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POR UMA HISTORIA DAS DOENÇAS NA IDADE MEDIA 

Proj- D,-t! lvone Marques Dias 
Universidade de Mogi das Cruzes 

Da enorme gama de temas a que os medievalistas têm prestigiado nas últi
mas décadas com sua atenção, há um que tem merecido menor apreço. Trata-se 
do quadro nosológico medieval. Tanto quanto temos podido perceber, o historiador, 
quando se volta para a questão das doenças, em se tratando de Idade Média, na
turalmente priv ilegia o estudo da Peste Negra. Evidentemente, esta zoonose guar
da especial importância pelos efeitos catastróficos que produziu no contexto de
mográfico medieval e renascentista. Conhecemos, a nrvel de produção brasileira, o 
magnrtico trabalho de Vitor Deodato da S1lva intitulado A Legislação Econômica e 
Social consecutiva à Peste Negre de 1348 e sua significação no contexto da 
depressão do fim da Idade Média, trabalho este produzido a partir da exaust1va 
pesquisa em arquivos europeus, e publicado em 1976. Todavia, não temos notfc1a 
de que algum outro medievalista brasileiro tenha desde então se ocupado de qual
quer tema análogo. A nfvel de bibliografia internacional, observamos também que 
falta, para a Idade Média, pelo menos uma boa obra de conjunto como a que Mlrko 
Grmek publicou, em 1983, em Paris, intitulada Les maladles à l'aube de la civili
satlon occldentale, abrangendo, para o espaço do Mediterrâneo Clássico, desde 
estudos paleopatológicos até a intepretação dos múltiplos testemunhos escritos 
pelos que, na Antigüidade, se interessavam por questões de doenças e saúde. 

O que temos d1sponrvel são estudos isolados, por vezes belrssimos, geral
mente publicados esparsamente no vasto painel de periódicos internacionais nem 
sempre dedicados à História. Imaginamos que, sob o impacto das novas ameaças 
no terreno da saúde pública, com marcas severas sobre o mental coletivo, os hJS
tonadores voltem sua atenção para temas nosológicos em geral. (Não tenam por 
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acaso as Grandes Guerras do sécub XX levado à reflexão e à produção de imen
sas obras como a que conhecemos de F. Lot. L' Art Milltalre et les Années au 
Moyen Âge, publicada em 1946? Não estaria o objeto do historiador condicionado 
às suas inquietações ou às 1nqu1etações do seu tempo?) 

É evidente que trabalhar com História das doenças na Idade Média constitut 
uma tarefa repleta de dificuldades. Precisa-se sempre ter em mente que o homem 
medieval era um primitivo classificador de doenças. Por força da circunstância 
histórica. perdera muito das conquistas hipocráticas e galênicas; a religião fizera 
retroceder na exploração do corpo humano e, as doenças, em geral, tornaram-se 
entidades através das quais Deus, soberanamente, manifestava as provas e os 
castigos a que o homem dev1a se submeter. 

Primordialmente, convém ressaltar que o histonador dever-se-la fazer 
acompanhar de uma farta bibliografia médica para evitar resvalos de ordem técni
ca Marc Bloch, quando escreveu Os Reis Taumaturgos. apoiou-se nos tratados 
de medicina da passagem do século, e, se sua obra não perdeu em atualidade, isto 
deve-se ao fato de ele ter se preocupado meno.s em fazer diagnóstico retrospecti
vo do que em avaliar a criação da idéia de póderes taumatúrgicos da monarquia 
capetfngia. 

Mesmo à luz da mais renovada medic1na, que conta com o apoio de sofisti
cada aparelhagem, o diagnóstico retrospectivo de casos da Idade Média torna-se 
diffcil a partir dos resfduos matenais, porque só poder-se-ia avaliar com precisão 
casos cujos traços patognomOmcos constitufssem lesões ósseas. Isso se torna 
possfvel, por exemplo, em doenças do tipo da lepra, em primeiro lugar, porque sa
bemos que os leprosos, exclufdos da comunidade, eram enterrados em lugares 
diferenctados, sendo mais fácil, em certos casos, localizar o srtio desses cemitê
nos, e, em segundo lugar, porque a lesão patognomõnica da lepra ocorre sobre o 
bloco faciaJ desde o infcio da infecção. (A morfologia destas lesões foi descrita1 

após amplas mvestigações, por Moller-Christensen, após 1948, apesar de já terem 
stdo as mesmas detectadas em 1897 em um estudo anátomo-patológtco de Léo
pold Glück). Esta sfndrome de Bergem ê caracterizada por uma atrofia nasal dos 
processos alveolares do maxilar supenor, com ocasionais perdas dos incisivos. 
Supondo mais adtante que se pudesse avahar um cemitério desta natureza, have· 
ria poss1bihdade, pelo menos hipoteticamente, de calcular a margem de erro dos 
dtagnósticos efetuados, durante certos perfodos da idade Média, por verdadeiros 
tribunrus presididos geralmente pelo bispo da locaJidade. Isto porque temos cons
ciência de que as confusões diagnósttcas eram muitas, posto Que um número 
considerável de afecções dermatológicas prestava-se a este tipo de equrvoco. 

Contudo, diferenciar o enorme painel das doenças que se manifestam por 
quadros agudos gastro-entêricos - cuja ocorrência na Idade Média era altamente 
express1va - torna-se praticamente impossfvel. A partir destes dados, vêem-se as 
dificuldades de estabelecer o perfil nosológico das sociedades medievais. 

Contudo, a lrteratura, as crônicas, as epfstolas, as ordenações reais, os li
vros de m1lagres, se não são suficientes para cumprir esta tarefa de precisar o 
exato perfil destas comumdades, pelo menos oferecem farto material ao historiador 
para avaliar uma infinidade de variantes sobre o tema da doença da Idade Média 
Não foi a partir destas fontes que se estudou a metáfora da lepra? Não foi através 
das crônicas e dos tratados de milagres que se identificou a incidência do ergotis
mo? Não havia por acaso "santos especializados" na cura de certos males, como 
a gota? 

Fazendo um levantamento simples em uma crônica aparentemente despre· 
tenciosa como a VITA LUDOVICI GROSSI REGIS de Suger, que nos é bastante 
familiar, observamos a naturalidade com que o autor trata da causa mortis de inú
meras figuras que povoam o seu trabalho. Assim, por exemplo, o poderoso pai de 
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Eleonora de Aquitânia consumiu-se numa frebre durante sua piedosa peregnnação 
a Santiago de Gompostela. Também insistentes diarréias marcaram o fim do obeso 
monarca Lufs VI que, ainda, às custas de um peso excessivo e de um ferimento 
adquirido na perna durante uma batalha, nos últimos tempos de sua vida transitava 
com dificuldade apoiado ou carregado por seus fiéis servidores. De outro lado, o 
pobre paP.a Gelásio 11, posto a correr de Roma por um antipapa, evadiu-se pelo 
porto de Óstia e navegou para Gênova, depois para Maguelonne; com uma dieta 
tipicamente marinha, exacerbou seu mal metabólico (gota) e, uma vez subindo o 
Ródano, acabou por falecer em sua atribulada chegada a Cluny (pericardite?). Um 
dos prfncipes herdeiros deixou este mundo vrtima de um traumatismo craniano 
produzido pela queda de um cavalo. Mais significativo aJnda é o trágico relato da 
visita diplomática que o novo papa eleito em Cluny, Calixto 11, fez ao Reino da Sid
lia em busca de apoio diplomático para sua causa contra Maurice Bourdin. As fe
bres da região abateram-se sobre o séquito pontificai, levando para o outro mundo 
todo o Colégio Cardinalfcio, permitindo que apenas o papa sobrevivesse após lon
ga convalescença, para recompor a corte pontificai e dar notrcia da desgraça. Co
mo se pode observar, a singeleza da narração nà:l omite os fatos, descreve-os 
com parcimônia. mas ainda que a intenção do autor seja enaltecer a figura de Lurs 
VI, Suger não se desvincula da realidade do dia-a-dia, da qual fazem parte, Inexo
ravelmente, a_ doença e a morte. 

A hagiografia constitui um prato farto para este tipo de estudo. Não teria To
más de Celano demonstrado perplexidade frente ao milagre de São Francisco de 
Assis que fez brotar leite nos seios de uma avó para que esta amamentasse seu 
neto órfão? Mesmo para um homem esclarecido da Idade Média, não pareceria 
inacessfvel qualquer compreensão sobre o mundo delicado dos hormônios? 

Ficamos por aqui, ainda que o assunto nos dê fome; esta comunicação visa 
antes de mais nada demonstrar que uma releitura de fontes já tão exploradas na 
Europa pode particularmente nos levar a pontos esclarecedores para a História 
das Doenças na Idade Média, e que o volume das edições criticas do material 
acima citado nos permite, com certo conforto, executar um bom nfvel de pesquisa 
sobre um tema bastante atual, mesmo a partir do que se tem de disponfvel nas bi
bliotecas do próprio território brasiletro. 
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