizado por Dr. Silva Lima. Ele 

aborda o Ainhum235.               

É uma doença mais comum entre o grupo da população negra e é 

denominada de ainhum (de origem ioruba, significa serrar). Os estudos 

realizados revelaram que a doença era desconhecida da classe médica e é 

denominada de anhum. Os estudos realizados pelo médico apontaram que a 

doença caracterizava-se pela lentidão do andar causada pela degeneração dos 

dedos mindinhos dos pés.  Pode-se ter noção disso com a imagem abaixo: 

 

A doença começa por uma ligeira depressão ocupando as faces 

interna e inferior da raiz do dedo, coincidindo exatamente com a dobra dígito-

plantar, os dedos afetados perdem a sua configuração normal e convertem em 

corpos globosos e, por fim, resulta a amputação do pé. Dr. Silva Lima diz 

também que esta era uma doença que ainda necessitava de muitos estudos. 

              Assim, os médicos da Escola Tropicalista Baiana realizaram estudos 

sobre as doenças regionais e tinham em vista a assistência da população mais 

pobre, sobretudo, os escravos e se dedicavam ao conhecimento da doeças 

tropicais que até então eram desconhecidas e não eram estudadas pelas 

ciências da época.  

             Eles também fundaram a Gazeta Médica da Bahia para divulgação dos 

seus trabalhos, o que foi muito importante para o avanço, para o fortalecimento 

e para o rencohencimento do grupo. Passaremos, a seguir, ao capitulo 

subsequente onde nos dedicaremos à investigação das Theses Doutorais da 

Faculdade de Medicina da Bahia. 
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CAPÍTULO IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. As Theses Doutorais da Faculdade de Medicina da Bahia 

 

 

              As Theses Doutorais da Faculdade de Medicina da Bahia surgiram e 

se desenvolveram no contexto controverso e, por seu modo e peculiaridades, 

‘espelhavam’ o pensamento científico na área de medicina, do período da 

segunda metade do século XIX, na Província da Bahia.   

            Com a Regulamentação do Estatuto das Faculdades de Medicina do 

Brasil e as Leis antecedentes e subsequentes surgiram modificações nos  

campos das ciências médicas, designadamente na Faculdade de Medicina da 



84 

 

Bahia e foram adotadas as providências nesta instituição para o 

desenvolvimento de estudos de These Doutoral236. 

            No curso de medicina criam-se, três Áreas que, na época, foram 

denominados de Secção das Ciências Acessórias; Secção das Ciências 

Cirúrgicas; e Secção das Ciências Médicas. As Secções reuniam as cadeiras 

e, desenvolviam estudos coordenados por um lente catedrático e, além disso, 

cada secção contava, também, com quatro lentes opositores. Os lentes 

catedráticos e os lentes opositores formavam grupos de estudos e pesquisas 

em suas respectivas secções237. 

               O Regulamento também determinou os procedimentos que deveriam 

ser adotados para o desenvolvimento de uma These Doutoral. A Lei trata dos 

aspectos formal, estrutural e pedagógico e delimita os aspectos teóricos e 

metodológicos bem como o modelo que deveria ser seguido para a 

apresentação da These Doutoral238.  

            Essas são importantes determinações e orientações que deveriam ser 

observadas por todos, em outras palavras, pelo Governo, pelas Faculdades 

Médicas do Brasil Império, pela Congregação de Lentes, pelas Comissões de 

Lentes Opositores e, especialmente, pelo formando de medicina239.  

             Ainda, para que se possa compreender melhor a importância dessas 

medidas para as Theses Doutorais e a abrangência do referido ‘Regulamento 

do Estatuto da Faculdade de Medicina da Bahia’, no contexto das ciências do 

período Imperial, faz-se necessária a retomada de algumas dessas normas e 

também que se proceda com as seguintes considerações:  

 A Comissão de Lentes Opositores era responsável, especialmente, 

pela orientação e pela avaliação da estrutura e da parte teórica da pesquisa – a 

These Doutoral. Competia a ela zelar pela preservação e pela manutenção dos 

princípios moral, religioso e, sobretudo, científico, defendidos pela instituição de 

ciência, a Faculdade da Bahia. Da Comissão dependia, primeiramente, a 

aprovação ou a reprovação do formando de medicina. Este entregava, 
                                                           
236 Regulamento Complementar do Estatuto da Faculdade de Medicina da Bahia, do Anno de 
1856. 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
239 Este modelo para a These Doutoral é semelhante aos existentes, na época, na Faculdade 
de Medicina de Paris, na França, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e na 
Alemanha, conforme podemos observar nos acervos das instituições citadas e também nos 
exemplos relacionados na Gazeta Médica da Bahia. 
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antecipadamente, na secretaria trinta (30) cópias da sua These Doutoral para 

avaliação240. 

            Em geral, a Congregação da Faculdade de Medicina definia, no ano 

letivo anterior da colação de grau do aluno, o tema que o mesmo deveria 

estudar para a realização sua These Doutoral, tendo em consideração as 

necessidades e as ideias políticas, filosóficas e científicas defendidas na 

ocasião. Salvo algumas exceções, em períodos considerados graves como de 

epidemias e de guerras, os assuntos foram definidos na emergência dos 

acontecimentos para atender o imperativo do momento241.  

            Mas, nas ocasiões consideradas de normalidades, a Congregação de 

Lentes em conformidade com as áreas de estudos da Faculdade de Medicina 

da Bahia; ciências acessórias, ciências cirúrgicas e ciências médicas 

apresentavam ao aluno formando doze (12) temas para estudos. Sendo que 

destes, onze (11) eram para serem dissertados de modo breve e um (01) dos 

temas era indicado pela Congregação para aprofundamento e dissertação da 

Tese Doutoral (Artigo, Nº. 45).  

            Verificamos, também, com esta investigação, que em alguns 

momentos, a Congregação dos Lentes diminuiu a quantidade de temas e 

determinou que fossem estudado e dissertados quatro (04) temas e, cada um 

(01) desses temas, estava diretamente alinhado a uma destas áreas; ciências 

acessórias, ciências cirúrgicas e ciências médicas. Em outros momentos, ainda 

ficava a cargo do aluno formando a escolha dentre os quatros (04) temas 

apresentados, aquele que seria objeto de sua These Doutoral. Essas 

alterações foram permitidas por Leis subsequentes como o Estatuto da 

Faculdade do ano de 1884242. 

                                                           
240 A Classe de Lente Opositor foi instituída com essa Reforma de 1854, em substituição à 
classe de Lente Substituto. Esses novos Lenteseram incorporados ao quadro das Faculdades 
através da realização de concursos públicos. 
241 Consultar, por exemplo, lista de Theses Doutorais do período de 1849 e 1859 que versam, 
sobretudo sobre a febre amarela e sobre o cólera morbo, período destas epidemias na Bahia. 
In: Theses da Faculdade de Medicina na da Bahia de 1840-1928. Gazeta Médica da Bahia. 
2004;74:1(Jan-Jun):9-101. 
242 Nesse sentido, pode-se consultar: These Doutoral da Faculdade de Medicina na da Bahia. 
Sobre a Febre Amallera. Sinfronio Cesar Coutinho, 1853; These Doutoral da Faculdade de 
Medicina na da Bahia. O Cholera Morbus. José Alves de Mello, 1871 e These Doutoral da 
Faculdade de Medicina da Bahia. Arcenicaes, Sua Historia, Açção Physiolocia e Effeitos 
Therapheuticos. Antonio Narciso dos Santos, 1887.  
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            Constatamos que, além dos temas das Theses Doutorais estarem 

diretamente relacionados às secções de ciências existentes na instituição e 

fazerem parte dos estudos desenvolvidas pelo lente catedrático, este, por sua 

vez, também era responsável pela assinatura e autorização para aprovação e 

publicação da Theses Doutoral. Igualmente, observamos que, na pós-capa das 

Theses, consta a grade curricular do curso de medicina organizada por 

secções de ciências, onde constam as matérias seguidas dos nomes dos 

professores ou organizadas, dentro da seguinte divisão: lentes cathedraticos e 

lentes adjuntos, seguidos das matérias respectivas243. 

            Averiguamos, ainda, que, nessas secções de ciências, houve temáticas 

que permaneceram em estudos por mais tempo, como foi o caso da febre 

amarela e do cólera que foram objetos de estudos de Theses Doutorais, 

durante todo o período Imperial, enquanto outros temas como nos casos das 

doenças tropicais e dos medicamentos da região somente são tomados para 

estudos nas Theses Doutorais, nas últimas décadas do Império. Acreditamos 

que isso se deve à introdução dos trabalhos dos médicos da Escola 

Tropicalista Baiana,  a partir desse período, na Faculdade da Bahia244.  

            Para colar grau em medicina e obter o título de doutor, era preciso 

passar por diversas fases de avaliações. A principal delas era a realização e a 

sustentação de uma These Doutoral, na presença de uma banca pública de 

examinadores, formada por três (3) lentes escolhidos pela Congregação e 

entre eles um cathedratico (Artigo, Nº. 44). Caso o acadêmico não 

comparecesse a alguma das fases de avaliações, permitia-se ao mesmo que 

recorresse e, em situações consideradas mais graves, como de reprovação da 

These Doutoral, poderia, com a devida anuência do diretor da Faculdade de 

Medicina da Bahia, fazer outro estudo (Artigo, Nº. 60).  

            Destaca-se, nesse processo, ainda, a obrigatoriedade para o aluno 

aprovado de entregar cem (100) cópias da These Doutoral à secretaria (Artigo, 

Nº. 61) para serem distribuídas aos órgãos de governo, as instituições públicas 

                                                           
243 Pode-se ter conhecimento disso, normalmente nas últimas páginas da These Doutoral. Vide 
Ibid. 
244 Realizamos um levantamento sobre as Theses Doutorais que tratam das doenças de febre 
amarela e do cólera, na segunda metade do século XIX, oque nos mostra que, nesse período, 
foram realizados 48 trabalhos abordando estas doenças. Theses da Faculdade de Medicina na 
da Bahia de 1840-1928. Gazeta Medica da Bahia. 2004, op cit. 
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de ciências como a Biblioteca Nacional e para os lentes das Faculdades de 

Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro (Artigo, Nº. 62).  

            Tal exigência, no país da época, praticamente sem oficina de 

impressão, certamente era muito difícil de ser cumprida integralmente. 

Observamos isso ao examinarmos os acervos da Faculdade da Bahia, da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro que registram na documentação da época, que receberiam dos alunos 

no máximo duas (02) cópias da These Doutoral. Apesar disso, para realização 

deste trabalho, localizamos essas importantíssimas fontes documentais nestas 

instituições de pesquisas mencionadas no paragrafo antecedente245.  

            Assim, as medidas adotadas e a criação de uma estrutura para o 

ensino e para a realização de estudos bem como as mudanças internas na 

Faculdade com a criação de três secções de ciências contribuíram para o 

aumento de defesas de Theses Doutorais nesta instituição. A Análise que 

realizamos nesse sentido nos mostra o avanço que apresentamos na tabela  

na seguir:   

    

Theses Doutorais da Faculdade de Medicina da Bahia 
Defendidas (1832 - 1889) 

Período Theses  

1832 a 1849 15  

1850 a 1859 93  

1860 a 1869 61  

1870 a 1879 266  

1880 a 1889 586  

Total Geral: 1.006 

                                                                              246 

            De fato, aumentou bastante o número de Theses Doutorais defendidas 

a cada decênio na Bahia. Observou-se que, entre as décadas de 1832 a 1849, 

                                                           
245 Esta Theses Doutorais encontram-se pulverizadas em várias instituições brasileiras, nos 
arquivos do século XIX. Partes delas estão na Biblioteca da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, outra parte na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ambas no Rio de Janeiro, e outra 
parte ainda na Faculdade de Medicina da Bahia, na Universidade Federal da Bahia, em 
Salvador. Muitas dessas Theses estão em situação deplorável tanto na Bahia como no Rio de 
Janeiro e, sem a atenção necessária da parte do governo, infelizmente, poderão si perderem.  
Fotografamos e doamos cópias das Theses usadas nestes trabalhos a estas instituições. 
246 Tabela elaborada especificamente para este estudo a partir do artigo as Theses Doutorais 
da Faculdade de Medicina da Bahia de 1840 a 1928 In: Gazeta Médica da Bahia, 2004, op cit. 
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foram defendidas apenas 15 Theses Doutorais, momento em que ainda não 

havia ocorrido a regulamentação da legislação. 

Na década de 1850, amplia-se a realização de defesas de Theses 

Doutorais, embora, na década seguinte, anos 60, ocorra uma diminuição.  

Especialmente nesse período, muitos alunos e professores 

participaram das várias campanhas de saúde realizadas para combater as 

epidemias na região baiana e também fizeram parte dos quadros do Serviço de 

Médico Militar de defesa da pátria, na guerra do Paraguai. Portanto, esses 

acontecimentos seguramente contribuíram para a diminuição de Theses 

Doutorais naqule momento247. 

Mas, na década seguinte, nos anos 70, com a normalidade da vida 

acadêmica, retoma-se o crescimento das defesas das Theses Doutorais na 

Faculdade de Medicina da Bahia. Também, na década de 80, é expressiva a 

quantidade de defesas de Theses Doutorais. Em comparação com a década de 

50, na última década do Império, anos 80, registrou-se um aumento de 700% 

de defesas de Theses na Bahia.  

Dessa forma, estima-se que, na Faculdade de Medicina da Bahia, 

foram defendidas, no período do Brasil Imperial, no total, 1.006 em Theses 

Doutorais e assim ampliou-se, consideravelmente, a quantidade de médicos 

diplomados na Bahia e em todas as regiões do país248.  

É importante dizer que deste total de médicos diplomados, 60% eram 

de origem da Província baiana e os demais médicos, cerca de 40%, eram 

provenientes de outras Províncias do país e, após se formarem retornavam 

para as suas cidades de origens249.  

Ressaltamos, ainda, que as Theses Doutorais formavam um seleto 

acervo de documentação primária sobre as ciências médicas no Brasil Império. 

Elas guardavam em suas linhas, em suas formas e em diferentes abordagens, 

as teorias da época, modos de ciências praticados nas instituições, além das 

ideias defendidas pelos órgãos governamentais e, também, nos mostravam o 
                                                           
247 Ver: Artigo Partida de Médicos para o Exército. In: Gazeta Médica da Bahia Anno I, 1866, p. 
13-14. Concessões e Garantias aos Professores, Opositores e Alunos Das Faculdades de 
Medicina em Serviço no Exército; Gazeta Médica da Bahia, Anno I, 1866, p. 61-62, 1866 e 
Corpo de Saúde do Exército em Operações no Paraguai - Correspondência científica. Gazeta 
Médica da Bahia, Anno II, 1866, p. 246-248. 
248 Na Faculdade de Medicina de Bahia, estudavam alunos de toda parte do país com foi visto 
no capítulo II deste trabalho. 
249 Ibid. 
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modelo de ciência praticado, sobretudo, das Faculdades de Medicina do Brasil 

Imperial.  

As Theses Doutorais, além disso, são testemunhos da história das 

ciências naturais e é, portanto, o material primordial, utilizado nesta pesquisa. 

Sendo assim, estudamos, em seguida, a repercussão da defesa de uma These 

Doutoral tanto no âmbito das ciências médicas e entre os profissionais de 

saúde, quanto no âmbito da sociedade baiana imperial. 

 

 

 

 

4.1 - A Defesa de uma These Doutoral, como um Ritual Científico e Social 

no Brasil Imperial 

 

 

As cerimônias de diplomação em medicina e de defesa de uma These 

Doutoral eram grandes acontecimentos, principalmente quando se tratavam de 

estudos referentes às questões emergentes. Esses eventos normalmente 

tinham maior atenção e repercussão no âmbito científico por tratarem das 

doenças da época que causavam muitas vítimas entre a população250.  

As Theses Doutorais sobre a febre amarela, o cólera morbo e as 

doenças tropicais, bem como aquelas que versavam sobre os medicamentos, 

possivelmente, contavam com maior atenção dos médicos e das instituições 

científicas devido às crises na saúde pública. Esses trabalhos tomam como 

fundamentos as teorias científicas dominantes no Brasil, especialmente, as 

teorias sobre os miasmas e se opunham às teorias parasitárias e aos 

pesquisadores que eram contrários ao modelo de ciência desenvolvido na 

Faculdade de Medicina da Bahia251. É provável ainda que em certas ocasiões 

                                                           
250 Documentos como Atas da Congregação dos Lentes, Memórias História da Faculdade de 
Medicina da Bahia, Theses Doutorais e também Períodicos, relatam fotos ocorridos nesses 
momentos como veremos na sequência  
251 Consultar, por exemplo, These Doutoral Epidemias que Reinou de 1849 a 1850 na Cidade 
da Bahia Faculdade de Medicina da Bahia. Henrique Alves dos Santos, 1850, p.2.  
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as discussões apresentadas nessas Theses Doutorais se aproximavam mais 

das teorias mais recentes defendidas no ‘velho mundo’252.  

Nesses estudos também foram abordadas as formas de curas para as 

enfermidades e se discutiam ainda sobre as condições de salubridades e de 

higiene da região. Assim, tudo indica que os médicos, os professores da 

Faculdade de Medicina do Rio, os membros da Academia Imperial de Medicina 

e também os médicos da Escola Tropicalista Baiana tinham interesses nesses 

estudos.  

 As defesas de Theses Doutorais também eram divulgadas do seguinte 

modo na: 

                               Gazeta Medica da Bahia Anno de 1866 

No dia 29 de novembro foi conferido o grau de Doutor em 

Medicina aos Srs.:  

- José Felix da Cunha Meneses, 

- Marcullino Adolfo Cassiano Maia,  

- Joaquim da Silva Coelho, 

- José Pedro de Souza Braga, 

- Galdino Tobias de Lemos, e 

- Olegario Ferreira Bandeira. 

A colação do grau foi feita com a solenidade do costume, 

sendo orador, por parte de seus colegas, o Sr. Dr. José Felix 

da Cunha Meneses. [...].  Na congregação de encerramento, a 

30 de novembro, [...] do anno de 1866, foi votado 

unanimemente uma menção honrosa ao recém-doutorado, Sr. 

José Pedro de Souza Braga, pela inteligência, exemplar 

procedimento e aplicação, de que deu prova nos seis anos do 

seu curso253. 

 

A referida notícia publicada por solicitação da Faculdade de Medicina, 

entre outras coisas, valoriza, especialmente, a competência e a adequação de 

um dos alunos, que foi considerado como o melhor da turma, aos 

procedimentos e normas adotadas pela instituição.  

                                                           
252 Sobre essas theses trataremos em seguida.  
253 Recortado do periódico Gazeta Medica da Bahia, Nº. 11 – 10 de dezembro, de 1866, p. 87. 
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A distinção pública feita a este aluno, possivelmente, está relacionada 

às atitudes e à posição deste quanto à aceitação das ideias e do modo de 

ciência defendida pela Faculdade e, certamente, também a fatores políticos e 

econômicos, além, claro, por ser considerado um bom aluno.  

Alguns professores, em muitas oportunidades, discordaram destes 

tipos de homenagens e fizeram críticas a essas manifestações254. Embora 

parte dos professores discordasse desses agraciamentos, os mesmos eram 

previstos e, ainda, era garantido ao melhor aluno uma viagem para estudos no 

exterior conforme estabelecia o Estatuto da Faculdade de Medicina da Bahia.  

Em outras ocasiões a solenidade era divulgada assim também pela:  

 

Gazeta Medica da Bahia Anno de 1866  
Theses de 1866 – As Theses Inaugurais sustentadas na 
Faculdade da Bahia neste anno, versam sobre os seguintes 
pontos: 

 
1. Qual a origem, natureza, propriedades e uso do liquido 

amniótico, pelo Sr. Galdino Tobias de Lemos, da Bahia. 
 
2. Em que condições devem ser feitas as pupilas artificiaes e 

sobre processos, pelo Sr.Joaquim da Silva Coelho, da 
Parayba do Norte. 

3. Contágio, pelo Sr. José Felix da Cunha Menezes, da Bahia. 
 
4. Fistulas vesico-vaginaes, pelo Sr. José Pedro de Souza 

Braga, da Bahia. 
 
5. Kysto do ovario e seu tratamento peo Sr. Marcolino Adolfo 

Cassiano Maia, da Bahia. 
 
6. Acção physiologica e therapeutica strychnina, pelo Sr. 

Olegario Ferreira, da Bahia255.  
 

             A respeito de tal publicação, igualmente de ordem da Faculdade da 

Bahia, ressaltamos algumas diferenças. A These Doutoral também é chamada 

de These Inaugural e destacamos, nesse caso, a ênfase aos assuntos 

estudados, seguidos dos respectivos nomes de seus autores, os recém-

formados médicos, e as suas cidades de origens. Importa esclarecer que são 

                                                           
254 Ver: A Faculdade de Medicina da Bahia na Visão de seus Memorialistas (1854-1924). 
Marcos Augusto P. Ribeiro, Salvador1997, p.50. 
255 Recortado do periódico Gazeta Medica da Bahia, Nº. 12 – 25 de dezembro, de 1866, p 144. 
Ver: Gazeta Medica da Bahia, Nº. 56 – 30 de novembro, de 1868, p. 95. 
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utilizados esses e também outros termos para designar uma These Doutoral, 

tanto pelas Faculdades, alunos e autoridades como pelos meios de divulgação.  

              Dessa forma, a apresentação pública de uma These Doutoral 

naquelas circunstâncias em que se encontrava a Província da Bahia era muito 

mais do que uma cerimônia de conclusão de curso. Significava, antes, a defesa 

e a legitimação do pensamento científico dominante e a conservação da 

ciência nos moldes estabelecidos, para o período do Brasil Império.  

           É importante dizer que com a abordagem realizada até aqui 

procuramos, primeiramente, apontar o caminho complexo percorrido pelas 

ciências médicas na Faculdade da Bahia e o surgimento das Theses Doutorais, 

entrelaçada no contexto, na sociedade baiana, mediada pela legislação e pela 

mentalidade da época, entre avanços e recuos e processos de mudanças das 

práticas de ciências e do ensino do período Brasil Imperial. Passaremos, a 

seguir, especialmente à investigação das Theses Doutorais da Faculdade de 

Medicina da Bahia.   

         Serão abordados 13 casos de estudos da época. Na primeira parte, 

abordaremos os casos sobre as doenças predominantes na região baiana, na 

segunda parte, os casos sobre as doenças tropicais e, na terceira e última 

parte os casos sobre os medicamentos regionais. 
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4.1.1 - Examinando as Theses Doutorais que fazem um Mapeamento das 

Doenças Predomiantes na Província da Bahia. 

 

            Estudo de Caso 01 - These Doutoral - Ensaios de Estatisticas 

Medicas da Cidade de S. Salvador. 

Faculdade de Medicina da Bahia. Aprigio 

Ramos Proença. Anno de 1852256. 

 

             Trata-se de um estudo estatístico das doenças predominantes no 

Hospital da Marinha conforme podemos observar no quadro abaixo: 

MAPPA DEMONSTATIVO DO ANO DE (1849 A 1852) 

ANNOS ENTRA. SAHID. OBITOS MOLESTIAS PREDOMINANTES 

1849 548 308 29 
Varíolas 22, [...], pneuminias 8, 
flegmões 7, febres epidemicas 42, 
anginas 6, ditos gastricos 4. 

1850 541 531 25 
Sarampo 42, [...], febres epidemicas 
73, pneumonias 9, flegmões 7, 
embaraços intestinaes 6. 

1851 267 246 21 
[...], Varíola 4, febres epidemicas 18, 
anemias 4, dysentherias 4, ulceras 2, 
oftalmias 3, [...], febre gástricas 2.     

1852 241 239 12 
Bronchites 21, sarna 13, febres 
intermitentes 21, bexica 12, [...], 
febres catarrhaes epidemias 7, 
dysenterias 4. 

OBSERVAÇÕES: [...]. Houverão no anno de 1849, 42 doentes de febre 
epidêmica, e no anno de 1850, 73 doentes. No anno de 1852 não me foi 
possível continuar o meu trabalho além de fim de outubro em virtude da 
urgência que tinha de imprimir esta These. 

                                                                                                              257 

            Nosso objetivo, ao apresentar este mapa, é ilustrativo. Não temos a 

intensão de tercer maiores detalhes referentes aos dados apresentados, mas 

                                                           
256 Estas Theses Doutorais não fazem abordagem teórica. Elas apresentam dados estatísticos 
e informações para compreensão dos mesmos. Destacamos, exclusivamente, neste mapa os 
dados referentes ao período, da epidemia de febre amarela de 1849 a 1852, mas 
originalmente, este mapa apresenta dados de 1842 a 1852. Para maiores detalhamentos, 
pode-se consultar original, em anexo. 
257 These Doutoral - Ensaios de Estatisticas Medicas da Cidade de S. Salvador. Faculdade de 
Medicina da Bahia. Aprigio Ramos Proença. Anno de 1852, p.1-4. 
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pretendemos, com isso, dar uma visão geral das doenças existentes na 

Bahia258. Nesse hospital, conforme se menciona, deram entrada, no total, 1.597 

enfermos e, destes, 87 faleceram, em consequência de várias doenças, no 

período de 1849 a 1852.  

             No entanto, é possível notar a predominância da febre amarela. O 

ramo de observação, como se pode verificar, conta que em 1849, foram 

registrados 42 casos, de febre amarela, e em 1850, foram registrados 73 

casos, praticamente o dobro de casos. Em relação aos anos de 1851 e 1852, 

não constam informações. Mas, seguramente, a totalidade de casos de 

doentes de febre amarela é bem maior. Segundo afirmam várias Theses 

Doutorais, todas as doenças grifadas no mapa, ‘correspondem à febre amarela 

que aparece com vários tipos de denominações, que correspondiam aos 

sintomas da doença’259.  

            Neste estabelecimento, atendem-se, prioritariamente, os militares e 

seus familiares. Mas, possivelmente, devem ser encontrados, entre esses 

enfermos e falecidos, funcionários públicos e gente do governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
258  Para maiores detalhamento pode-se consultar o mapa original, em anexo. 
259 Como os estudos estavam no início e não se conheciam as fases da febre amarela, 
registravam-se esta moléstia pelos sintomas. Ver These Doutoral. Faculdade de Medicina da 
Bahia. Hypoemia Intertropical. Artur Côrtes de Guimarães. Typoghafia Dos Dois Mundos, 
Bahia, 1887, p.24.  
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Estudo de Caso 02 - These Doutoral - Ensaios de Estatisticas 

Medicas da Cidade de S. Salvador. 

Faculdade de Medicina da Bahia. Aprigio 

Ramos Proença. Anno de 1852260. 

 

Trata-se de um estudo estatístico de doenças predominantes no 

Hospital de S. Christovão conforme podemos observar no quadro abaixo:  

MAPPA DEMONSTATIVO DO ANO DE (1849 a 1852) 

ANOS TOTA

L 

SEXO

S 

ENTR

A. 

 

SAHID 

OBITO

S 

IDADES (*) 

 
1849 

 
80 

MASC. 
FEM. 

45 

35 

2 6 

9 

2 de 50, 1 de 40, 
1 de 30, 1 de 20, 
1 de 12. 1 de 50, 
1 de 20, 1 de 8. 

 
1850 

 
91 

MASC. 
FEM. 

40 

51 
 

9 

5 

1 de 40, 1 de 30, 
2 de 20, 2 de 60, 
3 de 50. 

 
1851 

 
33 

MASC. 
FEM. 

10 

6 

1 

1 

6 

9 

As idades forão 
pouco mais ou 
iguais. 

 
1852 

 
32 

MASC. 
 

FEM. 

22 
 

4 

1 9 
 

2 

As idades forão 
pouco mais ou 
iguais. 

OBERVAÇÕES: (*) Acerca da elephantiase dos Gregos-morphéa-
unicamolestia que sofrem os doentes deste Hospital, não adianto algumas 
considerações – 1º. Porque ainda hoje he duvidosa a causa desta 
moléstia; 2º. Porque ella invade quase sempre os naturais, ou moradores 
das Costa d`esta Capital, particularmente os da Ilha de Itaparica. Devo, 
porém observar que he muito prolongada quase sempre a duração de 
taes indivíduos sendo ordinariamente  os seus falecimentos 
ocasionados por uma moléstia diferente [...]. Febres remitentes [...]. 
No anno de 1852 [...] trabalho ate outubro em virtude [...] de imprimir esta 
These.  

                                                                                                          261 

            Igualmente, ao caso anterior, nosso objetivo, ao apresentar este mapa, 

é ilustrativo. Não temos a intenção de tercer maiores detalhes referentes aos 

dados apresentados, mas pretendemos, com isso, dar uma visão geral das 

                                                           
260 Cf. Nota: 257.  
261 Cf. Nota: 258.  
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doenças existentes na Bahia. Nesse hospital, os dados se referem, 

especialmente, às doenças tropicais ou hypoemias intertropicais, entre elas a 

elefantíase e a febre amarela. No capítulo III, ao apresentarmos as doenças 

estudadas pelos médicos tropicalistas, tanto a elefantíase como e a febre 

amarela fazem parte do grupo de doenças tropicais. Várias Theses apontam, 

ainda, que muitas doenças, ao chegarem ao Brasil, adquiriam outras 

características e passavam a ser consideradas como doenças tropicais. 

Conforme os dados desta These Doutoral foram registrados neste hospital 236 

casos, e destes 53 faleceram, entre 1849 a 1852. 

            Certamente, ao se mencionar, na parte das observações, que a 

elefantíase acometia os naturais de terra, referia-se à população escrava. 

Muitas das moléstias vitimaram, especialmente, os negros, causando 

ordinariamente falecimento, nas cidades de Salvador, no Recôncavo, e no 

interior.  
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Estudo de Caso 03 - These Doutoral - Ensaios de Estatisticas 

Medicas da Cidade de S. Salvador. 

Faculdade de Medicina da Bahia. Aprigio 

Ramos Proença. Anno de 1852262. 

 

            Trata-se de um estudo estatístico de doenças predominante no Hospital do 

Dr. Jorge Fairbumks conforme podemos observar no quadro abaixo: 

MAPPA DEMONSTATIVO (1849 a 1852) 

ANNOS TOTAES SEXOS ENTRA MOLESTIAS 
PREDOMINANTES 

1849 130 MASC. 
 

FEM. 

126 
 

4 

Varíolas 22, [...], febres 
epidemicas 42, anginas 6, 
embaraços intestinais 3, 
anemias 4, dysentherias 4, 
[...]. 

1850 173 MASC. 

FEM. 

167 

6 

Sarampo 42, 22, colites 18, 
febres epidemicas 73, 
ulceras 9, blenorragias 10, 
anginas 10, dysentherias 4, 
[...]. 

1851 188 MASC. 

FEM. 

187 

1 

Syphilles 35, varíola 16, 
febres epidemicas 18, 
anemias 4, dysentherias 4, 
flemões 4, alienações 
mentaes 3,  

1852 241 MASC. 

FEM. 

163 

72 

[...] febres intermitentes 
21,reumatismos 16, febres 
catarrhaes epdemias 7,  
dysenteias 4, odontalgias 2. 

OBSERVAÇÕES: Por ter este Hospital deixado de existir em final Julho de 
1852, tive também que parar nesta mesma epocha o meu trabalho 
estatistico [...]. 

                                                                                                      263 

             Da mesma maneira que os casos anteriores, nosso objetivo ao 

apresentar este mapa é ilustrativo. Não temos a intenção de tercer maiores 

detalhes referentes aos dados apresentados, mas pretendemos, com isso, dar 
                                                           
262 Cf. Nota: 257.  
263 Cf. Nota: 258.  
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uma visão geral das doenças existentes na Bahia. Nesse hospital, aumentatam 

os casos de enfermidades em geral e também os casos de febres epidêmicas 

ou intermitentes.  

             Foram hospitalizados; no total, 732 doentes. Embora possamos notar 

que existiam muitos casos de febre amarela, não temos maiores informações 

devido ao fechamento nesta instituição de saúde em pleno momento de crise. 

É bem provável que os doentes que não tinham condições de retornarem para 

suas residências foram transferidos e amontoados nos outros, poucos, 

hospitais existentes. 
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Estudo de Caso 04 - These Doutoral - Ensaios de Estatisticas 

Medicas da Cidade de S. Salvador. 

Faculdade de Medicina da Bahia. Aprigio 

Ramos Proença. Anno de 1852264. 

 

 

Trata-se de um estudo estatístico de doenças predominantes na Santa Casa 

de Misericordiada conforme podemos observar no quadro abaixo: 

MAPPA DEMONSTATIVO (1849 a 1852) 
ANOS TOTL SEX ENT SAHID OBITS MOLESTIAS PREDOMIN/ 

IDADES 

1849 1099 MAS. 

FEM. 

823 

276 

673 

203 

150 

75 

Febres intermitentes 13, 
[...]. As idades são de 10 a 19 
para 130 doentes: de 20 a 29 
para 294: de 30 a 39 para 
144: de 40 a 49 para 144; de 
50 a 59 para 56: de 60 a 69 
para 27: de 70 a 79 para 14. 

1850 1421 MAS. 

FEM. 

1049 

372 

795 

276 

157 

84 

Febres intermitentes 16, 
[...]. As idades forão pouco 
mais ou menos as 
mesmas. 

1851 1260 MAS. 

FEM. 

768 

392 

615 

285 

115 

86 

Febres intermitentes 15, 
[...]. As idades forão pouco 
mais ou menos as 
mesmas. 

1852 1513 MAS. 

FEM. 

1258 

255 

1105 

180 

152 

75 

Dysinhteria 33, febres 
intermitentes 54,[...]. As 
idades forão pouco mais ou 
menos as mesmas. 

OBSERVAÇÕES (1) Houverão n’este anno 45 doentes de febres epidemicas 
que começaram a reinar. (2) Dos doentes sem diagnósticos, diagnósticos 
duvidosos, alguns de moléstias pouco frequentes e ainda os doentes 
remanescentes de um Hospital para outro, tem-se o numero 168 masculino e 
102 femenino. (3) No anno de 1850, pelas mesmas razões tem-se 202 doentes 
do sexo masculino e 125 femenino.  (4) Houverão n’este anno 217 doentes 
de febres epidemicas. No anno de 1851 houverão 389 doentes de febres 
epidemicas. No anno de 1852 houverão 358 doentes de febres epidemicas.  
                                                                                                            265 

            Da mesma forma que os casos anteriores, nosso objetivo ao apresentar 

este mapa é ilustrativo. Não temos a intenção de tercer maiores detalhes 

                                                           
264 Cf. Nota: 257.  
265 Cf. Nota: 258.  
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referentes aos dados apresentados, mas pretendemos, com isso, dar uma 

visão geral das doenças existentes na Bahia266.Nesse hospital, é alarmante a 

situação. Existe um grande aumento de enfermos com doenças tropicais. 

Conforme os dados apresentados, foram hospitalizados 5.293 enfermos e 894 

faleceram. Essas mazelas, certamente, não faziam distinção de ninguém. 

Vitimavam pessoas de todas as classes sociais, raça e religião e afligiram a 

população por todo o período do Império e alcançou a República. 

Possivelmente, nos leitos dessas instituições de saúde, havia gente do 

governo, militares e religiosos, além dos comerciantes e senhores de engenhos 

e seus familiares.  

            Encontram-se hospitalizados, também aí, os trabalhadores, os 

emigrantes e os escravos, especialmente aqueles que estavam em idade de 

sustentar a produção agronômica do país. Essa situação numa cidade tão 

peculiar e de comércio intenso como Salvador, nas condições precárias, como 

se viu, nos capítulos anteriores, contribuiu para aumentar a problemática da 

saúde pública na Província da Bahia, no Brasil Imperial. Englobando todos os 

dados dos hospitais analisados, concluímos que essas moléstias, as doenças 

tropicais, fizeram cerca 8.926 vítimas, em apenas 2 anos e levaram a óbitos 

1.034 pessoas somente na Bahia267. 

            Entretanto, estamos falando, apenas, dos quatro hospitais existentes na 

Capital, Salvador. Certamente, existiam milhares de moribundos que não 

                                                           
266  Para maiores detalhamento, pode-se consultar o mapa original, em anexo. 
267 Este número não pretende ser absoluto. Mas temos como propósito dar uma visão do 
cenário da época, recortado para este estudo, mostrando, assim, os fatores preponderantes 
para as abordagens das Theses Doutorais. Os dados estatísticos só incluíram os meses de 
janeiro a outubro dos anos das pesquisas, como foi explicado pelos próprios acadêmicos e 
algumas informações como entrada, saída e falecimento dos pacientes não fecham 
devidamente. Mas essas informações e dados gozam de credibilidade, entre outros motivos, 
por pertencerem aos hospitais da época e, ao serem publicadas não sofreram nenhum tipo de 
oposição ou discordância das instituições e/ou pessoas envolvidas, pelo menos, não tivemos 
nem informação nesse sentido.  
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apareceram nesses estudos e que ficaram abandonados à própria sorte, em 

muitos cantos das cidades baianas e nos fundos dos engenhos, 

principalmente, os escravos velhos, que não serviam mais para o trabalho 

pesado da lavoura, além dos escravos alforriados e crianças, que morreram 

sem nenhum tipo de assistência dos parcos órgãos de saúde pública. Portanto, 

em algumas épocas, principalmente no verão, o furor do ‘mal amarelo’268 era 

maior do que em outras. Essas moléstias eram o grande problema das 

ciências, médicas da época conforme atestam a longa lista de trabalhos 

realizados e publicados neste sentido269.  

 Esta forma de estudo, que envolve estatística e mapeamento, ajudava 

a diagnosticar os tipos de moléstias predominantes na região e eram utilizados 

para direcionar melhor as políticas de governo para as ciências e para a saúde 

pública. Mas, era ainda de maior importância para as práticas de ciências, 

sobretudo, para traçar as linhas de pesquisas nas áreas e para definição dos 

temas das Theses Doutoras na Faculdade de Medicina da Bahia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
268  Denominação popular para a febre amarela. 
269 Existem em média 70 Theses Doutorais, desse período, que tratam destas doenças na 
Faculdade de Medicina da Bahia. Ver artigo Teses Doutorais da Faculdade de Medicina da 
Bahia 1840-1928. In: Gazeta Médica da Bahia, Salvador, Bahia, 2004;74:1(Jan-Jun):9-101. 
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4.1.2 - Examinando as Theses Doutorais que versam sobre as Doenças 

Tropicais e sobre a Hypoemia Intertropical270  

              

           Adotaremos aqui também a metodologia de estudos de casos. 

 

 

 

            Estudo de Caso 05: These Doutoral – A Epidemia que Reinou de 

1849 a 1850 na Cidade de Bahia. Faculdade 

de Medicina da Bahia, 1850. Henrique Alvares 

dos Santos 271. 

 

 

             Trata-se da febre amarela na Provincia da Bahia.  

 

             A These Doutoral é um estudo do mesmo ano da epidemia da febre 

amarela e procura-se fazer uma discussão da doença para compreender sua 

origem e forma de contágio.  

            A febre amarela surgiu no final do ano de 1849 e permaneceu entre a 

população até 1850 e também invadiu outras regiões do país. A referida These 

Doutral fundamentou sua discussão sobre a febre amarela nas teorias dos 

humores e dos miasmas. O miasma, especialmente, seria a principal causa das 

epidemias na região, sobretudo devido aos sepultamentos nas igrejas e 

também por causa das terríveis condições de salubridade e de higiene na 

cidade.   

                                                           
270 As Theses Doutorais estão organizadas da seguinte maneira: ‘historia, etiologia, contagio, 
symptomatologia, diagnostico, therapeutica, anatomia pahtologia, hygiene publica e philosophia 
medica’, transcrito, como constam no seu original. Porém, existe uma parte que não segue este 
modelo.  

271 These Doutoral Epidemias que Reinou de 1849 a 1850 na Cidade da Bahia. Henrique 
Alvares dos Santos.  Faculdade de Medicina da Bahia, 1850. 
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            Outro grande problema para o surgimento e para o aumento das 

epidemias de febre amarela seria a existência da população negra na região 

baiana e, provavelmebte, estas doenças teriam tido sua origem na Bahia. 

Portanto, diferentemente do que se tem afirmado não foi o navio estrangeiro 

que trouxe a doenças.  

            Embora a These Doutoral tome as teorias dos humores e dos miasmas 

para explicar a origem da epidemia, por outro lado, ela aponta o contágio e a 

infecção da seguinte maneira:  

 

Não se pôde nem de deve admittir somente contagio mediato e 

imediata [...]. É de necessidade admitir o contagio por infecção. 

[...]. Segundo reinar o principio infeccionante de uma 

athmosfhera especial ou geral sua acção sera também maior 

ou menor. E conclue-se que uma moléstia contagiosa por 

infecção póde adquirir as propriedades do contagio. Pensando 

assim prova-se que a febre foi contagiosa. É grande prova do 

contagio da febre o seu aparecimento nas outra Provincias do 

Império272.  

            

             No recorte acima do próprio trabalho, procura-se explicar o problema e 

afirma-se que a epidemia da febre amarela é devido ao contágio. Porém, não é 

dito como ocorre a contaminação entre as pessoas.  

            O trabalho aponta que, na época, pesquisadores europeus estavam 

estudando o problema do contágio que é a causa do avanço da doença. O 

trabalho é contrário aos estudos dos pesquisadores europeus que divergiam da 

teoria dos miasmas, posição predominante na medicina na Bahia.  

             É importante lembrar que, neste momento da epidemia, os médicos 

facultativos Dr Wucherer e Dr. Paterson já se encontravam na região baiana e 

                                                           
272 Ibid. 
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realizavam trabalhos neste sentido na Bahia, desde 1842, e foram eles que, 

antes da Faculdade de Medicina da Bahia, diagnosticaram a febre amarela do 

ano 1849, na cidade de Salvador. Naquele momento, os médicos facultativos 

Wucherer e Paterson ainda não haviam fundado a chamada Escola Tropicalista 

Baiana, como foi visto no capítulo III.  

            Podemos concluir que o autor da These tinha conhecimento dos 

trabalhos destes dois médicos, mas não os mencionam; também são sugeridas 

algumas medidas de saúde como a construção de cemitérios afastados das 

cidades e a extinção do tráfico de escravo, em razão da população negra ser a 

maior causa das doenças273.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
273 É bem possível, que essas sejam as primeiras ideias, sobre o eugenismo do Brasil, que 
futuramente será adotada, particularmente por médicos como Nina Rodrigues, na Bahia, a 
partir do final desse século e início do XX.  
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            Estudo de Caso 06: These Doutoral - Febre Amarella. Faculdade de 

Medicina da Bahia, Anno de 1856. Cesar 

Coutinho de Nazareth 274.  

 
             Trata-se de um estudo sobre a febre amarela na Provincia da Bahia.  

 

             A These Doutoral é um estudo realizado na década da epidemia e 

procura discutir as teorias da época para compreender a febre amarela na 

Província na Bahia. O autor procura fazer uma abordagem histórica da doença 

apoiando-se, como ele mesmo diz, no testemenho de documentos históricos e 

sugere que a febre amarela teria surgido muito antes do XIX, no país. Sendo 

assim, a febre amarela teve origem entre a população indigena no Brasil.  

            Ao longo de sua discussão sobre a febre amarela, o autor defende: 

 

A existência de um princípio zimótico espalhado no ar 

atmosférico como causa da febre, é uma hípotese que pouco 

explica, e nenhum fato o tem demostrado. Em quanto a nos a 

epidemia resulta de myriadas de animalculos, que, dadas 

certas circunstâncias, infeccionam o ar. Os ventos explicam 

suficientemente a aparição do mal em lugares que estão sob 

as melhores condições higiênicas. É não pesar bem os fatos 

afirmar que a febre amarela foi importada na Bahia em 1849.  

 

          Desta maneira, creio que podemos considerar que a referente These, por 

um lado, fundamenta-se na teoria miasmática e, por outro lado, se aproxima de 

outro tipo de discussão fundamentada na teoria parasitária ao dizer que a 

epidemia resultaria de miriadas de animálculos, teoria que, por vez, 

fundamentava os trabalhos dos médicos facultativos ou tropicalistas da Escola 

Tropicalista Baiana.   

            O estudo ainda faz críticas aos tratamentos adotados pelos médicos, e 

aponta a transfusão de sangue como uma possibilidade de cura dos doentes 

                                                           
274

 These Doutoral Febre Amarella. Sinfronio Cesar Coutinho de Nazareth. Faculdade de 
Medicina da Bahia, 1853. 
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de febre amarela. Critica também as medidas de governo como as quarentenas 

e afirma que as mesmas não surtem os efeitos esperados.  

             Atestamos também que a These aponta as péssimas condições de 

insalubridade em que se encontram os hospitais da cidade e mostra-se 

contrária a política de emigração no contexto de precariedade da saúde e de 

higiene no país. 

 

 

 

 

            Estudo de Caso 07: These Doutoral Cotagio Pathologia Geral. 

                                               Faculdade de Medicina da Bahia, Anno de  

                                               1867. Jayme Pombo Bricio 275. 

 

             Trata-se de um estudo sobre o contágio.   

 

             A These Doutoral é um estudo realizado na década das epidemias e 

procura discutir o problema do contágio. Uma das questões muito importantes 

está relacionada às práticas da medicina, da higiene, as relações individuais e 

comerciais.  

             Os problemas de higiene e salubridade no país eram bastante difíceis 

e beiravam a calamidades, sobretudo nas Províncias, onde havia portos e 

grande comércio, como era o caso da Bahia onde havia um grande movimento 

de embarcações e gente de todas as partes do mundo e, assim, se contribuía 

para o surgimento e o avanço das doenças.  

           Portanto, a referida These Doutoral discute um dos entravés da saúde 

pública da época. O contágio diz respeito não só a certas doenças 

propriamente humanas, como outras doenças que pelos animais são 

transmitidas às pessoas.   

            O estudo procura mostrar que esta era uma grande preocupação em 

toda parte do mundo e aponta que muitas instituições e pesquisadores na 

Europa e também em outros lugares estavam discutinho a questão.  

                                                           
275 These Doutoral - Contagio Pathologia Geral. Faculdade de Medicina da Bahia. Jayme 
Pombo Bricio.Typoghafia do Pharol, Bahia, Anno 1867. 
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           A These Doutoral ainda destaca importante trabalhos nesse sentido e as 

várias concepções de contágio na época, e, de acordo com o pensamento 

científico predominante na Faculdade de Medicina da Bahia, faz cometários.  

Pode-se, observar isso com o exemplo recortado da These Doutoral onde se 

diz:  

[...]. Alguns autores modernos teem encarado esta importante 

questão da pathologia geral. [Para] Nacquart (Diccionario de 

sciencias medicas). O contagio: é modo de transmissão de 

uma moléstia de um individuo a outro, por meio do contacto 

mediato ou imediato, mas sem o intermedio do ar como diz o 

proprio autor276.  

 

 

           Em seguida é feito o tal comentário:  

 

 

As ideas de Nacquart não podem ser aceitas diantes dos 

factos, de que a sciencia nos dá noticia todos os dias. 

Innumeras vezes vemos a variola e a scarlatina, molestias de 

caracter contagioso desenvolverem-se e propagarem-se tendo 

por vehiculo o ar atmosférico277. 

 

 

            Embora a These Doutoral apresente precupação em relação ao 

contágio e mostre, assim, que as ciências médicas na Faculdade de Medicina 

da Bahia estavam discutindo o problema, por outro lado, a These Doutoral 

também nos dá conhecimento de que ainda predominavam as teorias 

miasmáticas no campo da medicina na Província da Bahia.  

           Na época, a Escola Tropicalista Bahia também procurava discutir o 

problema e publicou vários artigos, trabalhos e notícias referentes as doenças 

tropicais e sobre o contágio, tanto no Brasil como no exterior, durante as 

décadas de 60 a 80. Corrobora para termos conhecimento da situação na 

                                                           
276 Ibid. 
277

 Ibid. 
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época, a Gazeta Medica da Bahia278. No entanto, análise desta These Doutoral 

não revelou qualquer menção aos trabalhos nem aos médicos tropicalistas. 

 

 

Estudo de Caso 08: These Doutral – Qual a Natureza da Cholera 

Morbus Asiatica, e qual o Tractamento mais 

Razoavel e Eficaz contra esta Doença? 

Faculdade de Medicina da Bahia, Anno 1856. 

Francisco da Silva Moraes 279. 

 

             Trata-se de um estudo sobre o coléra morbo.  

 

             É uma These Doutoral do mesmo ano da epidemia do cólera morbo na 

Província da Bahia em 1856 que procura fazer uma discussão sobre a origem e 

sobre o tratamento mais indicado para a cura da doença. 

             Segundo esta These Doutoral as opiniões sobre a natureza do cólera 

morbo são baseadas na terapêutica da doenças tendo em consideração o 

envenenamento miasmático produzido pela emanação efluviais incógnitas em 

sua composição elementar, o que ocasiona diarreia, vômitos e câimbra.   

            Com se trata de um envenenamento, a indicação principal é a 

neutralização da ação tóxica no corpo que o produziu. Sendo este considero o 

tratamento mais eficaz para a cura da doença. 

           O trabalho sugere uma lista de terapêutica para o cólera morbo da qual  

podemos observar algumas exemplos com a seguinte citação que diz:   

 

Os principais indicados para este fim são: os evacuante indirectos; 

D´entre eles o óleo de ricino, o sulfato de soda, o sulfato de magnesia, o 

                                                           
278 Conforme o levantamento que realizamos. Ver os seguintes estudos na Gazeta Medica da 
Bahia, dos Anos de 1866, 1867, 1868, 1872 e 1878. 
279 These Doutral – Qual a Natureza da Cholera Morbus Asiatica, e qual o Tractamento mais 
Razoavel e Eficaz contra esta Doença? Faculdade de Medicina da Bahia. Francisco da Silva 
Moraes. Typoghafia de Camilo L. Mansson. Anno 1856. 
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citrato de magnesia e a ipecacunanha, sendo oportuna e 

convenientemente administrado muito aproveitão nos doentes de uma 

constituição forte ou media280.  

 

 

            A These também aponta algumas práticas condenáveis na medicina, 

porém ainda existentes entre muitos médicos como  as sangrias. Segundo este 

trabalho, tal prática serveria apenas para aumentar a mortalidade no país. 

            Como profilaxia se recomenda uma boa alimentação com “boa carne, 

melhor pão e optimo vinho - e a boa hygiene publica e privada”. 

             Concluindo os estudos o autor diz que sua posição é uma opinião. 

Contudo, volta a afirmar que o cólera morbo é um envenenamento miasmático 

e, por consequência, seu tratamento mais razoável e mais eficaz consiste em 

ajudar a natureza a eliminar o princípio tóxico, favorecendo as secreções e 

excreções eliminadoras e, assim, o trabalho mantém-se na mesma linha de 

pensamento de alguns dos casos anteriores dentro do modelo predominante 

de ciência no país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
280 Ibid. 
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              Estudo de Caso 09: These Doutoral – Qual é o Melhor Tratamento 

para a Hypoemias Intertropicias? Faculdade 

de Medicina da Bahia, Anno de 1875. Jose 

Angello Leite de Mello281.  

 

 

             Trata-se de um estudo sobre a hypoemia intertropical.  

             É uma These Doutoral da época sobre uma das doenças consideradas 

da região. Podemos observar nas próprias palavras do autor o seu propósito. 

Ele diz:  

Na escolha do ponto - assunpto d’esta dissertação – não 

tivemos em mira senão estudar uma molestia nossa, tão 

frequente no Brasil, onde reina endemicamente, constituindo 

um verdadeiro fragello da classe pobre, maximé dos individuos 

que dão-se aos trabalhos da agricultura.  

             

 

               A These Doutoral, de maneira, especial, procura estudar o percurso da 

doença desde tempos passados até o momento da realização deste trabalho, 

no ano de 1875, época, como aponta o autor, de controvérsia envolvendo a 

Faculdade de Medicina da Bahia e a Academia Imperial de Medicina e os 

trabalhos de Dr. Wucherer. Nesse sentido, é adotado o seguinte caminho: 

            Primeiramente, procura-se fazer uma investigação sobre os estudos de 

Dr. Wucherer para a verificação do procedimento utilizado por este médico e 

por seu grupo de estudiosos, para a realização dos trabalhos originais sobre a 

hypoemia intertropical na Bahia.  

                                                           
281 These Doutoral - Qual é o Melhor Tratamento para Hypoemias Intertropicias? Faculdade de 

Medicina da Bahia, Jose Angello Leite de Mello. Bahia, Imprensa Economica, 1875.  
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             Assim, diferentemente das outras Theses arroladas aqui, como casos 

de estudos, esta These apresenta desde o início outras características. Ela 

apresenta grande preocupação com as “Patologias Intertropical”, ou seja, as 

doenças regionais comumente contraídas pela população mais necessitada, os 

negros e os escravos, e se preocupa, sobretudo, em conhecer os estudos 

realizados pelos médicos tropicalistas.   

              Tendo em vista estes propósitos, a These Doutoral se dedica a um 

apurado exame dos estudos, existentes, sobre a hypoemia intertropical (mal do 

estômago), no exterior e também no Brasil e antecedentes aos trabalhos de Dr. 

Wucherer. Desta maneira, nos é apresentado estudos sobre as doenças 

pesquisas pelos filósofos naturalistas franceses e ingleses, com denominações 

diferentes, desde o século XVIII, ano de 1792 e, em seguida, estudos do século 

XIX, dos anos 1833, 1834.  

           Os estudos realizados, na Europa, sobre a doença hypoemia 

introtropical coincidem com o período do comércio e do tráfico de escravos, da 

África para a Inglaterra, a França, e para Portugal e Brasil, países que tinham 

interesses comuns nesses tipos de negócios e que trouxeram para os seus 

territórios essa população, na condição de escravos e, certamente por este 

motivo, tinham interesses na saúde desse grupo. Afinal, tratava-se de 

negócios282.  

             Dando continuidade a esta lista de investigação, a These nos mostra 

que, no Brasil, no ano de 1835, Dr. Jobim, (membra da Academia Imperial de 

                                                           
282 Ver também o livro: Tratado de Abolição do Traffico de Escravos da Costa da África ao 
Norte do Equador. Viena, 22 de Janeirro 1815. Imprensa Regia, Rio de Janeiro. Biblioteca do 
Senado. Brasília-DF.  
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Medicina), denominou esta moléstia chamada vulgarmente de Opilação ou 

cansaço de hypoemia intertropical.   

               Esses trabalhos realizados por estudiosos no exterior e no Brasil dão 

diversas denominações para a hypoemia intertropical e isso decorre das 

impressões desses estudiosos obtidas com as observações dos fenômenos 

provocados no tubo gastro-intestinal dos doentes por essa moléstia. A 

diversidade de denominações mostra que, até então, não havia maiores 

conhecimento sobre a hypoemia intertropical, diz esta These Doutoral.  

             Posteriormente, Dr. Wucherer ao realizar uma autopsia em um doente 

hypoemico encontra o anchylostomos pela primeira vez no Brasil, na Bahia, em 

1865, e repete o achado de Dr. Dubine, ocorrido anteriormente em 1833. 

Assim, Dr. Wucher é o primeiro médico a encontrar no Brasil anchylostomos. 

Em seguida, o Dr. Wucherer realiza importantes trabalhos e encontra em todos 

os casos de autopsia o anchylostomos nos intestinos dos indivíduos que 

sucumbiram desta infecção e os publica-os na Gazeta Medica da Bahia nos 

anos de 1866, 1867, 1868, 1889 e 1871, na Bahia. Dessa forma, foi possível se 

chegar a um conhecimento mais completo da hypoemia intertropical, explica-

nos esta These Doutoral do ano de 1875. 

            Nesse sendito, ainda Dr. Wucherer e o seu grupo realizam estudos com 

17 casos de autopsias para verificação a presença do anchylostomos e de 

confirmação dos seus primeiros trabalhos. Participaram dessa investigação 8 

médicos, que também foram  assistidos pelos Conselheiros Drs. Faria, Silva 

Lima e Caldas. Seguiram-se, ainda, outras autopsias realizadas na Bahia, no 

Rio de Janeiro e no exterior. Em todos esses casos se confirmaram igualmente 
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o resultado: foi encontrado o ancylostomos em grande quantidade, confirmando 

os trabalhos originais do Dr. Wucherer. 

             O anchylostomos é proveniente do exterior e penetra no organismo sob 

a forma de larvas que são ingeridas com alimentos e, mais particularmente, 

com as bebidas, como o grande número de antozoários. É pelos alimentos e 

pelas águas que os helmintos penetram no organismo, se desenvolvem e se 

multiplicam. “Creio bem que d’ahi depende toda a origem do mal, e que os 

óvulos dos anchylostomos, assim como outros entozoarios, sejam levados ao 

seio da economia por esse vehiculos insalubre” Afirma esta These Doutoral. 

             Assim, para que não pairasse nenhuma dúvida e contribuísse para 

dirimir qualquer questão que por ventura ainda exista referente aos trabalhos 

de Dr. Wucherer, a Faculdade de Medicina da Bahia realizou um estudo no 

Hospital da Santa Casa da Misericórdia para verificação e conhecimento dos 

doentes de hypoemia intertropical, sob a assistência dos médicos responsáveis 

por essa casa de saúde nos anos de 1870 a 1874.  

             Dessa maneira, foi possível verificar que a hypoemia intertropical 

acomete, majoritariamente, os homens negros e, sobretudo, os escravos que 

cotidianamente labutam com os serviços da agricultura. O tratamento 

considerado mais eficaz, além dos cuidados com a alimentação e a higiene do 

hypoemico, é o suco do leite de gameleira.  É, também, o medicamente mais 

indicado pelo Dr. Wucherer e por muitos outros médicos que constataram ser a 

gameleira capaz de extinguir a causa da moléstia e restituir ao doente a saúde.  

             É de grande importância ressaltar que, neste momento, quatro 

professores da Faculdade de Medicina da Bahia: Antonio José Alves, José 

Francisco de Silva e Lima, Virgilho Climaco Damazio e Antonio Januario Farias  
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também diretor da Faculdade durante o período de 1874 a 1881, participavam 

também da Escola Tropicalista Baiana como vimos no capítulo III.  Destacamos 

ainda que cabia ao diretor tomar as providências para a defesa e publicação 

das Theses Doutorais283.   

             Podemos, portanto, dizer que a Escola Tropicalista Baiana 

representada por esses médicos passam a ter influência nos estudos 

desenvolvidos na Faculdade de Medicina da Bahia. Enfatizamos que a partir de 

então as ideias do grupo são adotadas pela instituição como será visto no 

próximo caso de estudo.  

            Por conseguinte, esta These Doutoral é um marco nas ciências 

médicas no segundo período do Brasil Império. Ela certamente teve grande 

importância para o momento em que foi escrita. Desta maneira, a investigação 

deste trabalho nos revelou como ocorreu a aproximação da Faculdade de 

Medicina da Bahia como o pensamento científico e os trabalhos originas da 

Escola Tropicalista Baiana. De tal forma, a referida These Doutoral é grande 

importância para a história da ciência na Bahia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283

 Ver em anexas cópias da capa e pós-capa da These Doutoral arrolada 
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                   Estudo de Caso 10: These Doutoral - Hypoemias Intertropicias. 

Faculdade de Medicina da Bahia, Anno de 

1887. Artur Côrtes de Guimarães.284. 

 
 
 

             Trata-se de um estudo sobre a hypoemia intertropical. É uma These 

Doutoral da época que aborda uma das doenças consideradas da região. 

  

              Neste trabalho, o autor, logo, no início, nos dá conhecimento da 

existência de discussões e de debates com o surgimento de outras teorias no 

campo das ciências médicas da seguinte maneira:  

 

Não obstante tamanhas contestações estão de acordo todos os 

modernos patologista em que a verdadeira causa da hypoemia 

intertropical é o anchylostomo duodenenal.  [...].  É o sábio Dr. 

Otto Wucherer, que com o seu espirito eminentemente 

empreendedor, reabilitou a teoria de Griesinger, provando, por 

meio de autopsias feitas em cadaveres de hypoemicos, a 

presença dos vermes no duodenum.  

Ficando assim solidamente plantados os primeiros alicerces da 

teoria chamada verminose ou parasitaria. Wucherer como era 

natural, vendo seu esforço corado de êxito prosseguiu 

enthusiasticamente com suas experiências de 1866 a 1870 e 

publicou na Gazeta Médica da Bahia, uma serie de brilhantes 

artigos, outros tantos raios de luz, que mostraram a verdadeira 

face da pathogenia intertropical285. 

 

 

            Com esta These Doutoral, podemos observar que a Faculdade de 

Medicina da Bahia adota outra posição. Passa a realizar estudos sobre a 

                                                           
284 These Doutoral - Hypoemia Intertropical. Faculdade de Medicina da Bahia. Artur Côrtes de 
Guimarães.Typoghafia Dos Dois Mundos, Bahia, 1887, capitulo I, FMBA. 
285 Ibid. 
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hypoemia intertropical, tendo em vista as doenças regionais apontadas e 

discutidas anteriormente neste nosso trabalho. 

            Na abordagem desta These se destacam e utilizam como exemplos de 

estudos e de investagação científca os trabalhos dos médicos da Escola 

Tropicalista Baiana e focalizam, especialmente, Dr. Otto Wucherer, 

reconhecendo a importância dos trabalhos, deste médico para a medicina além 

de sua contribuição para a teoria parasitária.     

          Esta These Doutoral também afirma que os trabalhos pioneiros de Dr. 

Wucherer, publicados na Gazeta Medica da Bahia, na Província da Bahia, 

revelaram a causa da hypoemia intertropical: o anchylostomo duodenenal e 

que estes trabalhos estão de acordo todos os modernos patologistas da época.  

            Desta maneira, constatamos que como esta These Doutoral, a 

Faculdade de Medicina da Bahia, se aproxima dos trabalhos dos médicos 

tropicalistas e reconhece a importância dos mesmos para as ciências médicas 

e para a melhoria da saúde pública no país. Com a utilização destes trabalhos 

para o ensino das ciências médicas, a Faculdade de Medicina da Bahia 

abandona a teoria os miasmas e passa a empregar nas práticas médicas as 

teorias parasitárias. 

 Muitos outros trabalhos importantes sobre a Hypoemia Intertropical 

foram realizados na Faculdade de Medicina da Bahia neste período, os quais 

corroboram com os casos apresentados286. 

  

 

 

                                                           
286 Para ter maior conhecimento pode-se consultar as referências bibliográficas, especialmente 
sobre as Theses Doutorais. 



117 

 

4.1.3  -   Examinamos as Theses Doutorais que versam sobre os 

Medicamentos Regionais 

 

             

             Estudo de Caso 11: These Doutoral – Jaborandy. Faculdade de 

Medicina da Bahia, Anno de 1885. Joaqim 

da Silva Tavare Filho287. 

 

 

Trata-se de um estudo sobre medicamento da região.  

 

           A These Doutoral procura realizar um estudo detalhado para conhecer 

os medicamentos utilizados pela população na região baiana. Faz uma 

abordagem onde aponta o seguinte: 

 
As especies vegetaes conhecida entre nos sob a denominação 

de jaborandy podem-se reduzir as quatros seguintes: ottonia, 

anisum, minieria-trifoliata, piper reticulatim, pilocarpus 

pinnatus288. 

 

 
           O estudo também apresenta uma lista sobre os trabalhos de 

pesquisadores estrangeiros e brasileiros referentes ao Jaborady. Mostra a 

utilização destas plantas e afirma o seguinte: 

 

Os medicos brasileiros tem empregado nas molestias feris que 

reclamão a diaforese. Como analgesico elle se emprega nas 

cólicas hepáticas e nevragias com resultados. Tem ainda sido 

empregado o Jaborandy pelos parteiros com excitantes das 

contracções uterinas. 

 
                                                           
287 These Doutoral – Do Jaborandy. Joaquim da Silva Tavares Filho. Faculdade de Medicina da 
Bahia, Typoghafia Dos Dois Mundos, Bahia, Anno de 1885. 
288 Ibid. 
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O Jaborandy é utilizado pela ciência, médicos, práticos, parteiros e 

dentistas como medicamento. Ao que tudo indica, esse tipo de estudo sobre os 

medicamentos da região tem início nesse momento ou é, pelo menos a partir 

de então, que são realizadas Theses Doutorais com esta abordagem na 

Faculdade de Medicina da Bahia.  

             No entanto, desde muito antes, a legislação já havia regulamentado 

esse tipo de estudo sobre os medicamentos da região com o Regulamento de 

Hygiene Publica do Imperio de 1851, e a legislação subsequente, a Reforma do 

Ensino de 1845 como foi visto no II capítulo. 

             Também é importante lembrar, ainda, que existia, nesta instituição de 

ciências médicas, a Faculdade de Medicina da Bahia, o curso de farmácia e 

que, certamente, realizava trabalhos nesse sentido. De toda forma, 

enfatizamos que este tipo de pesquisa era também uma das preocupações dos 

médicos da Escola Tropicalista Baiana e um exemplo disso é trabalho  sobre o 

leite de gamalleira, realizado por Dr. Wucherer e outros médicos para a cura da 

hypoemia intertropical289.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
289 Cf. Vimos isso, anteriormente, no estudo de caso 07. 



119 

 

 

Estudo de Caso 12: These Doutoral – Jurubeba. Faculdade de 

Medicina da Bahia, Anno de 1886. Francisco 

Luz Carrascosa290. 

 

 

Trata-se de um estudo sobre medicamento da região denominado com 

Jurubeba.  

             A These Doutoral procura realizar um estudo detalhado para conhecer 

os medicamentos utilizados pela população na região baiana, e aponta que se 

faz necessário:  

Aprofundar mais e mais no estudo da botanica nacional, 

legando assim maiores recursos á Therapeutica Brasileira 

e dilatando mais o campo ás suas obsercações e 

resultados práticos [...].  

  

           Dessa forma, para o autor primeira mente é importante o conhecimento 

e o domínio, principalmente, da nosologia tropical para realizar este estudo.  

          Conforme estudos apresentados na These Doutoral a Jurubeba seria 

originária do sólo brasileiro. É de fácil desenvolvimento e é um arbusto que 

florece em quase todas as Províncias do norte do Brasil e em muitas do sul. 

Este vegetal é conhecido e utilizado já de muito muitos tempos passados.  

           Corroborando com isso, o estudo cita que o naturalista estrangeiros 

Pison publicou uma importante obra intitulada “Historia Naturalis et Medica 

Brazileira no ano de 1648,” e mas tarde outro naturalista estrangeiro Martins, 

também publicou outra obra “Flora Brasiliensis de 1856”, onde apresenta  as 

                                                           
290

 These Doutoral – Jurubeba. Faculdade de Medicina da Bahia. Francisco Luz Carrascosa. 
Bahia, Imprensa Popular Anno de 1886. 
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descrições mais ou menos completas de três variedades de jurubeba [...]. 

Assim, estudiosos contribuíram para o conhecimento da botânica brasileira.  

A These Doutoral procura nos dar conhecimento dos estudos 

realizados nesse sentido e destaca os resultados positivos para a utilização 

desta planta regional para curas de várias doenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

           Estudo de Caso 13: These Doutoral – Qual a Acção Physiologica e 

Theraphetica da Papina? Faculdade de 

Medicina da Bahia, Anno de 1888. Affonso 

Smaragado de Oliveira 291. 

 

             

Trata-se de um estudo sobre medicamento da região denominado de  

Papina e conhecido popularmente como mamão. 

 

             A These Doutoral procura realizar um estudo detalhado para conhecer 

os medicamentos utilizados pela população na região baiana. Neste exemplo, 

procura fazer uma abordagem sobre:  

 

A familia das Papayaceas e diz que pertence a grande 

classe dos vegetais phanerogamigod, ou melhor, 

dicotyledoneos. Sua origem é, por uns, attribuido ás 

Indias Orientaes e, por outros, a Antilhas. 

 

             O estudo aponta, também, o uso terapêutico do leite de mamoeiro e 

explica que: 

Há mais de um seculos são conhecidas as propriedades 

medicinais de que goza o leite do mamoeiro. [...]. Para o 

tratamento do herpes circinado, acção vermífuga, [...], 

aplicado não só interna como externamente [...], 

hypoemia intertropical, vermes intestinais, coqueluche, 

entertiste, dyphteria. No Hospital da Misericordia, [...] 

prescrevemos-lhe papina aos doentes desde 1883. 

 

                                                           
291

 These Doutoral – Qual a Acção Physiologica e Theraphetica da Papina? Faculdade de 
Medicina da Bahia. Affonso Smaragado de Oliveira. Bahia, Litho-Typographia Tourinho, Anno 
de 1888. 
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             Afirma-se, no estudo inclusive, que a papaia é utilizada também como 

alimento entre a população. No Brasil existem variedades desta planta, como 

em outras partes do mundo, e não se sabe bem a origem deste vgetal.  

             A These Doutoral destaca que a papaia é utilizada para o tratamento 

de muitas doenças e menciona trabalhos que são bastante utilizados como 

medicamento no Hospital da Santa Casa da Misericórdia da Bahia.  

             Tanto neste caso arrolado, bem como nos outros 03 casos anteriores 

que abordam os medicamentos da região pode-se observar a importância que 

este tipo de estudo ganha no período. O autor menciona que existem outros 

trabalhos sobre medicamentos regionais na instituição.   Assim, a Faculdade de 

Medicina adota outras práticas de ensino, abandona as antigas e fundamenta o 

ensino médico em outras teorias.  Desse modo, podemos dizer que esta 

instituição de ciências médicas, assume outra posição no cenário científico no 

Brasil292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
292

 Para maior conhecimento pode-se consultar, nesse caso também, as referências bibliográficas, 

especialmente, sobre as Theses Doutorais. 
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CONCLUSÕES: 

 

            Este estudo pretendeu conhecer e trazer à luz um dos percursos das 

ciências médicas, na segunda metade do século XIX, no Brasil Império, na 

Província da Bahia, através da investigação das Theses Doutorias da 

Faculdade de Medicina da Bahia, documentos que registram o pensamento e 

as práticas científicas da época, para compreender como ocorreu a relação da 

Escola Tropicalista Bahia como essa instituição de ciências médicas. 

            A trajetória das ciências médicas, desse período, transcorrereu 

mediada por um contexto conflituoso e entrelaçada por questões de todos os 

âmbitos: sociais, políticas, econômicas, culturais, filosóficas e religiosas.  

            Verificamos que o desenvolvimento da região trouxe mudanças para 

todos os setores da sociedade. Averiguamos ainda como esse contexto 

contribuiu para o aumentou do número de pessoas na zona urbana em busca 

de emprego e de moradia. Por outro lado, constatamos que o novo tecido 

social aumenta o estado patológico da capital da Província, Salvador. 

            Diante disso, a Faculdade de Medicina da Bahia enfrenta muitos 

problemas com o surgimento das epidemias de febre amarela e do cólera que 

vitimaram milhares de trabalhadores, ex-escravos e escravos.  Além disso, a 

instituição enfrentou dificuldades e contestações das corporações e muita 

resitência da população para o estabelecimento das medidas de higiene 

pública e de salubridade que trariam mudanças sociais e melhorias para a 

população.  

            As discussões sobre essa situação correram paralelamente, no cenário 

político e científico. Em muitos momentos se defenderam ideias políticas e 
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científicas consideradas avançadas e em outros momentos, defenderam-se 

ideias consideradas ultrapassadas como a quarentena e o sequestro tidas 

como ineficazes para combater as crises e, prejudiciais para a economia, seja 

por uma parte dos médicos, seja por parte das corporações sociais e políticas. 

 As reformas do ensino, igualmente, causam bastantes discussões e 

descontentamentos, entre todas as partes, médicos, políticos e governo e, 

assim, demoram-se muito para fazer as modificações no currículo do curso de 

medicina. Contudo, de maneira muito lentamente, ocorreram modificações nas 

práticas médicas e foram feitas mudanças no ensino médico, de modo que os 

estudantes de medicina passaram a realizarar estudos de Theses Doutorais.  

            Com o cenário, surgiu também um importante grupo de médicos 

daquela que se denominou mais tarde a Escola Tropicalista Baiana. Esses 

médicos direcionaram os seus estudos para a assistência aos mais pobres e 

ao conhecimento das doenças da região e, devido à outra forma de 

pensamento científico, sofreram contestações da maior parte dos médicos no 

cenário científico que defendiam a medicina predominante e fundamentada nas 

teorias dos miasmas.  

            Os médicos tropicalistas formaram um grupo de estudiosos e entre eles 

haviam também alguns professores da Faculdade de Medicina da Bahia. Além 

disso, eles criam o periódico Gazeta Medica da Bahia para a divulgação dos 

seus trabalhos originais, onde focalizaram as doenças tropicais, mais 

peculiares à população negra e aos escravos; opuseram-se à medicina 

predominante sustentada na teoria dos miasmas; utilizaram outra teoria para 

explicação das doenças, a teoria parasitária.               
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            A investigação das Theses Doutorais, primeiramente, das décadas de 

50 e 60 nos revelou o tipo de ciência médica praticada na Faculdade da 

Medicina da Bahia e defendida pelos órgãos de saúde pública e, também, no 

cenário científico. Ficou evidente que tais práticas estavam fundamentadas nas 

teorias miasmáticas e contrária as teorias parasitárias.  

            Em seguida, com a investigação das Theses Doutorias das décadas de 

70 e 80, identificamos modificaçoes.  A Faculdade de Medicina da Bahia passa 

a adota as ideias e os trabalhos originais dos médicos da Escola Tropicalista 

Baiana para o ensino e a formação dos médicos. Assim, muda-se de 

mentalidade e abandonam-se as antigas teorias em favor das teorias 

parasitárias.             

            A Faculdade de Medicina da Bahia, dessa maneira, reconhece a 

importância dos trabalhos da Escola Tropicalista Baiana sobre as doenças da 

região denominadas de doenças tropicais para a medicina no país. 

            Por conseguinte, desse momento em diante, as Theses Doutorais da 

Faculdade de Medicina da Bahia são realizadas de acordo com a abordagem 

dos médicos tropicalistas. Elas enfocam os problemas da província, estudam 

as doenças tropicais e os medicamentos regionais. Desse modo, os trabalhos 

originais dos médicos tropicalistas contribuíram para outra trajetória da 

medicina do Brasil. 
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Typograpia Tourinho, Anno de 1888. FMBA: 0079. 

 
These de Concurso para a Cadeira de Pathologia Interna – Anemia Tropical. 

Anisio Circundes de Carvalho. Faculdade de Medicina da Bahia. Imprensa 
Popular, Anno de 1888. FMBA: 0045. 
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Documentação Primária Complementar: 

 

Annais da Camara dos Deputados do Anno de 1850. Souza Franco. Palacio do 
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1850. 

Atas de Reuniões da Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia (1850).  
Bahia. Biblioteca da Faculdade de Medicina da Bahia, 1850. 

 
Acto de Fundação do Hospital Mont Serrat, de 9 de abril de 1853. Presidente 

da Província da Bahia, 1853. Arquivo Público da Bahia. 
 
Acto de 9 de abril da criação do Hospital de Mont-Serrat de 1853. Atos do 

Governo da Província – 1853-1855. Seção de Arquivo Colonial e 
Provincial. Maço n.º 967. Arquivo Público do Estado da Bahia. 

 
Acto de 15 de janeiro de 1870 – Nomeia examinadores para exames de 

preparatórios na Faculdade de Medicina no mês vindouro (p.28). 
 
 APEB – Seção de Arquivo Colonial e Provincial – Presidência da Província – 

governo – Atos do Governo da Província, 1870.  Maço nº 992, 319 p. 
Arquivo Público da Bahia.  

 

Arquivo Público do Estado da Bahia. Fundo: Governo da Província. Série 
Saúde. Hospital Mont-Serrat – 1843-1885. Seção de Arquivo Colonial e 
Provincial. Maço nº 5387. 

Carta Manuscrita sobre o Hospital Militar da Bahia do Capitão-Geral da 
Capitania da Bahia, Ex.mo. Snr.Martinho de Mello e Castro. Arquivo 
Histórico Ultramarino, 19 de Janeiro de 1779. Caixa Nº. 53 – DOE Nº. 
10.067-10.068. Lisboa–Portugal, 1779. 

Carta Regia, de D. João, de 18 de Fevereiro de 1808. Arquivo Público da 
Bahia. Salvador-BA. 

Carta Regia de D. João VI de 1815. Série Presidência da Província. Arquivo 
Público do Estado da Bahia. Salvador-BA. 

 
Carta Regia de 28 de janeiro de 1817. Brasil Imperio (1817). Arquivo Público da 

Bahia. Salvador-BA. 

Carta Regia do Imperador, Palácio Imperial, Rio de Janeiro, de 03 de outubro, 
do anno 1832. Arquivo Público a Bahia. Salvador-BA. 
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Carta Regia do Imperador ao Governador da Bahia de 12 de março de 1833. 
Arquivo Público a Bahia. Salvador-BA. 

Carta Regia, Palácio Imperial, Rio de Janeiro, Anno de 1850. Biblioteca do 
Senado. Brasília-Distrito Federal. 

Carta Regia, Palácio Imperial, Rio de Janeiro, Anno de 1851. Arquivo Público 
da Bahia. Salvador-BA. 

Cartas do Bispo da Provinia da Bahia Annos (1850, 1852 e 1856). Arquivo 
Público da Bahia. Salvador-BA. 

Cartas Regias do Império (1849 a 1882). Arquivo Público da Bahia. Salvador-
BA. 

Carta dos Governadores da Província da Bahia (1849 a 1889). Arquivo Público 
da Bahia. Salvador-BA. Vol. IX. 

Censo Demografico de 1872 para a Provincia da Bahia. Recenseamentos, 
1815/1876 (Correspondência do Diretor do Centro, Comissão Censitaria, 
Agente Recenseador). Série Presidência da Provincia. Arquivo Público do 
Estado da Bahia. Salvador-BA. 

Codigo Comercial Brasileiro. Lei n.º 556, de 25 de Junho de 1850. Publicado 
pela Secretaria de Estado d`Negocios da Justiça, em 1º de julho de 1850. 
Biblioteca do Senado, Brasília-DF, 1850. 

Colleção de Leis do Brasil Império (1808-1850). Rio de Janeiro, 1850. Imprensa 
Nacional. Biblioteca Nacional. 

Coleção de Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa da Bahia, 
Sancionadas e publicadas nos anos de 1855, Volume VIII, Contendo os 
números de 515 a 583. Bahia: Tipografia de Antonio Olavo França Guerra, 
1865.  

 
Coleção de Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa da Bahia,  

sancionadas e publicadas no ano de 1856. Vol. IX, contendo os números 
584 a 608. Bahia: Tip. Constitucional de França Guerra, 1865. 

 
Coleção de Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa da Bahia, 

sancionadas e publicadas no ano de 1857. Vol. X, contendo os nºs 609 a 
674. Bahia: Tipografia Constitucional de França Guerra, 1865.  

 
Coleção de Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa da Bahia, 

Sancionadas e publicadas nos anos de 1853 a 1854, Volume VII, 
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Contendo os números de 456 a 514 Bahia: Tipografia de Antonio Olavo 
França Guerra, 1865.  

 
Coleção de Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa da Bahia, 

Sancionadas e publicadas nos anos de 1853 a 1854, Volume VII, 
Contendo os números de 456 a 514 Bahia: Tipografia de Antonio Olavo 
França Guerra, 1865.  

 
Coleção de Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa da Bahia, 

sancionadas e publicadas no ano de 1858. Volume XI, contendo os nºs 
675 a 730. Bahia: tipografia Constitucional de França Guerra, 1866.  

 
Comissão Central de Higiene Publica, criada Decreto Nº 598 de 14 de 

Setembro de 1850 Visconde de Mont'alegre, do Conselho d'Estado, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio. Palacio do Rio de Janeiro, 1850.   

 
Comissão Central de Saude Publica – Descrição da febre-amarela que no ano 

de 1850 reinou epidemicamente na capítal do Imperio. Rio de 
Janeira,1852. 

 
Comissão Central de Saude Publica – Descrição da febre-amarela que no ano 

de 1850 reinou epidemicamente na capítal do Imperio. Rio de 
Janeira,1852. 

 
Comissões de Higiene Pública – 1852-1867. Presidência da Província. 

Comissões do Governo. Seção de Arquivo Colonial e Provincial. Maço nº 
1585. Arquivo Público do Estado da Bahia. Salvador-BA. 

Companhias de Serviços Publicos - Documentação Acervo Histórico da 
Companhia da Bahia Light, Memória Elétrica da Bahia, 1995.  

Conferência da Faculdade de Medicina da Bahia, Arquivo do Instituto Baiano 
de Medicina. Sessão do Instituto Bahiano de História da Medicina, Vol. I, 
p. 42.  

Companhias de Serviços Publicos - Documentação Acervo Histórico da 
Companhia da Bahia Light, Memória Elétrica da Bahia, 1995.  

 
Correspondências recebidas do Presidente do Conselho de Salubridade – 

1840-1862. Seção de Arquivo Colonial e Provincial. Maço N.º 5315. 
Arquivo Público do Estado da Bahia. 
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Decreto Nº. 604, de 21 de abril de 1849. Autorização Verbas do Ministerio 
d’Estado dos Negocios do Imperio para Associação da Sociedade 
Auxiliadora da Industria Nacional. Palacio do Rio de Janeiro. 

 
Decreto Nº 598, de 14 de setembro do Anno de 1850. Ministerio d’Estado dos 

Negocios do Imperio. Palacio do Rio de Janeiro. 
 
Decreto Nº. 1584 de 02 de abril de 1855, Associação Central da Colonização 

do Rio de Janeiro, Colleção das Leis do Brasil  Império, Typografia 
Nacional, Rio de Janeiro, 1855. 

 
Decreto nº 1557, de 17 de fevereiro de 1855. Approva o novo Regulamento 

para os Cemiterios publicos e particulares serviços dos enterros e taxas 
funerarias. Proibição de Sepultamentos nas Igrejas. Rio de Janeiro. 

 
Decreto Nº. 1584 de 02 de abril de 1855, Associação Central da Colonização 

do Rio de Janeiro, Colleção das Leis do Brasil  Império, Typografia 
Nacional, Rio de Janeiro, 1855. 

 
Decreto N º. 2.168, 01 de maio, de 1868, Regulamento de Emigrante. In 

Colleção de Leis do Brasil Império. Typographia Nacional, Rio de Janeiro, 
1858. 

 
Decreto N. 9311 de 25 de outubro de 1884. Art. 372, paragrafo 4. Palacio do 

Rio de Janeiro. Biblioteca do Senado. Brasília-DF. 
 
Diário Oficial do Estado da Bahia. A Faculdade de Medicina da Bahia. Agenor 

Bomfim. (Secretário da Faculdade, em 1923). Edição Especial 
Comemorativa ao Centenário da Independência da Bahia: Salvador, 
1923. 

 
Diário Oficial do Estado da Bahia. A medicina e sua evolução na Bahia. 

Gonçalo Moniz Sodré de Aragão. Edição Especial Comemorativa ao 
Centenário da Independência da Bahia: Salvador, 1923.  

Diário Oficial do Estado da Bahia - Ano do Centenário da Independência da 
Bahia (1823-1923), segunda-feira, 02 de julho de 1923. Salvador-BA, 
1923. 

 
Diário de uma Viagem ao Brasil e de uma Estada nesse País durante parte dos 

Anos 1821, 1822 e 1823. Graham, Maria. Trad. Américo Jacobina 
Lacombe. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1956. 
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Discurso sobre as Medidas Sanitárias. Conde Capelão-mor M. B. C. C. M. 
(Manoel, Bispo). Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Palácio 
da Conceição, 23 de abril de 1850. (Coleção Marquês de Olinda). Rio de 
Janeiro, 1850. 

 
Documentos (Manuscritos) sobre Indústria no século XIX, na Bahia. Caixa 28, 

a) Pacote n.2, b) Pacote n.3, c) Avulsos.  Arquivo Público do Estado da 
Bahia, 1839-1888. 

 
Documentos Históricos Brasileiros. Ministério da Educação e Cultura – 

MEC/FENAME - Rio de Janeiro, 1976. 
 
Esboço Histórico dos Acontecimentos mais Importantes da Vida da Faculdade 

de Medicina da Bahia. Otavio Torres. Salvador. Universidade de São 
Paulo Faculdade de Medicina, 1946.  

Estatutos da Faculdade de Medicina da Bahia (1832).  Biblioteca da FMBA-
UFBA. 

 
Estatuto das Faculdades de Medicina do Império do Brasil. Decreto Nº. 1.387 

de 28 Abril, Secretario d’Estado dos Negocios da Justiça. Palacio do Rio 
de Janeiro deste mesmo, 1854.  

Estatutos do Banco da Bahia, Decreto Imperial Nº. 2.140 de 1858. Arquivo 
Público da Bahia. Salvador-BA. 

FALLA do Trono. Discurso de Resposta à Anno de 1850. Câmara dos 
Deputados. Cruz Jobim. Palácio do Rio de Janeiro, 04 de junho de 1850.  

 
FALLA Recitada do Presidente da Provincia da Bahia o Conselheiro 

Desembargador Francisco Gonçalves Martins, n’Abertura da Assembléa 
Legislativa da  Mesma Provincia. No Dia 1º. de Março de 1850 Bahia. 
Typographia Constitucional de V. R.º Moreira, Bahia 1850. 

 
FALLA Recitada do Presidente da Provincia da Bahia Conselheiro Francisco 

Gonçalves Martins, n’Abertura da Assembléa Legislativa da Mesma 
Provincia. No Dia 1º.  de Março de 1852. Typographia Const. de Vicente 
Ribeiro Moreira, Bahia 1852. 

 
FALLA Recitada do Exm.º Presidente da Provincia da Bahia o Doutor. João 

Maurício Wanderley, n’Abertura da Assembléa Legislativa da Mesma 
Provincia. No 1.º de Março de 1853. Typographia Constitucional de 
Vicente Ribeiro Moreira, Bahia 1853. 
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FALLA Recitada na Abertura da Assembléa Legislativa da Bahia pelo 
Presidente da Provincia o Doutor João Mauricio Wanderley. No Dia 1.º de 
Março de 1954. Typographia de Antonio Olavo de França Guerra e 
Compo, Bahia. 1854. 

 
FALLA Recitada na Abertura da Assembléa Legislativa da Bahia pelo 

Presidente da Provincia o Doutor João Mauricio Wanderley. No Dia 1.º de 
Março de 1855. Bahia. Typographia de Antonio Olavo de França Guerra e 
Compo, Bahia. 1855. 

FALLA  Recitada na Abertuda D'Assembleia Legislativa da Bahia, pelo 
Presidente da Provincia o Conselheiro Joaquim, Antão Fernandes Leão. 
(Sobre a Salubridade Publica, Cimitério e Hospitial). No Dia 1º. de Março 
de 1861. Bahia, Typographia de Antonio Olavo da Franca Guerra, 1862. 

 
FALLA  Recitada na Abertuda D'Assembleia Legislativa da Bahia, pelo 

Presidente da Provincia da o Doutor Alvaro tiberio de Mancorvo e Lima. 
(Sobre o Cholera, Febre Amarella, Vacina e Agua Thermica). No Dia 1º. 
de Março de 1861. Bahia, Typographia de Antonio Olavo da Franca 
Guerra, 1856, 3-15. 

 
Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 1, 10 de julho de 1866, p.1. 

 

Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 1, 16 julho, 1866, p. 1. 

 

Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 3, 10 de agosto, 1866, p. 27. 

 

Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero 4, 25 de agosto, 1866, p. 39-41. 

 

Gazeta Medica da Bahia, Anno I, Numero XI, 10 de dezembro de 1866, p. 122-

125. 

 
Gazeta Medica da Bahia, Numero 12, 25 de dezembro, de 1866, p. 144.  

 

Gazeta Medica da Bahia. Artigo Sobre a Molestia Vulgarmente denominada 

Oppilação ou cansaço, I I (3, 4 e 5), 1866.   

 
Gazeta Medica da Bahia, Anno 3, Numero 37, 15 de janeiro de 1868. 
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Gazeta Medica da Bahia, Anno 3, Numero 56, 30 de novembro de 1868, p. 95. 

 

Gazeta Medica da Bahia, Ano XVIII, Numero 8,  fevereiro de 1887, p.337-344. 

 

Gazeta Medica da Bahia Anno XVIII, Numero 10, abril de 1887, p.433-439.        

 

Gazeta Médica da Bahia Anno XVIII, Numero 11, maio de 1887, p.481-492.  

 

Gazeta Medica da Bahia, Anno XV, Nº. 9, Salvador, março de 1884, p.51. 

 

Gazeta Medica da Bahia, I (13), 10 de Janeiro de 1867, p. 146-151. 

 

Gazeta Medica da Bahia, I (15), 10 de fevereiro de 1867, p. 172-176. 

 

Gazeta Medica da Bahia, Nº. 56, 30 de novembro, de 1868, p. 95. 

 

Gazeta Medica da Bahia, III (57), 15 de dezembro de 1868. 

 

Gazeta Medica da Bahia. Artigo Febre-Amarela Importada pelo Vapor 

Guiscardo. J. F. Silva Lima. Setembro de 1869.   

 
Gazeta Medica da Bahia. Artigo Traços Biográficos Wucherer. Novembro de 

1905. Lima, J.F. Silva, Reimpresso da DNERU, 1966. 
 

Gazeta Medica da Bahia, Nº.13 - Salvador ,10 de Janeiro, 1867, p.155.  

 

Gazeta Medica da Bahia, XXIII (6), Salvador, dezembro de 1891, p. 241-249. 

 

Gazeta Médica da Bahia, XXX, (6), Salvador, dezembro, de 1898. 

 

Gazeta Medica da Bahia, XXXVII (7), Salvador, janeiro de 1907. 

 

Gazeta Medica da Bahia. Artigo Esboço Historico da Fundação da Gazeta 

Medica da Bahia, Numero 48, 1916. 
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Gazeta Medica da Bahia 2004; 74(1): Jan-Jun:9-101. Artigo Lista de Teses 

Doutorais de Titulados pela Faculdade de Medicina da Bahia, de 1840 a 
1928. História da Instrução no Brasil (1500-1889). José Ricardo de 
Almeida.  2ª. Edição. EDUC: Brasília, 1989.   

 
Inventario das obras existentes até 1856. Informações prestadas, sobre o 

estado da Biblioteca Publica da Bahia. José Gaspar Lisboa. Bahia, 1856. 
Biblioteca Publica do Estado da Bahia, 1856. 

 
Jornal da Bahia de 2 maio 1856. Febre Amarella. Biblioteca do Estado da 

Bahia. Salvador-Bahia. 
 
Jornal À Tarde de 8 abril (1963). Artigo sobre These Doutoral sobre Positivismo 

(1844). Biblioteca do Estado da Bahia. Salvador-Bahia. 
Lei Provincial Nº. 73, de 15 de julho de 1838, criação do Conselho de 

Salubridade da Provincia da Bahia pelo Presidente da Provincia da Bahia, 
o Conselheiro Thomaz Xavier Garcia d’Almeidamas. Atividades rotineiras 
a partir de 15 de fevereiro de 1840.  

 
Lei Nº 514 de 28 de Outubro de 1848. Artigo Nº. 14 da criação da Associação 

Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional.  
 
Lei Nº 514 de 28 de Outubro de 1848, Artigo 14 da criação da Associação 

Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional.  
 
Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa Bahia, sancionadas e publicadas 

no ano de 1864 de nº 910 a 950. Bahia: Tip. Poggetti – de Tourinho & Cª 
(Rua do Corpo Santo nº 47), 1864.  

 
Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa Bahia, sancionadas e publicadas 

no ano de 1868 de n. 1.003 a 1.054: Bahia Typ. Poggetti de Tourinho, 
Dias & C., 1868.  

 
Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa Bahia, sancionadas e publicadas 

no ano de 1861, sob numeros 846 a 880. Vol. XIV. Bahia: Tipografia 
Constitucional, 1869. 

 
Lei nº 1.165 de 2 de maio de 1871 – Concedendo ao Instituto Historico da Bahia 

a subvenção anual de 1:200$ rs. para ocorrer às despesas de impressões 
para o mesmo (p.85/6). Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa 
Bahia, sancionadas e publicadas no ano de 1871 sob nºs 1.133 a 1.170. 
Bahia: Tipografia Constitucional, 1871.  
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Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa Bahia, sancionadas e publicadas 
do ano de 1874 contendo os números 1.350 a 1.447: Bahia Imprensa 
Econômica, 1875.  

 
Leis e Resoluções e da Província Bahia de nºs 1589 a 1713 votadas no ano de 

1876. Bahia: Oficina lito-tipográfica de J.G. Tourinho, 1877.  
 
Leis e Resoluções e da Província Bahia de números 1857 a 1948 votadas no 

ano de 1879. Bahia: Tipografia do Diário, 1880. 
 
Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa Bahia de nºs 1.949 a 2.140 do 

ano de 1880. Bahia: Tipografia do Diário da Bahia, 1881.  
 
Leis e Resoluções e da Província Bahia de nºs 2.364 a 2.437 votadas no ano 

de 1883. Bahia: Tipografia do Diário da Bahia, 1883. 
 
Lei nº 2.530 de 5 de agosto de 1885 – Concedendo oito loterias para 

canalização e limpeza do Riacho da vila dos Poções e construção de um 
predio escolar na Vila agrícola do Brejo Grande. Leis e Resoluções da 
Assembleia Legislativa Bahia de nº 2.499 a 2.551 votadas em 1885. 
Tipografia Diario da Bahia, 1886.  

 
Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa Bahia de nº 2.552 a 2.573 do ano 

de 1886, seguidas de um Apêndice contendo os Atos do governo de 26 de 
maio e 16 de novembro de 1886. Lito-tipografia de João Gonçalves 
Tourinho 1887,  

 
Leis e Resoluções e da Provincia Bahia, nº 2.615 a 2.754 votadas no ano de 

1889. Tipografia e Encadernação do Diario da Bahia, 1889.  
 
Lições de Clinica sôbre Febre-Amarela. Torres Homem, J. Vicente Tip. Quirino 

F. do Esp. Santo. Rio de Janeiro, 1873. 
 
Livro de Entradas de Passageiros. Commisariado de Policia do Porto da 

Provincia da Bahia, Dezembargador Chefe da Policia da Provincia 
Antonio Simóes da Silva. Policia – Titulos de Residencia dos Estrangeiros 
(1842-1843), Seção de Arquivo Colonial e Provincial, 1843, Nº 5659, Fl. 
186. Arquivo Público do Estado da Bahia. 

 
Manuscrito de Relatorio Hospital Mont Serrat em 1.º de Outubro de 1853 pelo 

Vice-Presidente da Provincia da Bahia, Alvaro Tiberio de Moncorvo e 
Lima. Biblioteca do Arquivo Público do Estado da Bahia. 
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Manuscrito de Relatorio Hospital Mont Serrat em 1.º de Outubro de 1853 pelo 
Vice-Presidente da Provincia da Bahia, Alvaro Tiberio de Moncorvo e 
Lima. Biblioteca do Arquivo Público do Estado da Bahia. 

 
Manuscrito de Relatório em 1.º de Outubro de 1853 pelo Vice-Presidente da 

Província da Bahia, Alvaro Tiberio de Moncorvo e Lima. Arquivo Público 
do Estado da Bahia. 

 
Memoria Manuscrita. Bittencourt, Ana R. G. – Doação de D. Olga de Bittencourt 

B. Cezar, neta da escritora. 1850. Arquivo Público da Bahia. 
 
Memoria Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia (1885). Manuel Joaquim 

Saraiva. Imprensa Oficial. Salvador, 1885.  
 
Memoria Historica dos Acontecimentos Notaveis da Faculdade de Medicina da 

Bahia no Anno (1863). José Antonio de Freitas. Typograhpia de Tourinho, 
Bahia, 1863. 

 
Memoria Historica das Epidemias da Febre-amarela e Cólera Morbu que têm 

Reinado no Brasil. J. Pereira Rêgo. Tip. Nacional, Rio de Janeiro, 1871. 
 
Memoria sôbre o Estado da Bahia. Vicente F. Vianna. Tipoghaphia e 

Encadernação do Diario da Bahia, 1893. 
 
Memoria sobre a Medicina na Bahia. Antonio Pacifico Pereira. Imprensa Oficial 

do Estado de Bahia, 1923. 
 
Memoria Historica da Faculdade de Medicina da Bahia (1924). Aragão, 

Gonçalo M. S. Diário Oficial. Salvador, 1940. 
 
Memoria para servir à História do Reino do Brasil, Luiz Gonçalves dos Santos. 

Rio de Janeiro, Zélio Valverde, Vol. I e II, 1943. 
 
Memoria História da Faculdade de Medicina da Bahia concernente ao Ano de 

1942. Eduardo de Sá Oliveira. Centro Editorial e Didático da UFBA, 1992. 
 
Memoria Histórica da Faculdade de Medicina da Bahia (1854-1924). Marcos 

Augusto Pessoa Ribeiro. EDUFBA, Salvador, 1997. 
 
Memória da Eletricidade. Acervo Histórico da Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia. Centro de Memória da Eletricidade e Coelba, 1995. 
 
Memória Histórica da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus (1943-

1995). Teixeira R. Universidade Federal da Bahia: Salvador, 3ª ed., 2001. 
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Nota da Sessão da Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro, de 12 

de Agosto de 1867, Jornal do Comércio, de 7 de  Outubro 1867. Apud. 
Gazeta Medica da Bahia, Anno II, Numero 37, de 15 de Janeiro de 1868. 

 
Obras Cientificas, Politicas e Sociais de José Bonifácio de A. e Silva. 

Coligiadas e reproduzidas por, Edigard de C. Falcão. Vol. I, II, III. Câmera 
dos Deputados. Brasília 2006. 

 
Plano de Ensino da Faculdade de Medicina da Bahia. Lei de 29 de dezembro 

de 1815. Arquivo Público da Bahia 
 
Plano para o Estabelecimento de huma Bibliotheca Publica na cidade de S. 

Salvador - Bahia de Todos os Santos, offerecido á Approvação do 
Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Conde dos Arcos, Governador, e 
Capitão General desta Capitania. Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco. 
Bahia, 26 de abril de 1811. Biblioteca Pública do Estado da Bahia. 

 
Presidentes da Provincia da Bahia (1823-1889). In: Centenário da 

Independência, Diário Oficial do Estado da Bahia, segunda-feira, 2 de 
julho de 1923. 

 
Primeiro Inquérito sobre a Emigração Portuguesa pela Comissão da Câmara 

dos Senhores Deputados, Imprensa Nacional, Lisboa, 1873. 
 
Providencias para Previnir e Atalhar o Progresso de Febre-Amarela Ministerio 

do Imperio. Secretaria de Estado dos Negócios do Império - Jose de 
Paiva Magalhães Calvet. Aviso N 1º. 10 do Imperador do Brasil de 14 de 
fevereiro de 1850.  Palácio do Rio de Janeiro. 

 
Relatório do Consulado de  Portugal sobre a Emigração 34. Portugal, 1850. 

Torre do Tombo. Portugal.  

Relatorio do Ministerio dos Negocios Estrangeiros de Portugal, Anno de 1850. 
Publicado em Portugal, no Anno 1851. Torre do Tombo. Portugal. 

Relatorio Publicado pelo Ministerio do Imperio do Governo. Ministro José da 
Costa Carvalho, Rio de Janeiro, no Anno de 1851, p.10-11. Biblioteca do 
Senado, Brasília. 

Relatorio do Anno de 1850, Apresentado a Assembléia Geral  Legislativa,na 3ª. 
Secessão, da 8ª. Legislatura. Publicado pelo Ministro e Secretário 
D´Estado dos Negócios do Império. Jose da Costa Carvalho, Typographia 
Nacional, Rio de Janeira, 1851.  
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Regulamento de Hygiene Publica do Imperio do Brasil. Ministerio do Imperio do 
Governo. Palácio Imperial, Rio de Janeiro, Anno de 1851. Colleção das 
Leis do Brasil Império, 1855. Biblioteca do Senado, Brasília-DF. 

 
Relatorio Apresentado a Assembleia Legislativa. Ministro D`Estado dos 

Negocios do Estado do Imperio do Brasil, 1852. Biblioteca do Senado, 
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