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Resumo 

 

Stacheski, Mônica Soares; Silvia I. Waisse Priven (orientadora). 

Antidotarium Nicolai: sua posição no movimento literário médico nos 

séculos XII e XIII. Dissertação de Mestrado,Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo,2016. 

 

O Antidotarium Nicolai é uma coleção de receitas de 

medicamentos compostos, redigido provavelmente perto de 1180, 

na cidade de Salerno, no sul da península itálica e conexo ao 

movimento literário médico da Escola de Salerno. De autoria 

desconhecida, apesar do autor escrever “Ego, Nicolaus” (Eu, 

Nicolau), essa obra surgiu da solicitação de colegas 

praticantes de medicina ou discípulos, no sentido de elaborar 

uma obra prática sobre a produção de medicamentos. Copiado em 

centenas de manuscritos, impresso em incunábulos e livros, o 

Antidotarium Nicolai circulou em escolas médicas estrangeiras 

a partir do final do século XIII. Fez parte de currículos 

universitários de forma oficial e extraoficial pela Europa 

medieval e moderna. O presente estudo averigua o contexto 

histórico-social, a literatura secundária e as fontes 

primárias temporalmente mais próximas da origem, e faz uma 

análise da obra da perspectiva da história da ciência. 

 

Palavras-chave: História da Ciência, Medicina medieval, 

Salerno, Antidotarium Nicolai  

 



Abstract 

 

Stacheski, Mônica Soares; Silvia I. Waisse Priven (Advisor). 

Antidotarium Nicolai: its status in the medical literary movement 

in the 12th and 13th centuries. MSc. Dissertation, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2016. 

 

Antidotarium Nicolai is a collection of recipes of 

composite medicines probably written about 1180 in Salerno, 

southern Italy, was related to the medical literary movement 

originated in the School of Salerno. Its author remains 

unknown, although the manuscript begins stating “Ego, 

Nicolaus” (I, Nicholas). It was written for the author’s 

colleagues, i.e., practicing doctors, or students as a 

practical book on the preparation of medicines. Copied in 

hundreds of manuscripts and printed as incunabula and books, 

Antidotarium Nicolai circulated across medical schools 

outside Italy starting at the end of the 13th century. It was 

included both officially and unofficially in the syllabus of 

European university courses along the Middle Ages and modern 

times. The present study discusses the historical-social 

context, secondary literature and primary sources closest to 

Antidotarium Nicolai and analyzes its content from the 

perspective of history of science.   

 

Keywords: History of Science, Medieval medicine, Salerno, 

Antidotarium Nicolai  
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Introdução 

 

A medicina salernitana medieval, ao final da Alta e início da 

Baixa Idade Média, tornou-se famosa a ponto de europeus, como os 

do norte dos Alpes, viajarem em busca de tratamento médico ou 

aceitarem seus praticantes itinerantes. 1  Isso suscita várias 

hipóteses. Acredita-se, pois, que a cidade da península itálica 

tivera uma posição relevante como entreposto de culturas do 

Mediterrâneo, prerrogativa semelhante à de algumas outras cidades 

dessa região.2  

Antes do início do século XI, Salerno adquirira boa reputação 

pela habilidade de seus praticantes médicos.3 

Embora sem evidências de qualquer edificação ou sede coletiva 

antes do século XII, os historiadores, ao se referirem à escola 

médica de Salerno, delimitam uma comunidade informal de mestres e 

alunos com métodos de estudo mais ou menos uniformes.4 Apesar de 

as tradições de ensino anteriores ao século XI passarem a ideia 

de transmissão de conhecimento de mestre para discípulo, a partir 

do século XI, a formação de clérigos praticantes de medicina sugere 

não só a sua alfabetização, como também a sua capacidade de fazer 

uso de textos médicos.5  

                                                        
1 García-Ballester, Introduction para Practical medicine 16-20. 

2 Skinner, Health and Medicine, 126. 

3 French, Medicine before Science, 72. 

4 Ibid. 

5 Ibid., 64. 
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No final do século IX, próximo à grande abadia beneditina de 

Montecassino, fundou-se um centro de estudos humanísticos – a 

Escola de Salerno. Já no século XII, alcançou o apogeu, até ser 

fechada em 1861 por Joachim Murat, rei de Nápoles, e seu cunhado, 

Napoleão.6 

Em 1075, ou no início de 1076, o escritor, médico praticante 

e arcebispo - Alfano de Salerno - desempenhou um papel importante 

no conhecimento de textos médicos bizantinos a serem traduzidos 

e, assim, disponíveis. O escritor traduziu, do grego para o latim, 

o livro “Sobre a Natureza do Homem”, atribuído a Nemésio de Emesa 

(final do século IV e começo do V). Além disso, Alfano compôs duas 

obras médicas.7 Entretanto, a contribuição mais importante foi o 

seu patronato ao imigrante Constantino, o Africano (f. antes de 

1098/99). Este chegou a Salerno por volta do ano 1070, contudo, 

por recomendação de Alfano, logo se mudou para a abadia beneditina 

de Montecassino. Lá se tornou monge e passou o resto de sua vida. 

Dessa forma, transformou a abadia em um valioso depósito de textos 

médicos traduzidos do idioma árabe. Além de obras menores e mais 

especializadas sobre produtos farmacêuticos, a urina, dietas, 

febres, relações sexuais, a lepra e a melancolia, Constantino 

traduziu pelo menos vinte obras para o latim.8 

O grande trabalho de Constantino não fora imediatamente 

abraçado em sua totalidade. Além de sua extensão, seu trabalho 

introduzia na Europa um vocabulário rico, mas difícil, e sem 

                                                        
6 Kristeller, Scuola di Salerno, 67. 

7 Skinner, 133. 

8 Jacquart, “Science médicale”, ix-xii. 



3 
 

dúvida, uma riqueza de novos produtos medicamentosos e uma série 

de conceitos que levariam anos de assimilação no pensamento 

médico9. No entanto, a disponibilidade desses novos textos médicos 

mudaria a orientação da medicina salernitana. 

Sabe-se que, antes das traduções de Constantino do árabe para 

o latim das obras de Galeno, a literatura na Europa Ocidental, em 

finais do século XI, era representada pela tradição médica antiga 

hipocrática.10 Já a medicina árabe, diferente de sua contrapartida 

latina medieval, aderira aos princípios do mais prolífico médico 

da antiguidade, Galeno de Pérgamo (130 – 215 d.C.).11  

Por volta da segunda, ou da terceira década do século XII, 

foram desenvolvidas, em Salerno, técnicas pedagógicas e de 

investigação para o estudo desses livros traduzidos. Assim, 

trabalhos pedagógicos e especulativos levaram autores a compilarem 

seus próprios conhecimentos terapêuticos: textos sobre a matéria 

médica, o diagnóstico através da urina, como preparar alimentos 

ou administrar medicamentos, como realizar sangrias ou realizar 

pequenas cirurgias. Diante disso, as consequências foram diversas: 

desde novas técnicas de organização textual em pergaminho, para 

alcançar maior utilidade prática e maior uniformidade, até a 

necessidade de alfabetização dos leitores os quais usariam os 

novos registros sobre medicamentos.12  

                                                        
9 Ibid. 209-10. 

10 French, 60. 

11 Ibid. 

12 García-Ballester, 23-9. 
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Nesse interim, os textos salernitanos Circa instans (um 

catálogo de medicamentos simples, ervas medicinais, minerais, e 

outras substâncias naturais) e o Antidotarium Nicolai (uma coleção 

de receitas de medicamentos compostos) se tornariam dois 

importantes textos médicos divulgados e traduzidos na Europa 

ocidental. 

O Antidotarium Nicolai, o objeto do presente estudo, foi 

escrito em Salerno provavelmente perto de 1180. Esse antidotário 

foi mencionado pela primeira vez, no Speculum doctrinale de 

Vincent de Beauvais, escrito por volta de 1244.13 

 Apesar de ter sido aventado que o autor foi um mestre da 

Escola de Salerno que teria vivido no século XII, a saber, um 

médico de nome de Nicolau, não há registros os quais demonstrem 

que ele tenha realmente existido.14 

O Antidotarium Nicolai foi chamado, às vezes, de Antidotarium 

parvum (pequeno) para distingui-lo do seu antecessor o 

Antidotarium magnus (grande). Ambos classificados como 

antidotários; isto é, livros de receitas de medicamentos 

compostos, organizados em ordem alfabética. Contudo, com 

diferenças significativas em sua composição, especialmente no 

número de receitas, volume da obra e linguagem.15  

                                                        
13 Lutz, “Verschollene frühsalernitische”, 99. 

14 Ibid. 

15 Goltz, “ Mittelalterliche Pharmazie”, 56. 
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Quanto à relevância do Antidotarium Nicolai, cita-se a 

inclusão no currículo da Universidade de Paris em 1270.16  

 O objeto da presente pesquisa são as condições históricas, 

sociais e culturais associadas à escola médica de Salerno que 

propiciaram o desenvolvimento do gênero dos antidotários, o 

Antidotarium Nicolai, em particular, entre final do século XII e 

início do século XIII.  

 Assim, no Capítulo 1, aborda-se a escola médica de Salerno, 

sua origem e suas características, para – após- discutir o gênero 

de textos médicos denominados ‘antidotários’. Com uma análise de 

dois textos vinculados, histórica e conceitualmente, ao 

Antidotarium Nicolai, a saber, o Antidotarium magnus e o Liber 

iste, encerra-se o capítulo. 

 Já no Capítulo 2, dedica-se a uma análise pormenorizada do 

Antidotarium Nicolai, incluindo: o seu possível autor, a 

organização da obra e as características gerais das receitas 

descritas nele. Tal análise se faz para concluir algumas 

informações acerca de sua repercussão.  

Com relação à metodologia utilizada no presente estudo, essa 

corresponde à desenvolvida pelos pesquisadores do Centro Simão 

Mathias de História da Ciência (CESIMA).17 Tal proposta constrói 

o objeto de estudo na superposição de três esferas de análise, 

sendo estas: ciência e sociedade - inserção da análise no contexto 

                                                        
16 Denifle, Chartularium Universitatis, 517. 

17 Alfonso-Goldfarb, “Simão Mathias Centennial”; Alfonso-Goldfarb e col., “From 

Shelves to Cyberspace”, 552; Beltran e col., História da Ciência.  
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histórico-social; epistemológica: - análise epistêmica dos 

documentos e fontes; e análise historiográfica – a qual trata dos 

pressupostos teóricos e metodológicos que subjazem a pesquisa em 

história da ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO 1 

 

SALERNO, MEDICINA E ANTIDOTÁRIOS 

 

1.1 Salerno: um complexo panorama medieval 

No século XII, Salerno alcançou notabilidade do ponto de vista 

político, econômico, eclesiástico e intelectual. Antes de abordar 

os fatores que fermentaram e transformaram a cidade num centro de 

cultura médica, convém revisar, brevemente, o substrato local 

originário que permitiu essa reação constitutiva. Esse substrato 

foi formado por diferentes povos ali originados ou chegados: 

sannitas, 18  etruscos, gregos, romanos, godos, bizantinos, 

lombardos e normandos.19  

Pela importância atual dos achados arqueológicos sannitas em 

Salerno, seleciona-se, na Figura 1, uma visão política-territorial 

dos povos constituintes da península itálica, antes da conquista 

total pelos romanos. 

                                                        
18 Os Sannitas ou Sabelli eram um povo itálico antigo que ocupou o Monte Sannio 

e a região em torno, atualmente no nordeste da Campânia. Os registros 

arqueológicos mostram sua chegada à região de Salerno antes mesmo do primeiro 

contato entre sannitas e romanos (século IV a.C.). Os sannitas foram 

contemporâneos dos etruscos e, como estes, foram conquistados e absorvidos pelos 

romanos após três guerras, entre 343 a 290 a.C. Vide La Regina, I Sanniti, 299-

432.  

19 Essa relação de povos é fornecida como formadora de Salerno por Kleinhenz, 

Medieval Italy, verbete Salerno, 1004. 
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FIGURA 1. Península itálica, 510-300 a.C.; localização da Etrúria, 

Sabinia, Latium, Campânia e ao nordeste desta Samnium, região dos 

sannitas. Salerno se localiza no Golfo Tirreno, ao sul da Campânia e 

ao norte da Luccania. http://undevicesimus.deviantart.com/art/The-

Roman-Republic-c-510-300-BC-325733131. Acesso em 16 de setembro de 

2016. 

 

No período de nosso interesse, a cidade colocava-se na posição 

de capital de principado, il Principato di Salerno. Tal 

independência foi concedida através do Capitolare do Imperador 

Ludovico II em 851, pacificando a região depois de uma 

controvérsia sucessória, que implicou dez anos de guerras. 20 

Dezoito príncipes lombardos, além de regentes usurpadores e seus 

                                                        
20 Salerno virou capital de um principado não oficial antes de 851. Em 774, 

Arechis, um duque lombardo, recusou se tornar vassalo de Carlos Magno e se 

autoproclamou príncipe de Benevento. Nesse mesmo ano, Arechis transladou sua 

corte para Salerno. A partir daí iniciou-se um ciclo recorrente: Carlos Magno 

enviava tropas, Arechis e seus descendentes juravam fidelidade, só para voltar 

a romperem com o Império. Vide Martin, Éléments préféodaux. 

http://undevicesimus.deviantart.com/art/The-Roman-Republic-c-510-300-BC-325733131
http://undevicesimus.deviantart.com/art/The-Roman-Republic-c-510-300-BC-325733131
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parentes, sucederam-se no governo. Esses, além de participarem de 

investidas contra e a favor de seus vizinhos, mantiveram relações, 

às vezes amistosas, às vezes desafiadoras, tanto com o Sacro 

Império Romano Germânico quanto com o Império Bizantino; ora se 

defendendo de ataques sarracenos, ora contratando estes ‘infiéis’ 

para intervir em tensões nas cercanias. E na costa da Ligúria 

permaneciam províncias bizantinas, como os ducados de Nápoles e 

da Calábria, sendo que a própria Salerno se encontrava entre áreas 

remanescentes dessa influência bizantina.21 Registram-se, assim, 

na Figura 2, a localização e a vizinhança do Principado de Salerno. 

O Principado de Salerno começou a perder autonomia devido à 

conquista normanda, com a benção papal de Nicolau II (1010-1061), 

em 1059, visando acabar com a influência bizantina no sul da 

península e tomar a Sicília das mãos dos árabes. Ao que tudo 

indica, os normandos chegaram aos poucos; inicialmente, como 

compradores de terras, enriquecidos pelo trabalho de mercenários 

e guerreiros protetores de peregrinos na ida e na volta de 

Jerusalém. Assim, foram se tornando respeitáveis donos de terras 

em Aversa - primeiro ducado normando -  estabelecido em 1030, a 

57 km de Salerno. Todavia, motivados pela ambição de domínio 

político, outros normandos migraram, avançando por toda a região 

meridional da península itálica.22 

                                                        
21 Martin, “Historiographie récente”, 333. 

22 Delogu, “Apport des normands”, 150-1.  
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FIGURA 2. Mapa histórico dos estados da Igreja Católica, 

possessões bizantinas, domínios e principados ‘italianos’ em 

1050. William Shepherd, Historical Atlas (Austin [TX]: 

University of Austin at Texas, 1923-26). O detalhe mostra o 

“Patrimônio de São Pedro”. O Principado de Salerno, no sul da 

península itálica em seu lado ocidental, é voltado para o mar 

Tirreno. A Sicília ainda era território sarraceno.       

Extraído de Emerson Kent.com 

http://www.emersonkent.com/map_archive/italy_1050.htm    

Acesso em 5 dezembro 2016. 
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Em 1076, o normando Roberto Guiscardo (1015-1085) assediou 

Salerno, então, sob governo do lombardo Gisulfo II; não conseguiu 

invadir o castelo; a população se rendeu por inanição, depois de 

oito meses de assédio.  

 Imediatamente, Roberto Guiscardo se divorciou de sua esposa 

normanda para se casar com a irmã de Gisulfo II, adquirindo, 

assim, direitos dinásticos (Figura 3).  

 

FIGURA 3. Roberto Guiscardo coroado, em 1078, pelo Papa Gregório VII 

(1020-1085, eleito em 1073) como primeiro príncipe normando de Salerno, 

terminando, assim, a dinastia de lombardos desse principado. Guiscardo 

já havia sido coroado, em 1059, pelo Papa Nicolau II (1010-1061, eleito 

em 1059), como Duque de Púlia, Calábria e Sicília. Fonte iconográfica 

e bibliográfica: Darstellung aus der Nuova Cronica des Giovanni 

Villani, provavelmente do século XIV, imagem disponível na revista 

alemã Der Spiegel Geschichte, ano 2010 volume 6, página 10. 
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Entretanto, a linhagem se extinguiu com seu neto, passando o 

feudo de Salerno para o tio paterno, Rogério II, Rei da Sicília. 

Foi assim que, em 1127, Salerno perdeu a independência. Contudo, 

ao ser coroado oficialmente como primeiro Rei da Sicília, em 1130, 

Rogério II foi intitulado, Re di Sicilia, Duca di Puglia, di 

Calabria, di Napoli e Principe di Salerno, sinal da distinção 

política da cidade. Já na coroação do terceiro rei da Sicília, 

Guilherme II, em 1154, o título passou a ser Re di Sicilia e di 

Napoli. A partir daí, Salerno deixou de ser chamada de capital de 

principado, para ser mencionada apenas como cidade.23 A Figura 4 

mostra essa evolução política-territorial.  

Economicamente, a bem-aventurança invejada de Salerno 

vinculava-se aos comércios marítimo e fluvial; já a agricultura, 

em função da quantidade de área cultivável, era muito limitada.24 

Voltada para o golfo formado pelo mar Tirreno, costa ocidental da 

Península Itálica, Salerno é flanqueada por colinas e vales, 

recebendo rios de importância histórica e econômica. Por seus 

poços naturais de decantação de argila, destaca-se o rio Irno. 

Esses fizeram de Salerno um centro de produção e de comércio de 

cerâmica. De fato, com pouca terra cultivável, os salernitanos 

viviam do comércio, da pesca e da cerâmica.25 

  

 

                                                        
23 Summonte, Historia della cittá, II: 234. 

24 Skinner, Health and Medicine, 6-7. 

25 Ibid., 11. 
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FIGURA 4. Montagem elucidativa realizada por Mônica S. Stacheski, sobre 

a evolução política-territorial da península itálica entre os séculos IX 

a XIII. Utilizou-se, para tanto, o mapa europeu com os domínios do Sacro 

Império Romano Germânico (814), o mapa europeu com os domínios italianos 

(1000) e o mapa europeu do domínio dos Hohenstaufen no Sacro Império 

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/FricIIRo.htm
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(1250). Salerno obtém sua independência do Ducado de Benevento em 851, 

torna-se capital de principado e perde autonomia em 1127.   Fontes: 

http://undevicesimus.deviantart.com/art/The-Frankish-Empire-under-the-

Carolingians-to-814-525661198; 

http://undevicesimus.deviantart.com/art/Europe-1000-The-High-Middle-

Ages-553500427; http://undevicesimus.deviantart.com/art/Europe-AD-1250-

The-Age-of-Hohenstaufen. Acesso em 10 de agosto de 2016. 

 

Nos séculos IX e X, Salerno não possuía o mesmo movimento 

comercial que a Sicília. Especiarias, resinas, sais minerais e 

outros itens, utilizados na fabricação de medicamentos e descritos 

nas obras de matéria médica pouco chegavam à cidade. Ao ser 

conquistada pelos normandos, no século XI, Salerno passou por 

notáveis melhoras, especialmente quanto ao intercâmbio comercial 

com a Sicília e o norte de África. Na medida em que isso ocorrera, 

aumentou-se o contato dos salernitanos com a cultura árabe. Embora 

não houvesse comunidades residentes de muçulmanos no sul da 

península itálica durante os séculos XI e XII, havia uma 

comunidade de seiscentos judeus em Salerno, como Benjamin de 

Tudela relatou, sendo ela a maior da região.26 

 Apesar de os aspectos geográficos, às vezes, parecerem 

entediantes e até desnecessários, certamente, esse não é o caso 

de Salerno. Pois, foi a geografia que fortaleceu a cidade.27 Como 

mencionado, Salerno é abraçada em seu lado oriental por áreas 

rochosas, montes com a altura ideal para servirem de postos de 

vigia. O castelo de Salerno era guardado por um abrigo construído 

                                                        
26 Tudela, Itinerary of Rabbi Tudela, I: 43. 

27 Santoro, “Per il controllo”, 1. 

http://undevicesimus.deviantart.com/art/The-Frankish-Empire-under-the-Carolingians-to-814-525661198
http://undevicesimus.deviantart.com/art/The-Frankish-Empire-under-the-Carolingians-to-814-525661198
http://undevicesimus.deviantart.com/art/Europe-1000-The-High-Middle-Ages-553500427
http://undevicesimus.deviantart.com/art/Europe-1000-The-High-Middle-Ages-553500427
http://undevicesimus.deviantart.com/art/Europe-AD-1250-The-Age-of-Hohenstaufen
http://undevicesimus.deviantart.com/art/Europe-AD-1250-The-Age-of-Hohenstaufen


15 
 

num monte próximo, o Monte Bonadies, o qual, a partir do século 

VI, foi submetido a uma série de ampliações, reforços e 

modernização constantes. Dessa fortificação, quando alguém 

avistava um perigo, a Foria citadina, aldeões dos ‘extramuros’, 

abrigava-se dentro do castelo ou lutava na vanguarda da defesa. 

Havia outras torres em outros montes com a mesma utilidade. E, a 

fim de que se reforce a informação disponível sobre o sistema 

particular de controle territorial da Salerno medieval, há os 

achados arqueológicos nos assentamentos correspondentes.28  

Além do comércio marítimo, Salerno detivera o controle de um 

trecho do antigo sistema viário, ainda em pleno funcionamento na 

Idade Média, apesar de datar do Império Romano (132 a.C.). A Via 

Popilia, Capua - Regium, também conhecida como Via Annia, 

continuação da Via Capua-Reggium, era uma estrada de ligação entre 

Roma até Salerno, secundária à Via Appia.29 As redes de estradas 

do Império Romana foram retratadas em um pergaminho do século XII 

ou XIII, no qual Salerno é registrada, como vemos na Figura 5. 

                                                        
28 Ibid., 2-3. 

29 Ibid., 2. 



16 
 

 

FIGURA 5. A Tábula Peuntingeriana é um rolo de pergaminho de 6,82 cm 

de comprimento, 34 cm de largura, que retrata a rede de estradas do 

Império Romano. O original está preservado na Biblioteca Nacional da 

Áustria, Viena, desde 1737 e divide-se em 11 segmentos (Pars). 

Descoberto em uma biblioteca em Worms, na antiga Renânia, ‘Alemanha’, 

por Conrad Celtis (1459-1508), historiador e poeta germânico. Celtis 

doou o mapa, em 1508, para Konrad Peutinger (1465-1547), um humanista 

e antiquário germano do século XVI alemão, cujo sobrenome ficou 

vinculado à tabula. Várias cópias foram feitas a partir do original. 

A cópia nesse exemplo foi feita em 1887 por Conrado Milleri e 

corresponde a Pars VII da tábula. Vemos a cidade de Salerno assinalada 

no canto inferior direito. Nota-se duas vias (linhas em vermelho): ao 

norte, uma via parte de Cápua, passa por Nápoles, Herculanum, Pompéia, 

Nucéria e alcança Salerno; ao leste, outra via originária do nordeste 

da península, passa por Benevento, recebe estradas secundárias de toda 

costa oriental e chega à cidade salernitana. Fontes eletrônicas: 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula. 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-

of-the-world/register/full-list-of- registered-heritage/registered-

heritage-page-8/tabula-peutingeriana/ Acesso em 16 de junho de 2016. 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula
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Já de interesse específico para a presente pesquisa, no 

noroeste de Salerno, encontra-se a abadia de Montecassino, 

edificada em 529 por São Bento de Núrsia (480-547). A ordem 

beneditina acolheu regras criadas pelo próprio fundador, e entre 

essas, o capítulo XXXVIII indica: “Infirmis ante omnia et super 

omnia omnis cura ad hibenda est” (antes e acima de tudo, precisamos 

cuidar dos enfermos).30 São Bento recomendava acolher as pessoas 

que ali chegassem como se fossem o Cristo em pessoa, estimulando 

não só a prática de hospitalidade, como também a restauração das 

saúdes física e espiritual do doente.  

Dotada de enfermaria e de hortas de plantas medicinais, 

inicialmente, a abadia atendia os próprios monges enfermos, o 

domus infirmorum. Contudo, a inexistência de médicos leigos 

ampliou a ação para além do recinto monasterial.31 Dessa forma, os 

monges atendiam os hospitia ou albergarias, davam hospitalidade 

aos peregrinos, também cuidavam de enfermos, pobres e idosos. A 

ordenança sobre os enfermos, como caridade máxima, pode ser 

observada na Figura 6, da regra beneditina. 

                                                        
30 Franco, “Ruolo della medicina”, 93.  

31 Agrimi, & Crisciani, “Charity and Aid”, 186-7. 
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FIGURA 6. Cópia do incunábulo veneziano de 1495 sobre as regras da 

ordem beneditina. Os capítulos XXXVI, XXXVII e XXXVIII fazem 

referência às doenças, tratamentos de monges e leigos. A página em 

destaque do capítulo XXXVIII, provavelmente em ‘italiano’ medieval, 

leva a seguinte orientação de São Bento: “Sopra tutte le cose se da 

hauer grande & solicita cura de li infermi & curi veramente a loro 

serua come a Christo. el qual dice. Io fui infermo & vui me visitasti”. 

[Acima de todas as coisas, se deve dar grande e solícita cura aos 
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enfermos, curá-los como se fosse verdadeiramente o Cristo, Ele que 

disse, ‘Estive enfermo e vós me visitastes’] tradução de Mônica 

Stacheski. Impressum Venetiis: [Johann Hamann], Anno Domini 

MCCCCLXXXXV. http://digitale.beic.it/regula_san_benedictus. Acesso em 

11 de novembro de 2016. 

 

A abadia era depositária de antigos textos das tradições 

hipocrática e galênica. E os manuais, os chamados herbários 

sanitatis ou hortuli, surgiram devido ao desenvolvimento de 

técnicas próprias de cultivo de plantas com virtudes 

medicinais específicas. Outras abadias beneditinas foram 

fundadas na Europa e, como será observado, após duzentos anos, 

também em Salerno. 

Durante este período, a participação dos monges foi, pouco a 

pouco, exigida também fora do mosteiro. Muitos deles servindo nas 

cortes de príncipes e reis. Frente a tal participação, a Igreja 

reclamou do uso das doações de reis e nobres para aquisição de 

recursos terapêuticos, construção de enfermarias e esmolas para 

enfermos e pobres. A seguir, adotou medidas de controle da atuação 

dos monges médicos. Legislações conciliares começaram, então, a 

surgir como, por exemplo, o cânone 9 do II Concílio de Latrão 

(1139), com a seguinte crítica: “[os monges médicos] prometem 

saúde em troca do dinheiro detestável”.32 O sínodo de Paris de 

1212, por sua vez, indica: “Os monges devem se ocupar dos doentes 

                                                        
32 Várias disposições conciliares pediram sanções à prática da medicina por 

monges fora de mosteiros, em Tours (1163), em Montpellier (1195) até a interdição 

pelo Concílio de Latrão em 1215. Vide Lippi, “Salus Animae”, 30. 

http://digitale.beic.it/regula_san_benedictus
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e das pessoas fracas, e não fazer emprego ordinário das esmolas 

recebidas para esse fim e para construir as enfermarias”, além de 

“Nenhum monge deve, sob o pretexto de dar consultas de direito ou 

de medicina, habitar fora do convento, mesmo com a permissão do 

abade: pois este não pode permiti-lo”.33 Tais restrições, até a 

proibição total do exercício da medicina pelos monges, levaram a 

uma lenta progressão da passagem do conhecimento médico das mãos 

monásticas às mãos laicas.34  

A ‘santa’ Salerno também fazia parte do itinerário de 

peregrinação. O ano de 793 é considerado como a data de fundação 

do monastério beneditino em Salerno. Para lá, os corpos de doze 

cristãos martirizados em 258 foram conduzidos. A regra beneditina 

de albergaria e hospitalidade mantivera-se nesse monastério. Além 

desse estatuto de acolhimento, a vizinhança de Montecassino e sua 

biblioteca também influenciaram a prática médica em Salerno. 

 Em 6 de maio de 954, a Catedral de Salerno recebeu os restos 

de São Mateus, o Evangelista.35 Já em 974, por intermédio do Papa 

Bonifácio VII, Salerno tornou-se, criando, assim, um arcebispado 

aos cuidados do clérigo Amato.36 De particular importância para a 

presente pesquisa, Alfano de Salerno (1015-1085), nomeado abade 

                                                        
33 Franco, Ruolo della medicina, 93. 

34 Lippi, 32. 

35 Summonte, II: 171. 

36 Ibid., II: 174. 
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do monastério por Gisulfo II,37 em 1057, tornou-se arcebispo no 

ano seguinte.  

Heranças dos romanos eram sentidas também na legislação, tanto 

no período lombardo como no normando. Assim, Rogério II, o 

primeiro rei da geração normanda, reformulou a legislação vigente 

em quarenta leis. 38  De fundamental importância à presente 

pesquisa, a 18a lei, intitulada Probabili experientia medicorum, 

estabelecia que ninguém poderia medicar sem antes ser aprovado 

pelos oficiais e juízes do reino. Essa lei foi logo ampliada, 

levando à exigência de aprovação pelo Colégio de Médicos de 

Salerno para a prática da medicina, sob pena de um ano de cárcere.39 

Em 1240, Frederico II, Imperador do Sacro Império Romano 

Germano e Rei da Sicília,40 reafirmou a importância dos médicos de 

Salerno por meio das Constitutiones regum regni utriusque 

                                                        
37 Sobre a vida de Alfano de Salerno, sua influência e viagens à Constantinopla, 

sozinho ou acompanhando o príncipe Gisulfo II, vide Ramseyer “Pastoral Care”, 

em Bishop Reformed. 

38 Ibid., II: 262. 

39 Ibid., II: 265.  

40 Frederico II iniciou a dinastia Hohenstaufen de reis da Sicília e Nápoles. Em 

1266, a casa francesa de Anjou conquista a Sicília e Nápoles. Pedro III de 

Aragão, toma posse da Sicília em 1282, e seu tataraneto, Frederico III captura 

Nápoles das mãos francesas, em 1373. Salerno faz parte dessas possessões. Em 

1494, as disputas entre os franceses e aragoneses se reinicia, com o fracasso 

dos primeiros. Entre 1714 e 1734, a dinastia austríaca dos Habsburgos rege 

Nápoles e Sicília. O domínio retorna aos espanhóis, os quais, no momento, tinham 

como rei um descendente da dinastia Bourbon. Napoleão ataca a região em 1806 e 

seu cunhado Joaquim Murat torna-se rei até 1816. Após a queda de Napoleão e 

Murat, Nápoles e Sicília se unem oficialmente em ‘Reino das Duas Sicílias’, com 

a volta dos espanhóis Bourbon, depois os Sabóia, até 1861 e a unificação da 

Itália. Vide Kleinhenz, 501-3. 
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Siciliae. A Figura 7 atesta a distinção dos médicos salernitanos 

nas leis sicilianas. 

 

FIGURA 7. Cópia da impressão de 1786 das páginas 197 e 198 da 

Constitutiones regum regni utriusque Siciliae (escrita em 1240), de 

Frederico II, Imperador do Sacro Império Romano Germânico, Rei da 

Sicília e Nápoles. Aqui, a importância da escola de Salerno é 

reforçada por meio da exigência de exame do colégio de médicos 

salernitanos para exercer a função de médico. Ainda, no texto à 

direita, há informações sobre o número de anos a serem estudados, ao 

menos três anos de ‘scientia logicali’, três anos de ‘studiam 

medicinale’ e cinco anos de ‘studeat ita quo chirurgiam quæ est pars 

medicinæ’ [cirurgia que faz parte da medicina]. Fonte: 

https://archive.org/details/bub_gb_GI_9WhDy-PUC. Acesso em 10 de 

agosto de 2016. 

 

Embora Salerno mantivesse a importância na vasta esfera de 

competências do seu arcebispado - recebeu a visita do Papa 

Gregório VII em 1084 - e graças à presença da escola de medicina, 

sofreu com a queda de sua tradição mercantil, como consequência 

https://archive.org/details/bub_gb_GI_9WhDy-PUC
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do crescimento de Nápoles. Devido à migração de influência 

política para Nápoles, Salerno perdeu muito do seu vigor, sem ser 

capaz de reverter tal processo. Fechada cada vez mais em si mesma, 

Salerno teve mais um revés com a fundação da Universidade de 

Nápoles, em 1224.41 Criada como privilégio específico, essa era 

pública, custeada pelo Estado, com o propósito explícito de ser 

um instrumento político útil ao governo. A universidade de Nápoles 

provia a região de outras faculdades, além de medicina. Todavia, 

o corpo docente na faculdade de medicina, inicialmente, contou 

com professores salernitanos, que ensinavam tanto em Salerno 

quanto em Nápoles.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 Kristeller, 47. 

42 Ibid., 48.  
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1.2 A escola médica de Salerno 

As únicas áreas de conhecimento ensinadas na escola de Salerno 

eram relativas à medicina. Não havia em Salerno faculdades de 

teologia, direto ou artes.43  

Seus tempos áureos remontam aos séculos XI e XII, mesmo que 

a escola continuasse até 29 de novembro de 1811, ano em que foi 

extinta por um decreto napoleônico.44 

As origens da escola se esvaecem no mito. De acordo com a 

lenda,45 a escola fora fundada, no final do século V, por quatro 

sábios: o judeu Helinus, originário da Betânia, o grego Pontus, 

vindo da Alexandria, o árabe Abdullah proveniente de Aleppo e o 

latino Salernus. De passagem pela região, impedidos de prosseguir 

devido a uma tempestade, cada um deles aplicou seus conhecimentos 

sobre medicamentos para curar uma ferida no braço de Salernus. 

Após a melhora do amigo, decidiram permanecer na cidade a fim de 

unir seus saberes e tratar os necessitados. A Figura 8 mostra a 

controversa imagem atribuída à cidade de Salerno e sua escola 

médica.  

                                                        
43 Ibid., 6. 

44 Musi et al., Scuola medica, 275-6. Mesmo assim, a escola recusou fechar suas 

portas, atuando por mais cinquenta anos, até 1861. A Universidade de Salerno, 

com diversas faculdades, foi fundada em 1968.  

45 Essa lenda foi referida por Mazza, prior do Colégio Salernitano, em 1681, e 

repetida na Storia documentata de De Renzi, em 1857. Tal narrativa mítica fora 

valorizada por Mazza por meio de um texto apócrifo, Chronica Eleni. A 

possibilidade descrita na lenda foi descartada, assim como uma eventual origem 

na Roma antiga; vide Kristeller, Scuola di Salerno,10. 
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Não é possível atribuir uma data para a fundação da escola. 

Essa surgiu da confluência da cultura monástica de cópia de 

textos, da prática de médicos leigos e de clérigos, das formas 

contemporâneas de transmissão e de sedimentação dos conhecimentos; 

das necessidades sociais, fatores ambientais e incentivo 

senhorial.46 

 

FIGURA 8. Essa miniatura encontrada no Códice 2197, fólio 137v, do 

século XV do Canon de Avicenna, preservado na Universidade de Bolonha, 

foi interpretada em 1954 por Adalberto Pazzini. Em seu livro La 

leggenda di Sibilla e Roberto di Normandia in una miniatura del XV 

secolo, Pazzini relacionou a área montanhosa banhada por um porto 

movimentado à cidade de Salerno; o castelo recebendo um rei presentaria 

a significância da cidade; o atendimento dado por dois homens à uma 

                                                        
46  O autor Giuseppe Lauriello discute em profundidade esses fatores 

predisponentes, porém com ênfase na causa monástica como determinante. Vide 

Lauriello, 25-79.  
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mulher, aparentemente usando uma coroa, no canto inferior esquerdo da 

pintura, observados por dois senhores foi cotejado à escola médica 

salernitana. A pintura é anônima e sem descrição do local que a 

representava. A despeito dessa incerteza, sites de informações 

históricas e alguns livros sobre o tema aceitam essa imagem como 

representativa da lenda sobre a fundação da escola de Salerno. Fonte: 

http://wileyonlinelibrary.com/journal/ajmga. Acesso em 22 de outubro 

de 2016. 

De acordo com H.Rashdall, a escola médica de Salerno foi um 

studium generale de formação espontânea, ou seja, não criado ou 

confirmado por ordem papal ou estatal.47 Tal status implicava falta 

de benefícios e de privilégios, como proteção, remuneração e 

residência providas pela autoridade fundadora. Esses déficits, no 

entanto, foram supridos pela excelência reconhecida da escola, 

que a levou a receber o direito a gozar de rendimentos, honras, 

autonomia e de emitir licenças ubique docendi, autorizando o 

detentor a ensinar em qualquer parte da cristandade.48 Os mestres 

formados em Salerno atravessaram os Alpes, distribuindo-se pela 

Provença, Languedoque, Catalunha, norte da França e a Inglaterra, 

espalhando a fama da escola. Enquanto o termo magister se aplicava 

para os detentores do máximo saber no campo da cultura erudita e 

o latim, o título de doutor era só concedido pelo Papa, por bula 

especial, doctores bullati.49 

Desde o século IX, há menções aos médicos de Salerno. Também 

existem notas de médicos em atividade em Salerno entre 821 e 855, 

incluindo Ursone, convocado pelo Papa Nicolau I para tratá-lo em 

                                                        
47 Rashdall, Universities of Europe, I: 20. 

48 Kristeller, 44. 

49 Verger, History of University, I: 36. 

http://wileyonlinelibrary.com/journal/ajmga
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Roma.50 A confirmação da prática da medicina em Salerno vem de uma 

crônica do século IX, Chronicum Salernitanum.51 No século X, o já 

mencionado Benjamin de Tudela (1130-1173), nas histórias de suas 

viagens, referiu-se a Salerno como “urbem medicorum scholis 

ilustrem”, ou seja, uma cidade famosa por sua escola de medicina.52 

A boa reputação dessa escola médica, no século X, propagou-

se por toda a Europa, particularmente na França. Numa disputa 

entre um médico salernitano e o médico do rei Luís IV, Deroldus, 

mais tarde bispo de Amiens, entre 929 e 947, destacou-se a 

rivalidade entre a medicina do norte da França, mais forte no 

início da era medieval, e a medicina de Salerno.53 Igualmente, as 

crônicas salernitanas registram a visita de Adalberon II, bispo 

de Verdun, no ano de 984, para se tratar por cálculos urinários.54 

De modo interessante, ninguém menos que Tomás de Aquino (1225-

1274) testemunha a reputação da escola ao observar, numa 

disputatio, “Esses [estudantes] costumam ir de cidade em cidade, 

[procuram por] artes liberais em Paris, autores [clássicos] em 

Orléans, direito em Bolonha, vidros [de medicamentos] em Salerno, 

nigromantes em Toledo [...]”.55 

                                                        
50 Lizza, “École médicale”,22. Não se deve confundir com seu homônimo, Ursone, 

médico de Salerno, ativo na primeira metade do século XII, autor de Regulae 

urinarum, uma minuciosa obra sobre a urina.  

51 Ibid., 23. 

52 Tudela, II: 28. 

53 Kristeller, 12. 

54 Ibid., 13. 

55  Casquero, Clérigos Vagabundos, 137. Foi um monge cisterciense chamado 

Helinando (1160-1230) do monastério de Froidmond, França, que deixou testemunho 

sobre essa fala de Tomás de Aquino. 
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Mas, qual era a posição do estudo de medicina em Salerno? No 

século XII, a medicina não fazia parte das chamadas artes 

liberais, todavia possuía lugar na techné, isto é, na técnica e 

nas artes mecânicas.56 Ao mesmo tempo, no Ocidente latino, as 

relações mútuas entre religião, filosofia e medicina 

caracterizavam-se por uma permeabilidade considerável. Apesar de 

mal se identificarem os limites entre textos de filosofia e de 

medicina, não se deveria pressupor uma aceitação ilimitada do 

conteúdo de cada uma delas.57 Herdeiro da medicina hipocrática e 

galênica, o conhecimento médico era greco-romano, sempre um sinal 

do mundo pagão.58 Mesmo que a medicina procurasse explicações na 

filosofia natural, viveria um conflito entre a mensagem cristã e 

as categorias fundamentais do pensamento grego – como o de 

natureza humana, ανθρώπινη φύση (anthrópini phýsi), e as 

substâncias, υπόσταση (hypóstasi).59 Engessada nesse mundo, em que 

o assunto principal era Deus e seu agir escatológico, a 

providência do mundo e, sobretudo, o símbolo maior da fé cristã, 

a ressurreição dos corpos, a medicina na primeira cristandade era 

uma profissão temerária e limitada. À margem de tudo isso, o povo 

recorria, na sua agonia, a curas populares.  

 

                                                        
56 Sobre a história das relações entre ciência, técnica e tecnologia vide Beltran, 

M.H.R. e Fumikazu Saito, “Revisitando as relações entre ciência e ‘techné’”, 7, 

disponível online em www.academia.edu/10460474/Revisitando-

as_relações_entre_ciência_e_techné_ciência_técnica_e_tecnologia_nas_origens_da

_ciência_moderna. 

57 Moreschini, História da Filosofia, 12-3. 

58 Ibid. 

59 Ibid. 
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1.3 Medicina pré-salernitana 

A medicina de Salerno é dividida, na literatura, segundo a 

produção de textos, em pré-salernitana (séculos VIII a XI), 

salernitana (séculos XII- XIV, alta produção textual) e pós-

salernitana (final de século XIV e XV, quando teve um declínio na 

produtividade intelectual dos mestres salernitanos).60 

No período pré-salernitano, a medicina humoral hipocrático-

galênica era dominante;61 o equilíbrio dos quatro humores, sangue, 

fleuma, bílis amarela e bílis negra, e de suas qualidades, quente, 

fria, seca e úmida, estava na diretriz dos tratamentos.62 Como 

instrumento de prevenção havia a dietética, consistindo, assim, 

em prescrições alimentares e de conduta higiênica. Desse modo, 

era o prognóstico que suscitava a boa reputação do médico. A 

instrução baseava-se no relacionamento aluno-professor, sendo que 

não havia uma grade curricular central de ensino médico.63 

A partir do século V, a herança dos escritos médicos se torna 

confusa. O declínio da medicina antiga e o avanço do latim vulgar 

criaram dificuldades adicionais.64 Por isso, grande quantidade da 

literatura médica desse momento se encontra, ainda nos dias de 

                                                        
60 Nutton, “Medicine in medieval”, 142. 

61 Sobre a formação da teoria dos quatro humores vide o capítulo de A.E.M. Padula, 

Silvia Waisse e Vera Cecília Machline em “História das Ciências da Vida”, in 

História da Ciência Tópicos atuais, orgs. Beltran et al (São Paulo: Editora 

Livraria da Física, 2010, 73-100. 

62 Baader, Schule von Salerno, 127. 

63 Jacquart, Science médicale, 105. 

64 Ibid., 104. 
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hoje, na forma manuscritos, muitas vezes, ilegíveis e não 

traduzidos. 

Em suma, pode-se citar o que havia de disponível no período 

pré-salernitano. As traduções da medicina bizantina em latim 

vulgar e a criação de obras na época caracterizam, 

imperfeitamente, os livros de escritos médicos.65 Há os escritos 

de Oribásio de Pérgamo (século IV), livros de terapêutica de 

Alexandre de Tralles (século V,) de Paulo Aegina (século VII) 

traduzidos, extratados e comentados em compêndios. O conhecimento 

médico baseado em Galeno era reproduzido de forma diluída, antes 

do retorno dos seus textos através das traduções de Constantino 

do árabe para o latim. Além de Galeno, outra fonte médica romana 

fundamentada na tradição grega, porém mais pragmática, foi Aulo 

Cornélio Celso (25 a.C.-50). Em seus oito livros De medicina, 

Celso menciona cerca de duas centenas de receitas, sem nada da 

prolixidade de Galeno: "Os medicamentos para o alívio da 

inflamação e dor são estes: castor e lágrimas de papoula moídos 

em partes iguais; em seguida, vinho é adicionado”.66  

Dispunha-se, também, do livro de receitas de Escribônio Largo 

(1 a.C.-50), “Compositiones”, contendo receitas orientais antigas 

descritas a capite ad calcem, isto é, classificadas por indicação, 

doenças ou sintomas, iniciando pelas doenças das cabeça. 67  

                                                        
65 Nutton, “Medicine in late”, 71. 

66 Prioreschi, “Roman Medicine”, 208. 

67 Tabuletas cuneiformes babilônicas foram encontradas com receitas para as 

doenças da cabeça, olhos, nariz, orelhas, boca e os dentes. A série subsequente 

tratava sobre doenças dos pulmões, estômago, doenças internas até as doenças de 
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Cassiodoro (480-575), considerado um grande mediador entre a 

Antiguidade e a Idade Média, conseguiu resgatar uma parte da 

literatura médica da antiguidade tardia.68 Tais documentos eram 

caracterizados por uma linguagem mista greco-latina peculiar desse 

tempo: enquanto na estrutura das frases prevalecia o componente 

latino, o nome dos ingredientes mantivera-se na língua grega, 

sendo principalmente obtidos da matéria médica de Dioscórides.69 

Ainda sobre a literatura de prescrição, existe a obra de 

Marcelo Empírico, do final do século IV d.C. O autor, um oficial 

militar do Imperador Romano Teodósio, não era médico, contudo, 

escrevera seu trabalho para os filhos no chamado latim vulgar.70 

A característica principal da obra consiste na incorporação de 

informações provenientes da medicina popular, além da fonte 

básica, a saber, a “medicina Plinii”, a filosofia natural de 

Plínio (f.79 d.C.). Algumas das preparações do Antidotarium 

Nicolai se encontraram, pela primeira vez, na obra de Marcelo. 

São estas: Antidotum Hadriani, Antidotum Acharistum, Diatessaron71 

e Hiera (major)72. Considera-se que as receitas de Marcelo foram 

a base do Antidotarius magnus, tal como as desse grande 

antidotário foram ao Antidotarium Nicolai.73 

                                                        
tornozelo. Esse princípio de classificação da medicina oriental antiga ‘da cabeça 

aos pés’ foi seguido em diversos textos medievais. Vide Prioreschi, I:390. 

68 Nutton, “Late Antiquity”, 85. 

69 Ibid., 84-5. 

70 Goltz, Mittelalterliche  Pharmazie, 33. 

71 Diatessaron, ou ‘teriaca dos pobres’, era feita com apenas quatro ingredientes 

Vide Flahaut, 175. 

72 Na tradição galênica, o termo ‘yera’ ou ‘hiera’ derivado do grego ‘ό’ era 

utilizado como relativo a ‘santo’; Goltz, 33. 

73 Goltz, 34. 
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Salerno também acompanhava a tradição da medicina monástica 

vigente na utilização de herbários e na dietética. Essa possui 

seu maior representante no Regimen Sanitatis Salernitanum ou Flos 

Medicinae, um conjunto de poemas, possivelmente escritos entre a 

metade do século X e a metade do século XIII.74 Anteriormente, 

acreditava-se que essa fora uma obra aberta, com várias inserções 

posteriores. Entretanto, estudos atuais mostram que aconteceu 

exatamente o contrário. Isto é, a partir de um corpo inicial de 

texto, houve um processo de várias desmembrações. Tal processo 

deu ao manuscrito um aspecto fragmentário.75 Típico da Idade Média, 

os regimina eram regras para se conservar a saúde (ou ‘Flores’). 

Usualmente, o conteúdo consistia em conselhos de alimentação, 

exercícios e higiene. O Regimen Sanitatis Salernitanum foi 

comentado por Arnaldo de Vilanova (1235-1311), no começo do século 

XIV.76 Devido a relevância do Regimen, continuada nos séculos 

seguintes, insere-se a Figura 9.  

                                                        
74 Kristeller, 9. 

75 González, “Edición crítica”, 144. 

76 Kristeller, 40. 
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FIGURA 9. Recorte do fólio 51v do manuscrito MS XIII C37 do Liber de 

Regimen Sanitatis, século XIV, depositado na Biblioteca Nacional de 

Nápoles. Figura da página 28, da monografia de Maria Pasca, La suola 

medica salernitana nel museo virtuale. 

www.lascuolamedicasalernitana.beniculturali.it. Acesso em 03 de julho 

de 2016. 

 

Ao que parece, mesmo antes de Constantino, o Africano (1020-

1087), os médicos salernitanos sentiram falta de jargão médico 

entendido por todos.77 Essa questão pode ser vislumbrada, por 

exemplo, nos trabalhos de dois autores salernitanos do século XI, 

Garioponto e Alfano. 

 Garioponto (f. 1056) criou o primeiro trabalho médico 

conhecido por ter conteúdo mais ordenado e linguagem médica mais 

específica para a área.78 Aparentemente, entre os anos de 1020 e 

                                                        
77 Glaze, “Gariopontus”, 161-2. 

78 Ibid. 

http://www.lascuolamedicasalernitana.beniculturali.it/
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1050, esse diácono e médico salernitano editou um manual médico, 

sistematizando a patologia a capite ad calcem, como era praxe nas 

obras de prática médica.79 Tal manual, conhecido como Passionarius 

Galeni, era composto de sete livros: Ad Glauconem de medendi 

methodo I-II de Galeno mesclado com o terceiro livro de 

PseudoGaleno, os escritos de Aurélio e de Esculápio copiados de 

textos de Sorano de Éfeso (séculos I/II) e um resumo do livro 

Terapêutica, de Alexandre de Tralles (século V).80 Esses escritos, 

em latim vulgar e utilizados desde o início da Idade Média para 

ensino em aulas individuais, não só tiveram o conteúdo revisado 

por Garioponto, como também foram atualizados quanto à linguagem 

médica.81 Na tentativa de requalificar termos de origem grega, 

Garioponto cunhou alguns, como cicatrizzare e cauterizzare, que 

ainda fazem parte da linguagem técnica especializada. Sabe-se que 

o Passionarius Galeni exerceu forte influência na escola de 

Salerno. No prólogo, Garioponto enfatiza a separação entre a 

medicina prática e a medicina teórica, divisão comum nos tratados 

bizantinos, porém mais explorada na medicina árabe. 82 A obra 

sobreviveu em mais de 65 manuscritos, tendo três impressões no 

século XVI.83 Contempla-se, por meio da Figura 10, uma página do 

Passionarius Galeni. 

                                                        
79 Ibid. 

80 Ibid., 158-9. 

81 Ibid. 

82 Ibid. 

83 Ibid. 
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FIGURA 10. Manuscrito do século XIV, compilado por várias fontes de 

Passionarius Galeni de Garioponto (escrito aproximadamente em 1050). 

Composto por sete livros, cinco deles na ordem ‘a capite ad calcem’, 

seguido por dois livros sobre febre. Harley MS 1685, British 

Library. O site informa a divisão: (1) ff. 1v-16v, cabeça; (2) ff. 
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17r-40v, peito e estômago; (3) ff. 40v-69r, abdome e intestino; (4) 

ff. 69v-77v, membros; (5) ff. 78r-108r, corpo inteiro; (6) ff. 108v-

131r, febres; (7) ff. 131v-143v, febres e outras doenças. Fonte: 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_1685_f001r. 

Acesso em 11 de novembro de 2016. 

 

Uma segunda tentativa de atualização da linguagem médica, 

aparentemente, se originou em questões inerentes ao processo de 

tradução.  Quando tal atividade de tradução, em Salerno, começou 

a se tornar palpável sob o arcebispo Alfano, juntamente com o 

monge de Montecassino, Desiderio (1027-1087) - mais tarde Papa 

Victor III - um movimento literário médico importante distinguiu-

se naquela metade do século XI.  Alfano tornara-se conhecido como 

teólogo, hagiógrafo e poeta. Além disso, era médico e, 

provavelmente, também tenha compilado escritos médicos. No 

entanto, os tratados sobre a urina e o pulso atribuídos a ele 

pertencem a outros autores do mesmo período. 

Quanto à importância da medicina árabe para a de Salerno, a 

resposta está ligada ao nome de Constantino, o Africano.84 Nascido 

entre 1010 e 1015 em Cartago, provavelmente teve sua formação em 

Bagdá, mas nada se sabe ao certo. Como homem de negócios e 

comerciante de medicamentos, realizou extensas viagens, 

interessando-se na ciência e na medicina do Egito, dos caldeus e 

da Arábia.85 No entanto, ao voltar para casa em Cartago, foi 

                                                        
84 As informações biográficas foram tomadas de Baader e Kristeller.  

85 Lizza, 224. 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_1685_f001r


37 
 

acusado de praticar magia, fugindo para Salerno, aonde chegou em 

1065, dedicando a Alfano sua obra De stomachi affectionibus.86 

Por reconhecer a importância da medicina árabe para a escola 

de Salerno, Alfano incentivou Constantino a realizar mais 

traduções, por meio das quais Galeno e partes do Corpus 

Hippocraticum novamente se tornaram acessíveis no Ocidente. 

Encorajado a ficar na região, o tradutor foi recebido por 

Desiderio em Montecassino, através de uma carta de recomendação 

de Alfano. Como monge em Montecassino, Constantino traduziu obras 

da medicina árabe para o latim, precisamente na linguagem técnica 

que Garioponto e Alfano iniciaram.87 

Dessa maneira, no século XII, Salerno dispunha de um currículo 

básico de estudos, composto da tradução do árabe para o latim do 

Isagoge Johannitius; uma introdução ao Tegni de Galeno atribuída 

a Ḥunayn ibn Isḥāq (809-873); os Aforismos de Hipócrates, com 

comentários de Galeno; o Prognóstico de Hipócrates com comentários 

de Galeno; o Ars parva de Galeno; e os tratados Do Pulso e Da 

Urina, atribuídos a Philaretos e Theophilos Protospatharios, 

respectivamente.88  

                                                        
86  Constantino escreveu alguns textos em latim, não caracterizados como 

traduções, nos quais fontes árabes não são bem claras, incluindo De Stomacho, 

De melancholia libri II e De coitu; vide Frampton, Voluntary Animal Motion, 503. 

87 Sobre o trabalho de Constantino o Africano, vide Burnett, & Jacquart, ed., 

Constantine the African. 

88 Jacquart, Science médicale, ix-xv. 

http://dx.doi.org/10.1163/18778372-04401002
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De volta a Garioponto e Alfano, no obituário de Salerno,89 

ambos são designados como Magistri (professores). E, em suas três 

competências como médicos, professores e clérigos, iniciaram o 

processo de regulamentação da formação médica local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
89 Necrologium, ou obituário, era um manuscrito produzido por uma comunidade 

religiosa, mosteiro ou igreja colegiada, no qual os nomes de monges falecidos 

assim como benfeitores, eram registrados para comemorar o aniversário de sua 

morte. No início, os obituários serviam como um guia para a oração diária aos 

mortos e, portanto, tinham um propósito litúrgico. Derivados do martirologium, 

usado nas primeiras comunidades cristãs a recitar os nomes daqueles que morreram 

pela fé. O Necrologium salernitanum é um manuscrito escrito por vários monges 

entre 1052 e 1362; existe uma versão impressa, denominada Liber confraternitatum 

et necrologium, editada por C. Abignenti, no Archivo storico per le provincie 

Napolet.XII. Napoli 1888, 449 ff; vide Potthast, Bibliotheca historica, 834. 
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1.4 Antidotário, Antidotarium, Antidotarius 

O sufixo –ário deriva dos sufixos latinos –arium e arius, os 

quais apresentam o sentido primitivo de ‘relativo à’. 90 

Antidotário, portanto, é uma palavra composta que significa 

‘relativo aos antídotos’. 

O termo antidotum foi primariamente ligado a poções 

contravenenos (alimentos e bebidas envenenados) e contra 

ferimentos causados por animais peçonhentos. 91  A designação 

‘teriaca’ para o conjunto de ingredientes de um antídoto 

contribuiu para esse legado.92 Entretanto, na busca de uma teriaca 

universal e de um remédio que curasse todos os males, o termo 

‘antídoto’ manifesta-se com o significado de remédio. Essa 

transferência de conceito se expandiu durante a época medieval, 

até chegar a ser sinônimo de remedium medicum no glossário de 

palavras latinas de Du Cange, do século XVII.93 

Já o termo ‘antidotário’ surgiu entre o fim do século XI 

e o começo de século XII a fim de designar um tipo particular 

                                                        
90 Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009), v. –ário.  

91 Galeno, Opera Omnia, XIV: 1. 

92 Ibid., capítulos II e III. 

93 O Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, inicialmente publicado por Charles 

du Fresne, senhor de Du Cange (1610-1688), é um glossário do latim medieval. 

Entre 1733-1736, os monges beneditinos da congregação de Saint-Maur aumentaram 

o conteúdo desse glossário com nomenclaturas significativas da medicina 

medieval. Em 1766, Pierre Carpentier acrescentou mais quatro volumes. Entre 

1840-1850, Louis Henschel reuniu mais dois tomos em anexo. A última edição, de 

1883-1887, de Léopold Favre foi reimpressa até o século XX, em dez tomos. Vide 

em  Éditions em ligne de l’École des chartes (Éléc), 

http://elec.enc.sorbonne.fr/ducange. 
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de escrito médico. 94  Onde e quando a palavra ‘antidotarium’ 

apareceu pela primeira vez ao se referir a um conjunto de receitas 

é difícil de determinar. Entretanto, no Códice 225 de 

Montecassino, do século XI, na fol. 36, há a rubrica Incipit 

antydotarium.95 

 Considera-se interessante o achado do termo antidotarius no 

Glossário de Du Cange, citado há pouco. Em uma das três explicações 

para o termo, Du Cange apresenta a fornecida por um estatuto da 

ordem beneditina de Saint-Maur, em Arles, França, do ano de 1353: 

“Liber eo nomine designatur, in quo continentur antidota, seu 

eorum compositio præscribitur” (livro designado por esse nome, em 

que há antídotos em sua composição ou prescritos).96 Os beneditinos 

associaram, a seguir, no mesmo texto e em francês, o termo 

antidotarius diretamente ao de Nicolau: 

“Jurarão os ditos boticários que farão legalmente o 

ofício da ‘botica’, e que terão seu livro, o chamado 

Antidotário de Nicolau, corrigido pelos da profissão”.97 

Os antidotários são uma coletânea de receitas de medicamentos 

compostos (mais de um ingrediente) principalmente de origem 

vegetal, mas também animal e mineral.98 Classificada em ordem 

alfabética, de acordo com a primeira palavra da receita, essa 

                                                        
94 Du Cange, I: 273. 

95 Beccaria, Codici di medicina, 303. 

96 Du Cange, I : 273. 

97 “Jureront les dits apothiquaires que il feront loiaument le mestier de 

l’apothiquairie, et que il auront leur livre, qu’on appel Antidotaire 

Nicolas, corrigé par les maistres du mestier.“; Ibid.  

98 Ausécache, “Manuscrits d’antidotaires”, 55. 
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coletânea se difere de outros escritos existentes nos séculos XI-

XII, como: os ‘Simplicia’, livros de medicamentos simples; os ‘a 

capite ad calcem’, descrições de doenças da cabeça aos pés; 

receituários sem ordem alfabética; os manuais de ‘Practica 

Chirurgiae’; os livros de sinônimos – ‘Synonima’; os livros de 

substituição de ingredientes – ‘Quid pro quo’; os herbários; os 

‘Flos medicinalis’; e os livros de dietética.99 

A diferença entre antidotários e receituários é explicada 

pelo autor H.Sigerist, que estudou alguns receituários dos séculos 

IX e X.100 Os receituários pesquisados são coleções de receitas 

incluídas em escolas catedráticas (medicina ensinada como arte) e 

na prática monástica, como por exemplo: Códice Parisinus 

lat.11219; Códice 653 de Copenhague; Códice 225 de Montecassino; 

e Códice 109 da Biblioteca de Vendôme, França. 101 Devido às 

transcrições incorretas originaram-se traduções quase 

incompreensíveis. Isso fez com que Sigerist questionasse sua 

utilidade real.102  

Nos receituários, a principal característica é a disposição 

aleatória das receitas, sem relação entre si, sem qualquer 

princípio organizador, esquema ou relação interna; tampouco aplica 

                                                        
99 Sobre a literatura médica pré-salernitana vide Beccaria, capítulo XI, 285-

333. 

100  Vide Heinrich Sigerist em Studien und Texte zur frühmittelalterlichen 

rezeptliteratur, Zürich, 1963. 

101 Em Cod. 109 (fls. 98ra-134rb) Bibliothèque Municipale, em Vendôme, do século 

XI, o nome ‘farmaceuticon’ para tal coleção de receitas aparece no início do 

texto: “In nomine Domini, Dei summi, Jesus Cristo, filii eius. Incipit liber 

dinamidii idest farmaceuticon diuersis auctoribus coartatum singula antídotos” 

Beccaria, 188. 

102 Sigerist, “Studien und Texte”, 20-1. 
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o modelo a capite ad calcem nem a ordem alfabética.103 Neles, há 

predomínio de receitas sem nomes, iniciando por “ad medicamentum”, 

seguido de palavras que designam doenças ou sintomas.104 

Os três antidotários de Salerno em destaque são o Antidotarius 

magnus, o Antidotarium Nicolai e o Liber Iste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
103 Ibid., 17-8. 

104 Ibid. 
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1.5 Antidotarius magnus 

A datação provável da obra é próxima a 1050 e sua autoria, 

desconhecida, sendo atualmente considerada uma obra aberta de 

exercícios de vários mestres salernitanos. 105  Constantino foi 

descartado como autor por falta de provas textuais e, também, por 

ser indicado como o inventor de algumas das preparações.106  

Originalmente, a obra não possuía título algum; o termo magnus 

surgiu apenas após o aparecimento do Antidotarium Nicolai e 

encontra-se, às vezes, a designação de Grande Antidotário.107  

Segundo o recenseamento de A.Krammer e K.Scheidt, em 1999, 

existiam treze manuscritos da obra, contendo números variáveis de 

preparações. O antidotário de Florença, que segundo os autores, é 

o mais próximo do arquétipo, contém 521 preparações. O manuscrito 

de Basiléia comporta 1100 fórmulas e o manuscrito lat. 16187 de 

Paris, depositado na Biblioteca Nacional da França contém 1239 

receitas. 108  A Figura 11 mostra um exemplar sobrevivente do 

Antidotarius magnus, no qual, após o título, lê-se com 

dificuldade, a palavra Alexandrina, provável primeira receita. 

                                                        
105 Kramer, “Handschriften des ,Antidotarius magnus’“ 109. 

106 Ibid., 114. 

107 Ibid., 116. 

108 Ibid., 120. 
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Figura 11. Antidotarius magnus. Primeira página do manuscrito 

encontrado na Biblioteca Nacional da República Tcheca, Praga, com a 

denominação XXIII.G.48 e datação provável do século XII.  

http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AI

PDIG-NKCR__XXIII_G_48__3YBKHI8-cs. Acesso realizado em 11 de 

novembro de 2016. 

http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XXIII_G_48__3YBKHI8-cs
http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XXIII_G_48__3YBKHI8-cs
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Em 2015, M.Green e K. Walker-Meikle apresentam nova contagem 

mundial de manuscritos do Antidotarium magnus, dessa vez, com 33 

exemplares. Green explica o aumento de 13 para 33 manuscritos em 

função da diversidade de títulos correspondentes a esse 

antidotário. Como exemplo, Incipit Antidotarius particulares, 

título da versão escocesa do Antidotarius magnus.109 

No grande antidotário, muitos medicamentos não apresentam 

nomes específicos, contudo são qualificados a partir de suas 

propriedades, como, por exemplo, “antidotum probatissimum ad 

capitis do apresenta uma novalorem” (antídoto altamente comprovado 

para dores de cabeça). Cerca de 200 receitas começam com o título 

“medicamentum ad”, por exemplo, “medicamentum ad capillos 

cadentes” (medicamento para a queda do cabelo).110 Alguns desses 

acrescentam um adjetivo, como o “medicamentum diaforeticum ad” 

(medicamento diaforético para...),111 e em uns poucos, acrescenta-

se “ut”, como “medicamentum ut catarata oculo tollatur sine ferro” 

(medicamento que remove catarata do olho sem uso de ferro).112   

É notável o predomínio de palavras gregas, então 

incompreensíveis na época, para designar ingredientes, instruções 

e formas de apresentação dos medicamentos.113 Formas citadas, como 

“Dropax”, “Akopon” ou “Gima”, não apresentam equivalentes em 

                                                        
109 Green, “Antidotarium Magnum”, 1. É possível ler a relação completa de 

manuscritos disponíveis do Antidotarium magnus em:  

https://www.academia.edu/4611623/Monica_H._Green_and_Kathleen_Walker-

Meikle_Antidotarium_magnum_-_An_Online_Edition 

110 Goltz, 54-5. 

111 Ibid, 42. 

112 Ibid. 

113 Ibid., 55. 
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latim. 114  Remédios caseiros também estão listados, como 

cataplasmas, creme dental ou vinhos medicinais.115  

Segundo G.Keil,116 o Antidotarius magnus deve ser considerado 

dentre as obras chamadas pré-salernitanas. A quantidade enorme de 

receitas, a grande extensão dos ingredientes das mesmas, incluindo 

várias repetições de um mesmo ingrediente na mesma receita o 

tornavam confuso. Ainda, o peso da massa dos ingredientes (alguns 

remédios chegavam a pesar 30 libras, isto é, 13.607,77 gramas!),117 

assim como o peso do próprio volume – inadequado para ser carregado 

pelo médico - foram fatores que limitaram o uso desse antidotário.  

Essa limitação resultou num comentário e numa versão mais 

curta. Ambos os textos derivados do Antidotarius magnus surgiram 

de modo independente, mas um faz referência ao outro, 

indiretamente, na medida em que, do ponto de vista prático, ambos 

destacam medicamentos de uso comum.118  O comentário é conhecido 

como Liber iste, e a versão mais curta como Antidotarium Nicolai, 

localizado temporalmente após o primeiro.119 

No Antidotarius magnus, as instruções de preparação não 

apresentam uma definição clara. São mencionadas, apenas, algumas 

instruções imprecisas, como: “Moer, amassar, cozinhar, ferver com 

água ou vinho, filtrar com um pano, acrescentar mel e entregar ao 

                                                        
114 Ibid. 

115 Ibid. 

116 Keil, “Datierung des Antidotarium”,190. 

117 Goltz, 56. 

118 Keil, 191. 

119 Ibid. 
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paciente num recipiente”.120 Porém, nada é mencionado acerca do 

tempo de cozimento, tempo de ‘descanso’ e ordem dos ingredientes. 

O grande antidotário foi sobrepujado pelo antidotário de 

Nicolau. Somente no século XVI, ganhou 4 edições impressas, em 

1541, 1543, 1549 e 1560.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
120 Goltz, 55. 

121 Green, 2. 
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1.6 Liber iste 

O título desse comentário de antidotário deriva da primeira 

frase do texto introdutório, “Liber iste qui in presentia nobis 

legendus occurrit ex multorum antidotis est compilatus [...]” 

(Este livro, que lido na nossa presença, é compilado a partir de 

muitos antídotos [...]).122 Durante os últimos séculos do medievo 

até metade do século XX, esse antidotário comentado fora mais 

conhecido como Glossae Platearius Antidotarium Nicolai. Contudo, 

a possível autoria de Matheus Platearius, de Salerno, é atualmente 

questionada.123 

Além desse desalinho sobre a autoria, por muito tempo, o Liber 

iste foi considerado como um comentário ao Antidotarium Nicolai. 

No entanto, o trabalho iniciado por A. Lutz, em 1960, mostrou que 

seria, antes, um trabalho resultante do Antidotarius magnus.124 

Hoje, aceita-se que o Liber iste é anterior ao Antidotarium 

Nicolai. Apesar disso, o Liber iste não faz parte dos textos pré-

salernitanos e sim do período salernitano.125 

Ainda sobre a autoria, de forma curiosa, o autor do Liber 

iste, exatamente igual ao autor do Circa instans de Platearius, 

cita Constantino, o Africano, na classificação do ingrediente 

mumia, considerando-a fria e seca em grau 4. Explica que mumia é 

                                                        
122 Ausécache, “Manuscrits d’antidotaires”, 62. 

123 A designação Liber iste foi sugerida por Julius Schuster e Erwin Mueller em 

1942. Ela substitui o título “Glossário de Platearius”, considerado 

questionável. Alguns estudiosos ainda defendem Platearius como autor. Vide 

Braeckman em “Fünf mittelniederländische”, 260-1.  

124 Braeckman, 263. 

125 Ibid. 
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o exsudato negro que sai de corpos embalsamados com aloe, tem 

propriedade constritiva (contra disenteria, tosse ou urina com 

sangue, e fluxo menstrual aumentado) e possui sabor horrível.126 

‘Mumia cálida et sicca in iiii gradu. Virtutem habet 

constringendi. Ponitur hic propier fluxum sanguinis per inferiora 

vel superiora. Et est quaedam superfluitas que invenitur in 

sepulcros mortuorum, qui fuerunt conditi balsamo vel viridi aloe. 

Id est intelligendum est quod cum frangitur habet subnigredinem 

cum quadam lividitate, et quia horribilemhabet saporem’.127 

Exemplares do Liber iste existem, em torno de 30 manuscritos, 

em várias bibliotecas da Europa. Todos seguem o mesmo padrão de 

receitas, em ordem alfabética, incluindo comentários sobre a 

virtude de cada simples.128 No entanto, a obra é só parcialmente 

um antidotário, porque o comentarista lista as receitas de 

medicamentos compostos para em seguida incorporar o seu próprio 

Liber de simplici medicina. 129  Fornecem-se, no total, 

aproximadamente 150 receitas, em ordem alfabética, com o nome das 

preparações e indicações de doenças. Por comparação, não possui a 

mesma redução no tamanho das receitas que no Antidotarium Nicolai. 

Como exemplo, pode-se constatar que na receita de Aurea 

Alexandrina, a relação dos ingredientes leva seis páginas, 

enquanto a descrição da receita de mesmo nome no Antidotarium 

Nicolai é feita uma única página.130 Apesar da indisponibilidade 

                                                        
126 Manjarrés, “Presencia de mumia”, 178. 

127 Ibid. 

128 Ibid, 264. 

129 Ibid. 

130 Goltz, 161. 
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de acesso online desse comentário Liber iste, a Figura 12 

possibilita o vislumbre da contracapa de um manuscrito 

sobrevivente.  

 

FIGURA 12. Comentário Liber iste, erroneamente relacionado ao 

Antidotarium Nicolai (como vimos, Lutz o relaciona ao Antidotarius 

magnus). Capa do manuscrito HS 2165 de Salzburg, Áustria, Museum 

Carolino-Augusteum. O título aproximado é ‘Glosa de Platearius ao 

Antidotário de Nicolau’. Apesar de as demais páginas não estarem 

disponíveis online, o site informa que esse manuscrito começa com 

‘Liber iste, quem in presentiarum legendum nobis’. 
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http://manuscripta.at/diglit/AT7100-2165; acesso em 11 de novembro 

de 2016.  

 

1.7. Excurso: Breves apontamentos documentais  

Antes de passar para a discussão do Antidotarium Nicolai, 

convém observar que os estudos modernos sobre a escola de Salerno 

sofreram uma notável reviravolta a partir da redescoberta, em 1837 

do denominado Codex Salernitanus (Códice de Salerno), por Auguste 

W. Henschel (1790-1856) na biblioteca do Maria-Magdalenen-

Gymnasium de Breslau (atual Wroclaw, na Polônia).131 Trata-se de 

uma coletânea de manuscritos redigidos em Salerno, em latim, no 

século XII, além de textos médicos pré-salernitanos. De nosso 

interesse, o Antidotarium Nicolai foi encontrado entre esses 

textos. O conjunto de trinta e cinco tratados, preservado como 

códice 1302 na Biblioteca Municipal de Breslau, fora perdido 

durante os bombardeios aliados sobre a cidade ao fim da Segunda 

Guerra Mundial.  

Entre 1852 e 1859, Henschel, Charles Daremberg (1817-1872) e 

Salvatore De Renzi (1800-1872) publicaram uma edição dessa 

coletânea, a Collectio Salernitana ossia documenti inediti, e 

trattati di medicina appartenenti alla scuola medica salernitana. 

Infelizmente, a intervenção de De Renzi, curador do projeto, 

alterou consideravelmente o conteúdo, ao mesmo tempo em que fez 

adições de fontes consideradas não salernitanas ao corpo principal 

                                                        
131 Baader, “Schule von Salerno”, 124. 

http://manuscripta.at/diglit/AT7100-2165
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do texto. Considerando a obra De Renzi um caos, a equipe de Karl 

Sudhoff publicou edições críticas a partir da década de 1920.132  

Em 1976, a estudiosa Dietlinde Goltz propôs uma compilação 

organizada e moderna dos textos salernitanos. Graças ao seu 

trabalho a primeira edição do Antidotarium Nicolai voltou a se 

tornar acessível. Paralelamente, entre 1960 e 1973, o estudioso 

Alfons Lutz identificou o Antidotarius magnus como a primeira obra 

do gênero composta em Salerno, anterior ao Antidotarium Nicolai.133 

Entre a literatura secundária utilizada em nossa pesquisa, o 

livro de D. Goltz134 destaca-se, devido à amplitude da abordagem 

sobre o Antidotarium Nicolai e ao anexo da reprodução da primeira 

impressão dessa obra, em 1471, na cidade de Veneza, por Nicholas 

Jenson. As explicações e comentários introdutórios de Goltz são 

úteis para entender o contexto histórico e o passado ‘literário’ 

do Antidotarium Nicolai.  

Junto à reprodução da primeira edição de 1471, o incunábulo 

obtido por meio da Biblioteca da Baviera, impresso em 1478, foi a 

fonte primária usada para entender a composição do antidotário, a 

despeito do latim medieval e de termos de difícil tradução, e para 

os exemplos das receitas identificadas no capítulo a seguir. 

                                                        
132 Ibid., 124-5. 

133 Ibid., 126. 

134 Trata-se de Mittelalterliche Pharmazie und Medizin. Dargestellt an Geschichte 

und Inhalt des Antidotarium Nicolai mit einem Nachdruck der Druckfassung von 

1471 (Farmácia e medicina medievais). Relato da história e do conteúdo do 

Antidotarium Nicolai com uma reedição da versão impressa de 1471); vide a secção 

Bibliografia do presente trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

O ANTIDOTARIUM NICOLAI 

2.1 A obra e seu autor 

O Antidotarium Nicolai, como é chamado oficialmente, tem sua 

datação de origem por volta de 1200, sendo originário da Escola 

de Salerno. Além dessa denominação, há outra menos comumente 

encontrada, Antidotarium parvum, ou pequeno antidotário.  

Tudo indica que esse antidotário foi escrito por um professor 

de medicina, chamado Nicolau, por solicitação de seus discípulos, 

no sentido de elaborar uma obra sobre a produção de 

medicamentos.135 

Sobre a datação, a abordagem de A. Lutz foi considerada válida 

durante muito tempo.136 Em seu trabalho de 1960, Lutz cita uma 

menção direta ao Antidotarium Nicolai, 137  por Vincent de 

Beauvais,138 em sua obra Speculum doctrinale,139 concluída em 1244, 

                                                        
135 Goltz,58. 

136 Keil, ”Zur Datierung”,191. 

137  Lutz, ”Verschollene frühsalernitanische“, 118; ”Chronologische 

Zusammenhänge“, 255. 

138 Sobre Vincent de Beauvais, sabe-se que foi uma personalidade importante em 

sua época. Nasceu, provavelmente, na última década do século XII, fazendo parte 

da primeira geração de dominicanos de Paris, apesar de comandar uma abadia 

cisterciense a pedido do Rei de França, Luís IX, São Luís; morreu em 1264. 

Vincent de Beauvais também foi historiador e escreveu obras encomendadas pelo 

rei e seus parentes. Vide Paulmier-Foucart, & Lusignan, “Vincent de Beauvais”. 

139 Speculum doctrinale é a segunda das três partes de uma obra maior, Speculum 

Maius, na qual Vincent de Beauvais diz concordar com Hugo de São Vítor (f. 1141, 

autor de Didascalicon) sobre a afirmação que a medicina era uma das artes 

mecânicas. De Beauvais destina três livros inteiros (XII-XIV) do doctrinale à 

medicina, em especial aos medicamentos compostos; ibid., 108. 
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a qual traz trechos do prefácio do antidotário e algumas receitas. 

De Beauvais cita a sua fonte como “Nicolaus in Antidotarium”. 

Entretanto segundo G. Keil, 140  isso apenas demonstra que o 

Antidotarium Nicolai era conhecido na década de 1250 fora dos 

limites de Salerno, tratando-se, portanto, de uma disseminação 

tardia. A fim de se aproximar da provável datação do manuscrito 

na própria Salerno, Keil utiliza uma evidência indireta. Para 

tanto, ele cita as respostas elaboradas por médicos de Salerno ao 

Practica chirurgiae de Roger Frugado de Parma, não escrito por 

esse, e sim por seu aluno, o médico Guido D’Arezzo,141 em 1170. As 

primeiras respostas ao manuscrito do chirurgiae são notas 

manuscritas com diferentes caligrafias, isto é, várias ‘mãos’, 

nas margens e rodapés do texto original. Surgem então, diversos 

comentários conhecidos como “Glosas de Salerno ao Prática 

cirúrgica de Roger”, entre 1190 e 1200, sendo a mais conhecida é 

a de 1250, por Rolando de Parma. Nessas glosas, os médicos 

salernitanos criticaram a pouca quantidade de medicamentos 

compostos recomendados por Roger, principalmente após 

procedimentos médico-dentários, e sugerem remédios úteis 

encontrados no Antidotarium Nicolai. Desses medicamentos 

sugeridos nas glosas, treze foram acrescentados tal e qual como 

descritos no Antidotarium Nicolai, sendo eles: Aurea alexandrina, 

(unguentum) Agrippa, Diaolibanum, (unguentum) Fuscum, Hiera 

Logodion, Hiera pikra, Hiera Rufini, Kathartikum imperiale, 

Mithridatum, Oxysaccharum, Paulinum, (unguentum) populeon e 

                                                        
140 Keil, 191. 

141 Guido D’Arezzo não deve ser confundido com o homônimo, célebre teórico da 

música. Esse médico, que se autodenominava logicae professionis minister, 

ensinou na segunda metade do século XII em Parma. Vide Pazzini, 40. 
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Theriak.142 Essa é a primeira testemunha documental da existência 

do Antidotarium Nicolai, colocando-o, assim, entre 1170 a 1190.  

Não satisfeito, Keil apertou ainda mais o cerco. Apesar de 

afirmar que nem Roger nem Guido D’Arezzo mencionaram o 

Antidotarium Nicolai, Keil aponta para uma anotação deste, Guido 

D’Arezzo, de 1160, sobre purgação obtida através de vômitos. Nessa 

nota D’Arezzo afirmava utilizar o emético Vomitus Nicolai, 

recomendado no livro Compendium Salerni de Magister Salernus 

Aequivocus. 143  Ora, no Antidotarium Nicolai, o próprio autor 

designa o Vomitus Nicolai como Vomitus noster,144 dando a entender 

que essa receita era de sua autoria. Se realmente a receita do 

Vomitus Nicolai fora uma receita isolada, que mais tarde seria 

integrada ao antidotário, Keil acredita que Nicolau (seja ele quem 

for, como é discutido a seguir) praticou medicina em Salerno antes 

de 1160 e escreveu sua obra próximo a 1180.145 

Diferente do Antidotarius magnus, o Antidotarium Nicolai 

nunca deixou de circular entre praticantes de medicina e homens 

de letras; como também, nunca desapareceu para ser reencontrado 

em alguma biblioteca da Europa. Por esse motivo, manuscritos e 

incunábulos de diversas datas entre os séculos XIII a XVI estão 

                                                        
142  Pazzini, 44. 

143 O Compêndio Salerni magistri apareceu no final do século XII, possivelmente 

perto de 1160. O autor, Salernus, também redigiu o “Tabulae Salerniquia nobis 

um compositus est"; vide Creutz, 481-2. 

144 [...]vomitus noster dicitur um vomendo: eo quod et frigidos Calidos Purgat 

humores noster: quia nobis um compositus est"; vide Nicolaus, 1478, folio 107. 

145 Keil, 194. 
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depositados em várias bibliotecas europeias. 146  Não obstante, 

mesmo com tantos manuscritos e incunábulos disponíveis, não fora 

possível, ainda, desenhar todos os detalhes da tradição histórica 

do texto, sobretudo, a questão da autoria. 

Essa pergunta sem resposta continua a ser curiosa, pois o 

autor assim começa seu discurso: “Ego Nicolaus” (Eu, Nicolau). 

Nele, o escritor afirma ter sido convidado por estudantes de 

medicina, desejosos de se instruir na parte prática, para lhes 

fornecer um guia seguro para a preparação de medicamentos. A 

Figura 13 a seguir é a primeira página do Antidotarium Nicolaus 

na versão de 1478 obtida da Biblioteca da Baviera. 

 

                                                        
146 Sobre a lista de manuscritos disponíveis na Biblioteca Nacional da França, 

vide Ausécache, “Manuscrits d’antidotaires”. 
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Figura 13. Primeira página do Antidotarium Nicolaus, 1478. 

 

Ao entregar em mãos aos estudantes o tal guia para a Practica 

medicinae, o autor afirma perfazer a rogativa desses.  
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Nenhum dos médicos que atuaram como praticantes, professores 

ou autores no final do século XII e início do XIII, é identificado 

como Nicolau nos documentos da escola de Salerno.147   

A análise comparativa de estilos textuais e a alocação de 

possíveis candidatos à autoria, entre os médicos de Salerno no 

período provável de origem, não conseguiram resultados 

satisfatórios. 148 Médicos como Nicolai Myrepsós Alexandrino, 149 

Nicolai Praepositi ou Prévost,150 Nicolas de Aversa ou Aversanum,151 

foram citados em diversas especulações.152 No final, a procura pelo 

autor, principalmente por Lutz, gerou grande confusão histórica 

nas discussões acadêmicas e nunca fora desvendada.153 

Nem sequer um século depois da composição da obra, isto é, no 

início do século XIV, conhecia-se o autor do antidotário, Nicolau. 

Não demorou muito tempo para que surgissem lendas e histórias 

equivocadas sobre o tema.154 Christopher de Honestis, na primeira 

metade do século XIV, em seu comentário sobre o antidotário de 

                                                        
147 Goltz,63. 

148 Ibid., 64-5. 

149 Médico bizantino atuante na corte dos Imperadores gregos de 1222 a 1225; 

faleceu em 1280. Informações obtidas do site da Biblioteca Nacional da França, 

data.bnf.fr, verbete Nicolaus Myrepsus. 

150 Médico da faculdade de medicina de Paris em 1472, escreveu Dispensarium ad 

aromatarios impresso em 1536.Não se conhece a data exata de sua morte. 

Informações obtidas do site da Biblioteca Nacional da França, data.bnf.fr, 

verbete Nicole Prévost. 

151 Não se sabe qual Nicolai de Aversa seria esse personagem. Poderia ser um 

Conde da região de Aversa, não mais identificado, ou Ricardo de Aversa, que se 

tornou Papa Nicolau (1010-1061); vide Kleinhenz, 963. 

152 Os candidatos à autoria e as hipóteses que levam a eles são discutidos 

exaustivamente em Lutz, “Verschollene frühsalernitanische”, 97-133. 

153 Goltz, 66. 

154 Ibid. 



59 
 

Mesué,155 observa que Nicolau escreveu dois antidotários, um grande 

e um pequeno. Provavelmente, Honestis atribuira também a Nicolau 

a autoria do Antidotarius magnus.156  

Quando se fala em ‘autoria’ na Idade Média, deve-se ter em 

mente que essa foi a ‘Era das Autoridades’. Isto é, os autores se 

baseavam em outros anteriores, considerados ‘autoridades’. Dessa 

forma, havia dificuldade em acreditar que qualquer coisa afirmada 

pelas mesmas não fosse verdade.157 Certamente, as ‘autoridades’ se 

contradiziam umas às outras. E as disputatione entre homens de 

letras eram frequentes nesse tempo.158  

No caso de Nicolau, após tantas pesquisas estéreis acerca de 

sua pessoa, o foco dos últimos trabalhos no século XX passou ao 

conteúdo e ao contexto histórico do antidotário. 

Os primeiros manuscritos desse antidotário continham 110 a 

115 receitas; mais tarde, versões com 140 a 175 receitas serviram 

como modelos para edições impressas.159 A primeira edição impressa, 

de 1471, (Editio princeps) do trabalho intitulado Antidotarium 

Nicolai, enumera 142 receitas de medicamentos compostos e se 

                                                        
155 Mesué (777-857) foi um médico nestoriano persa, nascido em Samarra, atual 

Iraque. Seu pai, médico do califa Hārūn al-Rashīd (786-809, contemporâneo e 

correspondente de Carlos Magno) criou um hospital em Bagdá. Mesué continuou o 

trabalho de seu pai e escreveu muitas obras médicas. Entre elas se encontram al-

Nawādir al-ṭibbiya (Raridades médicas), Kitāb al-azminah (O livro dos tempos), 

sobre a ciência islâmica dos calendários, Kitāb fi al-judhām (Livro sobre a 

lepra) e Kitab al-tashrīh (Livro de anatomia). Seu al-Qrabādhīn (Livro sobre os 

medicamentos compostos) foi escrito em 22 capítulos. Vide Prioreschi, IV: 213. 

156 Goltz, 68. 

157 De Libera, Filosofia medieval, 340. 

158 Ibid. 

159 Ausécache, 64. 



60 
 

apresenta como incunábulo. Como exemplo de aferição de 

importância, basta lembrar que a Bíblia de Gutenberg começara a 

ser impressa em 1450 e terminou em 1455.160 

Na Bayerische Staatsbibliothek, biblioteca da Baviera em 

Munique na Alemanha, disponibiliza-se, via online, outro 

incunábulo desse antidotário. Nessa, a sua denominação difere um 

pouco, é chamado de Antidotarium Nicolaus, e não, Nicolai. Esse 

incunábulo, de 1478, impresso em Nápoles, sem informações sobre o 

editor; foi utilizado no presente trabalho como modelo para os 

exemplos de receitas citadas e, consequentemente, como base de 

comparação. A proximidade de datas entre a primeira edição de 1471 

e a de 1478 possibilita uma verificação do que significava ter um 

livro texto do Antidotarium Nicolai (Nicolaus) naquele pedaço de 

século. 

Na versão de 1478, há 218 receitas de medicamentos compostos, 

isto é, 72 receitas a mais. As diferenças vão além do número de 

receitas, como a exclusão de algumas poucas, inclusão de outras, 

presença de formas farmacêuticas não evidenciadas na anterior e 

pequenas alterações na escrita das palavras.161  

Em Nicolaus (1478), não se encontram as receitas Catolicon, 

Diaprassium, Diacurcuma, Diaysopum, Oleum camomellinum, 

Pancristum antidotum, Pilule optomere, Quadrumeron, Zucharum 

violatum, Stomaticum calidum e Spongia somnifera. Ainda, poucas 

receitas não estão denominadas com base na regra de atribuição de 

                                                        
160 Davies, Gutenberg Bible, 6. 

161 Exemplo, Alcanlon na versão de 1471 e Alchanlon, na de 1478. 
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nomes de pessoas ou de ingredientes. Essas são identificadas 

apenas com indicações ‘ad capitis dolorem’, por exemplo. Há 

inclusão de receitas chamadas ‘caseiras’, 162  como cataplasma, 

collirium, dentrifigium e elactuarium contra lumbricos, as quais 

não aparecem na versão de 1471. Outra característica é o uso de 

formas farmacêuticas diferentes como Fumigium, 163  Fomentum, 164 

Gargarisma,165 e Pulvis166. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
162 A exclusão de remédios ‘caseiros’ é salientada por Goltz, 59, como uma das 

características principais do Antidotarium Nicolai.  

163 Fumigium ou fumigação, inalação de vapores medicamentosos. Esse tipo de 

tratamento passou a ser comum após o século V, a partir da obra de Theodorus 

Priscianus (século IV, Constantinopla) Rerum Medicarum Libri Quatuor, na qual 

escreve ‘latentes epilépticos gagatis lapidis admotum fumigium semper repentinis 

casibus publicavit’; nota da página 4753 de Scriptores latini in usum Delphini 

(1826). 

164 Segundo o dicionário online dicolatin.com, fomentum significa cataplasma 

quente e é citado por Sêneca já no século I d.C. 

165 Termo encontrado também em Priscianus, gargarisma se diz dos medicamentos 

para se fazer gargarejos com a intenção de limpar ou anestesiar a garganta. 

166 Pulvis significa pó em latim. Vide dicolatin.com verbete pulvis. 
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2.2 O texto  

A obra inicia-se por um breve prefácio. Nele, o autor se 

apresenta e justifica a produção desse manual de practica 

medicinae, e não o denomina como ‘antidotário’ em qualquer parte 

do texto. Ainda no prefácio, o autor informa que o manual aborda 

os composita, ou seja, medicamentos compostos. A seguir, aconselha 

sobre a coleta e manuseio dos ingredientes; dá dicas sobre a 

preservação desses componentes e dos medicamentos prontos, 

enfatizando, mais de uma vez, evitar guardá-los em compartimentos 

sujeitos à umidade. E, finalmente, sugere o mel como veículo 

apropriado a ser somado às preparações.167 Nicolau enaltece a sua 

doctrina com louvores não só pertinentes à produção de um 

medicamento eficaz, mas por fatores econômicos, pois suas receitas 

propõem ingredientes de preços módicos e de armazenamento 

fatível.168 

No posfácio, o autor delibera sobre os pesos dos ingredientes, 

estabelecendo, assim, a menor unidade de peso: o scripulus ou 

scrupulus, com peso equivalente 20 gramas. Nicolau insiste na 

observância das razões (proporções) entre os pesos mencionados 

nas receitas. Então, finaliza com um elogio àqueles que conhecem 

e administram bem os pesos na preparação dos medicamentos.  

Entre o prefácio e o posfácio do livro, inserem-se 142 

receitas de medicamentos compostos na versão de 1471, e 218 

receitas na de 1478, sistematizadas em ordem alfabética. A 

                                                        
167 Nicolaus (1478), 1. 

168 Ibid. 
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disposição alfabética, não representava uma novidade no século 

XII: o alfabeto como diretriz de arranjo pode ser observado desde 

a Antiguidade.169 Todavia, o arranjo alfabético pressupõe que as 

preparações tenham um nome. Por isso, naquele momento do século 

XII, esse não era o princípio organizador preferido, pois as 

descrições de remédios iniciavam a partir de sua indicação. Isto 

é, para quais condições e doenças eles serviam.170 Alternativa e 

menos frequentemente, os antidotários eram organizados segundo a 

forma farmacêutica dos medicamentos - eletuários, pós, xaropes e 

pomadas. Assim, a escolha do autor do Antidotarium Nicolai em 

nomear as receitas segundo ou seu suposto inventor ou do principal 

componente o distingue claramente de outros manuais de prática 

médica da época.171 

As receitas do Antidotarium Nicolai estão apresentadas na 

forma de sentenças, isto é, mediante uma ou mais frases listando 

todos os ingredientes e pesos, unidas num único parágrafo, 

mantendo o estilo das monografias daquele tempo.172 Ainda que em 

forma de longas sentenças, o autor aloca, em cada receita, espaço 

para a explicação do nome, indicações, ingredientes, instruções 

de preparação com os pesos correspondentes e instruções de 

administração. Na escrita são encontradas abreviações nas duas 

                                                        
169 No século I d.C., Vérrio Flacco escreveu uma enciclopédia conhecida como De 

verborum significatu, com entradas em ordem alfabética. Vide Ruy, “Verborum 

significatu”, 14. 

170 Lutz, “Chronologische Zusammenhänge”, 254-5. 

171 Ibid. 

172 Goltz, 15. 
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versões, como exemplo ‘pprie’ para proprie, ‘maxiē’ para maxime, 

‘magnū’ para magnum. 

Para ratificar a descrição acima, vale observar o detalhamento 

da receita do medicamento Aurea Alexandrina, conforme Figura 14. 

A fim de facilitar a compreensão, organizou-se o conteúdo em forma 

de tabela (Tabela 1).  

 

Figura 14. Receita do medicamento Aurea Alexandrina, Nicolaus (1478)173 

 

 

 

                                                        
173 Todas as figuras inseridas a seguir como exemplos são do exemplar do 

Antidotarium Nicolaus, 1478. 
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Tabela 1.Aurea Alexandrina no Antidotarium Nicolaus (1478).174 

Nome Aurea Alexandrina 

Classificação 

do nome 

Chamada de Ouro de Alexandria, a partir do hábil 

filósofo Alexandre (talvez Alexandre de Tralles)175 

Indicação Age especificamente em doenças de frio máximo na 

cabeça e sofrimentos reumáticos que atingem a 

cabeça, os olhos, as gengivas e os membros do 

corpo feitos desse mesmo humor [frio]. 

Fórmula de 

conversão 

xxviii.pars est librae.i.  

1/28 de libra [valor de cada parte ‘i’] 

Enumeração 

dos 

componentes e 

preparação176 

Asaro, Fruto de bálsamo, Meimendro 

Ópio, Mirra, Carriço  

Bálsamo canela  

[triturar e retirar desse processo] Nardo, 

Zedoária, Gengibre, Coral, Cássia-

imperial, Madeira de euforbia, Storax, 

Saliuce, 177   Meum, Cardamomo, Myrrhis 

odorata, Napei, 178   Saxifraga, Funcho, 

Anis;           

[misturar e retirar desse processo] 

Madeira de babosa, Ruibarbo, Noz-moscada, 

Glândula de castor, Galanga, Opobálsamo, 

Anacárdio oriental, Lentisco, Enxofre, 

Peônia, Eríngio, Rosa, Tomilho, Açoro, 

Poejo, Aristolochia,  Genciana, Córtex de 

mandrágora, Teucrium chamaedrys, Bagas de 

louro, Ameos dauci macropi, 179  

Xilobálsamo, Carui amomi, 180   Salsa, 

Levístico, Ruta, Sison amomum.            

Ouro, Prata, Pérolas brancas, Blacte 

bisancie,181 Osso de coração de cervo 

Limadura de marfim, Sison amomum, 

Anacyclus pyrethrum.  

ii 

ii 

i 

i 

  

 

 

 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiiii 

 

viii 

Indicação de 

veículos 

Mel, o suficiente. 

Aplicação Tomar na quantia de uma avelã, antes de dormir, à 

noite e com vinho quente. 

                                                        
174 Nicolaus (1478), 2; tradução livre de Mônica Stacheski e Silvia Waisse. 

175 Juhani Norri, Dictionary of Medical Vocabulary in English, 1375-1550 (London: 

Routledge, 2016), v. “Alexandrina”. 

176 Console, “Pharmaceutical Use”, 176. 

177 Termo não identificado. 

178 Termo não identificado. 

179 Termo não identificado. 

180 Termo não identificado. 

181 Um molusco, vide Givens, “Reading and Writing”, 118. 



66 
 

2.3 Composição das receitas 

2.3.1 Explicação dos nomes 

Por meio de explicações etimológicas, Nicolau propõe nomes 

para os medicamentos compostos.182 O exemplo mais patente é a 

segunda receita, batizada, já na antiguidade, de ‘Adrianum’, 

conforme Figura 15. Nicolau explica que assim se chama o composto 

feito por Adriano, imperador dos romanos.  

 

Figura 15. Receita do medicamento Adrianum. 

 

 

Já o medicamento ‘Opira magna’, como vemos na Figura 16, 

justifica-se etimologicamente como derivado das palavras gregas 

‘ΟΠΩΣ’ opos, suco ou seiva e ‘πυρ’ pir, fogo.  

 

Figura 16. Receita do medicamento Opira magna. 

 

                                                        
182 Um representante muito popular dos glossários etimológicos medievais foi o 

“Etymologiarum sive originum libri XX“ de Isidoro de Sevilha (560-636 d.C.), no 

qual dedica um capítulo aos medicamentos da Grécia Antiga encontrados em obras 

sobre filosofia natural. Vide Glick, Medieval Science, 278.  



67 
 

Nicolau não inventou esses nomes de medicamentos compostos. 

O costume de nomear medicamentos já existia na antiguidade, em 

especial na medicina grega. 183  Essa prática de nomeação foi 

continuada por Galeno. Esse aspecto do trabalho de Galeno foi 

particularmente sentido após a chegada da medicina árabe no 

Ocidente, com consequente ratificação de sua autoridade, na Alta 

Idade Média.184 Galeno, que escreveu em grego, acrescentava um nome 

na maioria de suas receitas: Andromachus, Heraclides, Asclepiades, 

Kriton, Musa, Arquígenes, Heras, e assim por diante.185 Esses nomes 

indicariam possíveis inventores. Outros nomes de pessoas seriam 

aqueles das que teriam testados os compostos: Adriano, Justiniano, 

Teodósio, Constantino. Provavelmente, indivíduos importantes aos 

quais esses compostos teriam sido destinados, ou mesmo, que lhe 

haviam encomendado a elaboração.186 Outros critérios utilizados 

por Galeno na nomeação dos medicamentos: a observância da ação do 

composto, como o Panchristum, ou seja, “útil para tudo”; como, a 

indicação mediante os sintomas, por exemplo, medicamentum ad 

tussem (medicamento para tosse).187 

 

 

 

                                                        
183 Prioreschi, II: 320. 

184 Ibid. 

185 Ibid., III: 433. 

186 Ibid., III: 34. 

187 Goltz, 30. 
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2.3.2 Indicações 

Ao significado do nome, Nicolau adiciona a indicação da doença 

para a qual a preparação em questão é aplicável e eficaz.  

Tais indicações começam com uma unidade formal de construção 

de frase, como: proprie valet – Figura 17 - (age especificamente) 

e valet contra ou contra datur – Figura 18 - (age contra). 

 

Figura 17. Destaque do termo abreviado proprie valet na receita Aurea 

Alexandrina. 

 

 

Figura 18. Destaque do termo abreviado contra datur na receita 

Paulinum antidotum maius. 

 

No antidotário de Nicolau, a indicação dos medicamentos 

levanta uma questão muito própria da medicina antiga e medieval, 

a saber, a polyschidie. Ou seja, a separação da doença em diversos 

fenômenos individuais, em muitos sinais e sintomas. Tal separação 

é perceptível nas colocações de Nicolau que fala tanto em doenças 

quanto sinais e sintomas- de acordo com a Figura 19. 
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Figura 19. Indicações por doença (epilepsia), sinais (epífora) e sintomas 

(dor) dispostas na receita Paulinum antidotum maius. 

 

Dores de cabeça aparecem como a mais comum indicação das 

prescrições do Antidotarium Nicolai. As receitas Diacastoreum e 

Yera Rufin têm como indicação a emigrania, ou seja, enxaqueca 

(Figura 20). 

 

Figura 20. Indicação do medicamento Diacastoreum para enxaqueca. 

 

As indicações cerebrais acontecem como em “virtutem frigidam” 

– Figura 21 - ou “cerebral ad manobrista nimiam frigiditatem” 

(frio excessivo no cérebro). Essas aparecem em receitas como as 

Diaprassium, Electuarium ducis e Oleum rosatum. 
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Figura 21. Indicação do medicamento Oleum rosatum por sua “virtude 

fria”. 

 

Para a indicação de problemas mentais e neurológicos há várias 

citações como “ epilépticos”, “caducos”, “maníacos”, “litargicos” 

e “debilitas cerebri”, como se vê no Electuarium pliris arcoticon, 

conforme a Figura 22. 

 

Figura 22. Indicações psiquiátricas e neurológicas do medicamento 

Electuarium pliris arcoticon. 

 

Com relação às consequências da catarata – Figura 23 -Nicolau 

indica receitas como a Pilule sine quibus esse nolo (pílula 

indispensável), a qual ajudaria contra visão turva e a escuridão, 

scotoma ou obscuritas. 
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Figura 23. Indicações oftálmicas da Pillule sine quibus esse nolo. 

 

Dor de dente é uma indicação comum, observada na receita de 

Mitridatum, enquanto Opira aliviaria a dor de garganta. A receita 

Pilulae diacastoree seria boa para evitar a queda dos dentes e 

Sai Sacerdotale uma boa medida para o mau hálito. Como já 

destacamos, na versão de 1478, há duas receitas de Dentrifigium, 

cujas receitas eram consideradas ‘receitas caseiras’ (Figura 24). 

 

Figura 24. Receita de Dentrifigium. 

 

Além das indicações segundo doenças, sinais e sintomas, o 

Antidotarium Nicolai possui evidências suficientes das concepções 

da teoria humoral em suas prescrições. A ação dos medicamentos 

compostos, de acordo com a teoria de humores, é percebida em 

Sotira magna indicada propriamente para o excesso de bile amarela, 

conforme Figura 25; Electuarium de succo rosarum, para o excesso 
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de bile negra, como vemos na Figura 26; e Blanca para o excesso 

de flegma (Figura 27). 

 

Figura 25. Yctéricos ex habundantia como indicação de Sotira magna, 

segundo a teoria humoral. 

 

Figura 26. Coleram rubeam purgat indicação da qualidade a ser 

combatida com a receita do Elactuarium de suco rosa. 

 

Figura 27. Indicação do medicamento Blanca contra humores fleumáticos. 

 

A qualidade humoral mais citada das doenças, nas indicações 

de Nicolau, é o excesso de frio, extremo frigidate. A Yera pigra 

abatis é indicada para humores frios e secos. O frio extremo é 
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encontrado como causa de doença em diversas partes do corpo. Mais 

comumente no peito, a seguir a cabeça, a boca, a garganta, o 

coração, o cérebro, os rins e as extremidades do corpo. O 

tratamento contra esse sofrimento contém substâncias com o intuito 

de “calefacere”. A preparação Diagalanga já citada como útil para 

o excesso de flegma no estômago, também aqueceria os rins frios, 

“renes frigidos calefacit” (Figura 28). 

 

Figura 28. Indicações do medicamento Diagalanga. 
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2.3.3. Lista de ingredientes: 

O autor apresenta uma fórmula de conversão diferente em cada 

receita, como viii pars libra i, oitava parte de uma libra (1/8 

de libra). Em nenhum momento Nicolau usa expressões como ‘punhado’ 

ou ‘pitadas’, mas os pesos dos ingredientes estão muito bem 

especificados. Como exemplo, vide Figura 29. 

 

Figura 29. Indicação de pesos e medidas da Receita Antamaron. 

 

É significativa a redução do peso final das preparações em 

relação ao seu predecessor, o Antidotarius magnus; no entanto, 

ainda são pesos consideráveis, por comparação à medicina moderna. 

Por exemplo, o Unguentum marciaton – Figura 30 -, uma das pomadas 

de Nicolau, resulta em um peso de 8 libras, pos confecta é lib.viii 

(aproximadamente 3600 gramas). 

 

Figura 30. Quantidade de peso final da pomada Unguentum marciaton. 
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O número de ingredientes é variável; há receitas enormes, com 

70 ou mais componentes. O número médio de ingredientes varia de 

20 a 30. Na maioria das receitas, o veículo a ser adicionado 

aparece no final da fórmula, como mel quod sufficit, ou seja, mel 

quanto necessário. O mel, nesse tempo, já era conhecido como 

veículo,188 porque poderia conferir forma, volume, estabilidade 

entre componentes que tenderiam a se separar, ou melhorar o gosto 

ou cheiro do medicamento. A despeito de não citar essas qualidades 

do mel de forma específica, Nicolau separa a sua utilidade como 

veículo de uso medicinal. Só atribui propriedades terapêuticas ao 

mel nas receitas Mel rosaceum e Oximel.  

Goltz coloca a questão da eliminação de palavras gregas não 

mais conhecidas, como no caso da mirre trocliten, do grego μύρρχ 

τρωγλοδύτη, pois a palavra trocliten era incompreensível.189 É 

claro que não se pode afirmar que isso ocorre de modo proposital 

ou não, por parte de Nicolau. Já as palavras árabes são 

numericamente mais frequentes que as gregas, como, por exemplo, 

nos nomes dos compostos Pilule arabice e Trifera saracenica. Não 

diferente disso, os nomes de ingredientes em árabe também são 

constantes, como o penidii, “açúcar obtido da cana”, considerado 

um açúcar puro - citado pelo menos oito vezes.190 

                                                        
188 Os veículos consistiam de substâncias disponíveis em qualquer lugar, mas 

também facilmente perecíveis, como leite, manteiga, sucos de plantas, gorduras 

animais, vinhos, ou seja, produtos de cozinha. Vide em L.Efraim e Zohar Amar in 

Practical Materia, 65. 

189 Goltz,72. 

190 Nenhuma palavra árabe aparece nas descrições de doenças e sintomas. Goltz, 

72. 



76 
 

   Ainda citando a tese de Goltz, é bastante complexo julgar 

acerca da exclusão intencional ou não de expressões em grego, ou 

sobre a substituição de palavras gregas por termos latinos. Tal 

fato se torna difícil de conceituar, uma vez que não se conhecem, 

exatamente, os originais que Nicolau utilizou como fontes na 

composição de seu manual. Do mesmo modo, determinar em manuscritos 

tão antigos o que é uma adição ou uma exclusão posterior mostra-

se confuso. De qualquer forma, o Antidotarium Nicolai contribuiu 

às suas alternativas terapêuticas, trocando palavras gregas por 

substitutos mais disponíveis.191 A entrada de palavras ‘italianas’ 

em algumas receitas fizera a linguagem popular aparecer. Todavia, 

esse mecanismo, também, não fora novidade; no início da Idade 

Média, o inventário da linguagem médica não estava isento de 

elementos linguísticos populares em vernáculo. Goltz exemplifica 

em sua tese que, à época, aparece “carduncelli” para “Carduum 

benedictum”, “cultellum” para faca, “caldarium” para caldeira de 

água morna e “caciola” para chaleira.192 

Em relação aos narcóticos, muitas prescrições registradas no 

Antidotarium Nicolai contêm ópio (Papaver somniferum L.), 

meimendro (Hyoscyamus niger L.) e contêm raiz de mandrágora 

(Mandragora officinarum L.) – Figura 31; às vezes, as três 

substâncias são prescritas juntas. Essas qualidades narcóticas 

afetam o sistema nervoso central. Dessa forma, cabe indagar se os 

perigos da aplicação destes agentes eram conhecidos. No 

                                                        
191 Ibid., 76. 

192 A inserção de palavras coloquiais culmina, em 1499, com o Ricettario 

fiorentino, a primeira farmacopeia oficial impressa em Florença na linguagem 

popular, e não mais em latim. Vide Classen, Handbook of Medieval, 146.  
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Antidotarium Nicolai não se encontra qualquer nota sobre os 

efeitos adversos,193 nem conselhos quanto ao uso prudente ou em 

relação à dosagem das preparações.  

 

Figura 31. Destaque para o ingrediente mandrágora na receita Requies 

magna indicada para febre. 

 

Como já foi observado, a palavra ‘antídoto’ não era mais 

utilizadas com o sentido de contraveneno na época. Diante disso, 

Nicolau descreve a Tyriaca magna Galeni como específica “contra 

omnia venena et serpentum morsus et reptilium” [contra todo veneno 

e mordidas de serpentes e répteis] – conforme Figura 32. 

                                                        
193 O comentário de Johannes de Sancto Amando (1262-1312), feito entre 1290 a 

1303, sobre o Antidotarium Nicolai continha um aviso contra efeitos colaterais. 

Vide Glick, 291. Amando afirmava que o ópio sedava a ‘tosse fria’, que vinha ao 

peito por causa de ‘reumatismo’, mas completava “Sed caueamus ne demus per se, 

sed cum castoreo” (Mas temos de ter cautela em administrá-lo sozinho, usar com 

Castoreum). Este mesmo autor classificou mais precisamente os efeitos do ópio, 

em seu livro Areolae, comentando que os narcóticos poderiam danificar o intelecto 

e a atividade dos sentidos e prejudicar a visão. Caso fossem administrados sem 

mistura, poderiam danificar a atividade digestiva), o que poderia ser revertido 

pela pimenta. Sob outro título, Johannes afirma que substâncias narcóticas 

“medicinae stupefacientes” causam sono e esfriam o corpo e, às vezes, matam, 

quando administrada em quantidade excessiva; porém, não são venenos mortais, 

como o mercúrio ou alguns cogumelos que são venenosos por natureza. Os medicinae 

stupefacientes não eram prejudiciais caso fossem tomados ou misturados com outros 

meios em pequenas quantidades. Não há nos comentários de Sancto Amando qualquer 

observação nem conceito de ‘vício’ ou ‘dependência’ do ópio. Vide Von St-Amand 

Die Aerolae, 21,49,76 e sobre adicionar castoreum, 146. 
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Figura 32. Receita de medicamento contraveneno. 
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2.3.4 Instruções de preparação: 

Não há instruções de preparação ou qualquer referência acerca 

de como devam ser feitas. Tal situação sugere que o método de 

preparação era presumidamente bem conhecido entre os praticantes 

os quais convidaram Nicolau a escrever. E isso diz algo sobre o 

público que leu o seu manual nos primeiros tempos. Possivelmente, 

eram pessoas praticantes de medicina ou estudantes que já tinham 

noção dos métodos de elaboração de medicamentos ou que tinham 

acesso a outros textos de prática médica que orientavam acerca da 

composição dos remédios. Enfim, provavelmente não eram iniciantes 

na arte da medicina. 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
194 Goltz, 84. 
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2.3.5 Instruções de aplicação 

A aplicação dos medicamentos é indicada de maneira simples. 

Por exemplo, no caso dos unguentos, Nicolau indica simplesmente 

‘esfregar’. A receita Micleta para hemorroidas tem a indicação de 

esfregar com oleo rosatum, pela manhã, como ilustra a Figura 33. 

 

Figura 33. Modo de aplicação do medicamento Micleta. 

  

Em outros casos, são dadas as doses (quantidade a ser ingerida 

pelo paciente), duração do tratamento e adjuvantes, por exemplo, 

tomar com água fria ou vinho quente.   

No caso dos comprimidos, não há doses enumeradas. Para os 

demais, como xaropes, a medida mais citada é a avelã. Há também 

indicação do momento de utilizar a medicação:  antes de se levantar 

da cama, pela manhã, à tarde ou à noite (Figura 34). 
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Figura 34. Exemplo do uso de “avelã” como dose e modo de uso com adjuvante, 

no caso, vinho quente, na receita Musa enea. 

 

De acordo com Goltz, nas receitas em que falta indicação da 

duração e da frequência de uso, pode-se inferir que ora há um 

único tempo de ação, ora a aplicação do medicamento deve ser 

repetida enquanto a doença continuar. 

Na editio princeps de 1471, anexou-se um “incipiunt Sinonima”, 

mais tarde “Sinonima Nicolai”, que não pertencia ao texto original 

do antidotário. Esse catálogo de sinônimos sugere que, à época da 

impressão, palavras usadas por Nicolau já não eram mais conhecidas 

ou os ingredientes eram então indisponíveis. 
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2.4 Relevância do Antidotarium Nicolai 

Além da menção de Vincent de Beauvais ao Antidotarium Nicolai, 

em 1245, outras indicações atestam o uso e a importância desse 

antidotário. Em 1290, Johannes de Sancto Amando (1262-1312) faz 

leituras aos colegas sobre esse antidotário, intituladas Paris 

Expositio Supra Antidotarium Nicolai. Amando afirma a origem do 

antidotário como salernitana e enaltece o que ele chama de “peso 

salernitano” para a unidade de peso proposta por Nicolau.195  

Outra confirmação de sua importância é oferecida pela pesquisa 

de H. Denifle referente ao capítulo 453 do Chartularium 

Universitatis parisienses “Capitulum eorum quae ad tenentur illi 

qui volunt licentiari em medicina Parisiis, et de libris 

audiendis”, dos anos de 1270-1274, sobre os requisitos para o 

estudante de medicina obter seu bacharelado. 196  Entre outras 

exigências, o estudante deveria palestrar sobre o Viaticum e sobre 

o Antidotarium Nicolai.197 

As tentativas de alinhar o conteúdo desse antidotário com as 

demandas e o conteúdo da legislação de Frederico II, em 1230 são 

propostas no trabalho de Goltz. Ela justifica através da 

                                                        
195 Klaus, “Johannes von St-Amand”, 601. 

196 Denifle, Chartularium Universitatis, 517. 

197 Viaticum (De morborum cognitione et curatione) baseado no livro de Ibn al-

Jazzar (f.980). Constantino, o Africano foi o responsável pela introdução dessa 

obra através de sua tradução do árabe para o latim, no século XI. Jacquart, 

“Constantine”, 169. 
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proximidade temporal e territorial, entretanto, não há menção ao 

Antidotarium Nicolai nas Constitutiones do Reino da Sicília.198 

Em suas obras “Antidotarium” e “De erroribus medicorum”, Roger 

Bacon (1214-1294)199 critica o inventor do medicamento Benedicta, 

a qual servia para purgar fleuma. Bacon contesta essa indicação, 

pois o principal ingrediente dessa receita era o escamônio, sendo 

esse útil para purgar tanto o excesso de cólera quanto de fleuma. 

Ainda, afirma ter utilizado o Antidotarium Nicolai e o comentário, 

Antidotarium Nicolai com expositionibus et glossis clarissimi 

magistri Platearii.200 

 O antidotário de Nicolau, sua posse e utilização, foram 

obrigatórios por um Édito de 1353, do rei francês Jean Le Bon 

(1319-1364). Essa obrigação fazia parte de um conjunto de sete 

leis específicas sobre os boticários de Paris e instituía: “tout 

apoticaire et espiciers de Paris auront l'Antidotaire de Nicolas 

corrigé”, todos boticários e vendedores de especiarias devem ter 

o antidotário de Nicolau corrigido. A especificação ‘corrigida’ 

significava o complemento desse antidotário por um Traité des qui 

pro quo.201 A data, 1353, e o conteúdo da lei de Jean Le Bon 

                                                        
198 Não há menção sobre o antidotário de Nicolau ou qualquer outro livro médico 

da época. Vide em Vinea, Constitutiones regum. 

199 Roger Bacon foi um frade franciscano inglês de intensa atividade intelectual 

no século XIII, com obras filosóficas, além de estudos matemáticos e ópticos. 

Estudou nas universidades de Oxford e Paris, na qual depois foi professor. Ao 

questionar traduções de textos da Bíblia e de Aristóteles, foi enclausurado 

entre 1277 e 1279. Entre suas obras, cita-se “Opus Maius”, “Opus Minimus” e 

“Opus Tertium” e “Speculum Astronomiae”. Informações retiradas em De Libera, 

Filosofia medieval, 414-5. 

200 Ballester, Arnaldi de Villanova, 42 e Bacon, “De erroribus medicorum”, 152. 

201 Massoullié, “L’Ordre des pharmaciens”, 6. 
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coincidem com a informação fornecida pelo estatuto da ordem 

beneditina de Saint-Maur sobre o antidotário de Nicolau, a qual 

citamos no capítulo 1, página 42, deste trabalho. 

Mais uma amostra do valor do Antidotário Nicolai, apresenta-

se na pesquisa de A.Renaud e C. Hoorebeeck. Trata-se da avaliação 

do conteúdo da biblioteca de um médico belga de Louvain, na década 

de 1450. O médico belga Nicolas Valckenisse – mais um Nicolas – 

obtivera doutorado em medicina em 1439, e além de médico, foi 

reitor da universidade de Louvain e embaixador na corte papal de 

Nicolau V. Sua coleção de livros doada, após sua morte, à 

Biblioteca Real da Bélgica, possuía 162 volumes, sendo 100 de 

literatura médica. Entre exemplares de Galeno, Rhazes, Avicenna, 

Arnaldo de Vilanova, Constantino Africano, Mesue, há duas obras 

relacionadas ao antidotário de Nicolau. A primeira intitulada 

Johannes de Sancto Amando super anthidotarium Nicolai com 

quaestionibus; a segunda, Quaestiones super Antidotarium Nicolai 

et expositivo ejusdem cum aliis diversis.202 

O médico judeu, Saladino Ferro di Ascoli (1430-1500), ex-

aluno da escola médica de Salerno e médico do Príncipe de Taranto, 

ao escrever o seu Compendium aromatiorum (1488), licet sint duo 

antidotaria Nicolai, scilicet Magnum, quod non est in usum propter 

ejus prolixitatem, licet sit optimum, et Antidotarium Parvum quo 

omnes communiter usuntur’ [embora sejam dois antidotários de 

                                                        
202 Adam,R & Céline Van Hoorebeeck, “Registrum omnium librorum”, 25-48. 
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Nicolau, a saber: o Magnum, o qual não está em uso por, apesar de 

ótimo; e o pequeno que é comumente utilizado].203  

As receitas de Nicolau, desde cedo questionadas, como vimos 

por Roger Bacon e outros, passam a ser individualizadas em outros 

livros e farmacopeias. Em 1639, a edição do Antidoti o Composti 

Aromatici, um antidotário conhecido como Antidotarium Romano, 

possuía cinco receitas com atribuições diretas ao autor Nicolau 

de Salerno: Requies Nicolai, Triphera magna cum opium Nicolai, 

Diacalaminthes Galeni Nicolai, Diarodon Abbatis Nicolai e Hiera 

Composita Nicolai.204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
203 De Renzi, Storia documentata, 287. 

204 Corradi, Prime farmacopee, 149. 
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CONCLUSÃO 

A tradição de escrever receitas de medicamentos é quase tão 

antiga quanto a escrita. Das tabuletas cuneiformes aos atuais 

websites médico-farmacológicos especializados, a busca pelo 

melhor remédio, mais chances de restaurar a saúde e menos riscos 

de efeitos indesejáveis, ainda é a meta dos praticantes de cura 

em medicina.  

As cidades medievais portuárias, sobretudo as do 

Mediterrâneo, possuíam maiores chances de intercâmbio de 

conhecimentos do que os feudos no interior do continente. E 

Salerno fora uma dessas cidades. 

A regra monástica beneditina de máxima caridade, tratar os 

enfermos como se fosse o Cristo, incentivou a busca de 

alternativas de cura, notadamente no plantio de ervas medicinais. 

A procura de informações sobre as plantas pretendidas estimulou a 

leitura de apontamentos terapêuticos, assim como a escrita e a 

transmissão da educação no exercício de cura.  

Seguindo o exemplo de Montecassino e possuindo também um 

monastério beneditino, Salerno favoreceu-se da singularidade de 

personagens com interesse na cultura médica. Ao dedicar-se a 

coletar matéria médica bizantina, em primeira esfera, e árabe a 

seguir, o arcebispo Alfano de Salerno avolumou o conteúdo 

literário médico. As traduções do grego para o latim de Alfano e 

outros, do árabe para o latim presenteadas por Constantino, o 

Africano, renovaram a herança dos escritos médicos da Antiguidade. 

A vontade de Garioponto em adequar a linguagem médica ao se deparar 
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com termos renascidos nessas traduções é um exemplo dos efeitos 

desse movimento literário médico nos séculos XI e XII. 

Nicolau ao escrever sua obra possuía um objetivo bem claro 

firmado por escrito; oferecer um manual prático de receitas de 

medicamentos. Conjecturas não podem ser provadas, entretanto, 

presumivelmente, o autor não imaginou que um ilustre médico e 

embaixador belga incluiria tais escritos em sua biblioteca, quase 

300 anos mais tarde. 

Mesmo não sendo tão relevante saber quem teria sido Nicolau, 

esse personagem fez um trabalho admirável. Redigiu algo prático, 

de fácil leitura, linguagem inteligível para aquele momento, 

manuseio descomplicado da própria obra, e ao final, com estimáveis 

e funcionais resultados de peso final dos medicamentos. O sucesso 

desse manual pode ser manifestação do seu uso, da popularidade em 

meio àqueles que ganhavam a vida como médicos ou praticantes. As 

receitas de Nicolau foram ponderadas por médicos, filósofos e 

teólogos, os quais, por sua vez, estavam envolvidos com as mais 

pertinentes faculdades da Europa.  

Se proposital ou não, quanto conhecedor do confuso e enorme 

Antidotarius magnus ou não, Nicolau posicionou-se de forma 

positiva sobre tal desordem.  O Antidotarium Nicolai sobressaiu-

se como modelo de sistematização, devidamente reclamada pelos 

leitores e usuários da literatura médica dos séculos XII. 

Nesse sentido, o Antidotarium Nicolai, o parvum, o pequeno 

antidotário, tornou-se ‘grande’ em seus nobres objetivos, e seu 

legado médico e histórico. 
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ANEXO 1 

Lista dos medicamentos compostos encontrados nas versões de 1471 

e de 1478 

Comparações destacadas ao final da tabela. 

Versão de 1471 

 

Versão de 1478 

1.  Aurea alexandrina 

2.  Adrianum 

3.  Acharistum 

4.  Athanasia 

5.  Alcancalon 

6.  Antimaron 

7.  Antidotum emagogum 

 

8.  Blanca 

9.  Benedicta 

10. Confectio alipte muscate 

  

11. Confectio gallie muscate  

12.  Confectio nere 

13. Catolicon 

14. Diamargariton 

15.  Diacameron 

16. Diamoron 

17. Diantos 

18. Diasatirion 

19. Diaprunis 

20. Diaprassium 

21. Dialibanum 

1.  Aurea alexandrina 

2.  Adrianum 

3.  Acharistum 

4.  Atanasia i 

5.  Alchancalon  

6.  Antamaron 

7. Antidotum ad capitis dolorem 

scotomia ii 

8.  Antidotum andromi 

9.  Antidotum galenius 

10.  Antidotum valet dolori epis 

11.  Antidotum  

12. Antidotum dicitur liberator 

13.  Antidotum emagogum  

14.  Blanca 

15.  Benedicta 

16. Benedicta maior 

17. Benedicta romana 

18. Benedicta transtibrina 

19. Confectio aliptemuscate 

20.  Confectio galliemuscate  

21.  Confectio nere 

22. Ciminata 



22. Diarodon abbatis 

23. Diapenidion 

24. Diaciminum 

25. Diacastoreum 

26. Diacostum 

27. Diadragantum 

28. Diairis 

29. Diacalamentum 

30. Diapapaver 

31. Diacodion 

32. Diasene 

33. Diacitoniten 

34. Dialacca 

35. Diacurcuma 

36. Diaysopum 

37. Diagalanga 

38. Esdra 

39. Electuarium ducis 

40. Electuarium pliris arcoticon 

41. Electuarium de succo rosarum 

42. Electuarium frigidum 

43. Emplastrum aplincon 

(apostolicon) 

44.Emplastrum (Electuarium) 

psilliticum 

45. Emplastrum ceroneum 

46. Emplastrum oxicroceum 

47. Filoantropos 

48. Filonium maius 

49. Gariofilatum  

23. Diamargariton 

24. Diacapparis 

25. Diacameron 

26. Diamoron 

27. Claretum iii 

28.  Conditum iv 

29. Cataplasma 

30.  Collirium 

31.  Dianthos 

32.  Diasatarion 

33. Diaprunis 

34. Diambra 

35. Diapassium magnum 

36. Diagalanga 

37. Dialibanum 

38.  Diarodon 

39 Diapenidium magnum 

40. Diaciminum 

 

41. Diapapaver 

 

42. Diadragantum calidum 

43. Dragantum calidum v 

 

44. Diacastoreum 

 

45.  Diacostum 

46. Diayris 

47. Diacalamentum 

48. Diacodion 



50.  Hygia greca  

51.  Ydrocopion  

52.  Iustinum 

53. Katarticum imperiale 

54. Litontripon 

55. Metridatum 

56. Musa enea 

57. Micleta 

58. Mel rosaceum 

59. Nefrocatarticum 

60. Oleum rosatum 

61. Oleum mandragoratum 

62. Oleum camomellinum 

63. Oleum frigidissimum 

64.  Opopira magna 

65. Oxi 

66. Oxizaccare 

 

67. Oximel 

 

68. Potio sancti Pauli 

69. Paulinum antidotum 

70. Pancristum antidotum 

71. Pigra Galieni 

 

72. Potio muscata maior 

73. Pilule sine quibus esse nolo 

74. Pilule auree 

75. Pilule diacastoree 

76. Pilule artetice 

49. Dialacca 

50. Dialacca magnum 

51. Diasene 

52. Diamiconum 

53. Diasma  

54.  Diaturbit 

55.  Diagalanga vi 

56.  Dianasum 

57. Diacitron 

58. Diamilon 

59. Diatrion pipeon 

60. Diatrion pipeon magnum 

61. Diamastus 

62. Dentrifigium vii 

63. Dentrifigium 

64. Diacitonitem 

65. Exdra Magnum 

66. Elactuarium ad provocandum 

libidinem 

67. Elactuarium contra lumbricos 

viii 

68. Elactuarim rosatum 

69. Elactuarim ducis 

70. Elactuarim frigidum 

71. Elactuarium cassie 

sistolatum 

72. Elactarium pliris archoticon 

73.  Elactarium de suco rosa 

 

74. Elactarium letificans 



 

77. Pilule optomere 

 

78. Pilule probate contra fluxum 

ventris 

79. Pilule de quinque generibus 

mirabolanorum 

80. Pilule cinoglosse 

  

81.  Pilule ante cibum 

82.  Pilule arabice 

 

83.  Pilule de elacterio  

 

84.  Pilule cotie 

 

85. Pilule fetides 

 

 

86. Pilule de fumoterre 

87.  Quadrumeron 

88. Rosata novella 

89. Rubea trociscata 

90. Requies magna 

 

91. Rodozacara 

 

92. Zucharum violatum 

93. Sotira magna 

94. Stomaticon frigidum 

75. Elactarium psillicum 

76. Elactarium ad istauratone 

humiditatis 

77. Emplastrum confectio 

apostolicon  

78. Emplastrum ceroneum 

 

79.  Emplastrum oxiracroceum 

 

80. Emplastrum ad sompnum 

puocandum 

81. Fumigium ad epilenticos ix 

82. Fumigium ad exficcandos 

epeleticos 

83. Fumigium ad guedinem 

oculorum 

84. Fumigium ad tiniolas & 

pedículos palpebrarum 

85. Fumigium ad tiniolas dentium 

& gengivarum nenufarinus 

86. Fumigium optimum cardiac  

87. Fumigium aptum paralitic 

88. Fumigium ad sanguinem 

89. Fumigium ad menstrua  

90. Fumigium ad menstrua retinenda 

91. Fumigium tepice febrientibus 

92. Fomentum ad durities x 

93. Filoantropos 

94. Filonium maius 

95. Galaten 



95. Stomaticum calidum 

96. Sai sacerdotale 

97. Sirupus rosaceus 

98. Syrupus violatus 

99. Syrupus nenufarinus 

100. Sirupus contra pleuresim  

101. Syrupus contra acutas ... 

passiones 

102. Syrupus conta omnem fluxum 

ventris 

103. Syrupus de papavere  

104. Spongia somnifera 

105. Syrupus diureticus 

106. Tyriaca  magna Galeni 

107. Tyriaca diatesereon 

108. Trifera saracenica 

109. Trifera magna 

110. Trionfilon 

111. Triasandali 

112. Theodoriton yperiston 

113. Theodoriton anacardinum 

114. Trocisci diarodon 

115. Trocisci diani 

116. Trocisci ydiocri 

117. Trocisci croci magnetis 

118. Trocisci squillitici 

119. Trocisci diacoralli 

120. Trocisci de aniso  

121. Trocisci de tyro  

122. Vomitus noster 

96. Gloriosum optimum 

97. Gargarisma  

98.  Gargarismum 

99. Garteriaca 

100. Garteriaca andromachi  

101. Garteriaca actibonni faciens  

102. Griofilatum 

 

103. Igia greca 

104. Idrocopium olimpiaci 

105. Iustinum 

106. Katarticus impiale 

107. Katarticum archonticum 

108. Letificans 

109. Litontripon magnus 

110. Mitridatum magnum 

111. Musa enea  

112. Micleta 

113. Mel rosatum 

114. Nefrochatharum 

115. Oleum rosatum 

116. Oleum mandragoratum 

117. Oleum frigidissimum 

118. Oleum nardinum 

119. Oleum puleginum 

120. Oleum laurinum 

121. Oleum de foliis lauri 

122. Oleum de psico ad aurium 

dolores 

123. Oleum de mastice 



 

123. Vomitus  patriarche 

124. Vomitus  valens tertianariis 

125. Unguentum  marciaton 

126. Unguentum  aragon 

127. Unguentum agrippa 

128. Unguentum dialtea 

129. Unguentum citrinum 

130. Unguentum album 

131. Unguentum fuscum 

 

132. Unguentum populeon  

133. Unguentum ad mollificandum 

splenem 

134. Unguentum laxativum 

135. Unguentum contra serpigmem 

136. Yeralogodion memphytum 

137. Yera rufini 

 

138. Yerapigra Galyeni 

139. Yerapigra Constantini 

140. Yerapigra abbatis de curia 

141. Yera fortissima Galieni 

142. Zinziber conditum 

 

 

 

 

124. Opira magna 

 

125. Opira minor 

126. Oxizaccara  

127. Oximel 

128. Oximel iuliani 

129. Potio Sancti Pauli 

130. Pauilinum antidotum maius 

131. Potio muscata consert 

debilitata 

132. Pigra Galieni 

133. Pillulae de serapino secundum 

134. Pillulae fine 

135. Pillulae de sumo terre 

 

136. Pillulae ad quartanam 

137. Pillulae ad visum 

clarificandum 

138. Pillulae fetide 

139. Pillulae ad disinteriam 

140. Pillulae ad lapidem 

 

141. Pillulae que laxatiores sunt 

142. Pillulae de cinoglossa 

143. Pillulae ad cerebrum 

infrigidatum 

144. Pillulae artetice 

145. Pillulae ad yliacum do6orem 

147. Pillulae auree 

148. Pillulae ad tussim 



149. Pillulae diacastoree 

150. Pillulae ad stomachum 

151. Pillulae arabice 

152. Pillulae de elactuario 

153. Pillulae artetice xi 

154. Pillulae ad dolorem capis 

155. Pomum ambre ad reuma 

156. Puluis ad digestionem & visum 

xii 

157. Puluis ad digestionem & reuma 

158. Puluis ad vertigem 

159. Puluis contra cardiacem & 

nimiam debilitatem 

160. Puluis contra fluxum sanguis 

naribus 

161. Puluis laxativus confortans 

162. Rosata novella 

163. Rubea trociscata 

164. Requies magna 

165. Rodozaccara rosácea 

166. Rosa magna 

167. Sotira magna 

168. Sal sacerdotale 

169. Stomaticum frigidum 

170. Scirupus rosatus 

171. Scirupus amarus 

172. Scirupus destilados de 

absinthio 

173. Scirupus de sumo terre 



174. Scirupus alius de sumo terre 

175. Scirupus contra pleuriticos 

176. Scirupus acetosus 

177. Tiriaca magna 

178. Tiriaca diatesseron 

179. Tiriaca sarracenica 

180. Trifera magna 

181. Trifera ferruginea 

182. Trifera mirabilis 

183. Theodoricon 

184. Theodoricon anacardinum 

185. Trodici diarodon 

186. Trodici androni 

187. Trodici ydiocri 

188. Trodici croci magnatis 

189. Trodici de Tiro 

190. trodici diacoralli rubei 

191. Trodici ad disinteriam 

192. Vomitus noster 

193. Vomitus alius levissimus 

194. Vomitus andree 

195. Vomitus Ysaac 

196. Vomitus Scarpelle 

197. Unguentum citrinum 

198. Unguentum populeon 

199. Unguentum agrippe 

200. Unguentum marciaton 

201. Unguentum aragon 

202. Unguentum laxativum 

203. Unguentum basilicon 



204. Unguentum album 

205. Unguentum ad morpheam 

206. Unguentum ad eos quorum 

virilia 

207. Unguentum de muscillaginibus 

208. Unguentum ad serpiginas 

209. Unguentum aureum 

210. Unguentum contra vitium 

splenis 

211. Unguentum Galieni 

212. Unguentum contra flegma 

213. Yera pigra publicum 

214. Yeralogodion 

215. Yera rufini 

216. Yera pigra Galieni 

217. Yera pigra abatis 

218. Zinziber conditum 

 

i Entre as versões, nota-se pequenas diferenças na maneira de escrever 

os nomes dos medicamentos. Algumas palavras acrescentam ou tiram alguma 

letra. Também, nota-se, às vezes, inversão da ordem das palavras em 

medicamentos designados com duas ou mais palavras.  

 

ii Diferente da versão de 1471, a segunda versão incluiu medicamentos 

sem nome específico, esse é um exemplo ‘Antidotum ad capitis dolorem 

scotomia’. 

 

iii O autor da versão de 1478 regressa na ordem alfabética colocando 

Claretum depois de Diamoron.  

 

iv Além disso, a receita do Claretum, a qual não se encontra na versão 

de 1471, é seguida por três receitas sem nomes específicos (conditum, 

cataplasma e collirium, conhecidas como ‘caseiras’). 

 

                       



                                                                  
v Outra inversão de ordem alfabética Dragantum antes de Diacastoreum. 

Aliás, percebe-se que a ordem alfabética das duas versões respeita apenas 

a primeira letra da palavra. 

 

vi Diagalanga é citada duas vezes, como receita n 36 e nº 55, na versão 

de 1478. 

 

vii Dentrifigium, considerada receita ‘caseira’ também não está na versão 

de 1471. 

 

viii Outra receita conhecida como ‘caseira’ contra verminose. 

 

ix Não se encontra essa forma farmacêutica Fumigium na versão de 1471. 

 

x Não se encontra essa forma farmacêutica Fomentum na versão de 1471. 

 

xi Pillulae artetice também se repete na versão de 1478. 

 

xii Não se encontra essa forma farmacêutica Puluis na versão de 1471. 
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