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CHINA – Universo criado, não por deuses mas auto-gerado 
por um jogo natural com características duais com um 
aspecto ativo, luminoso, seco, quente, positivo (Yang) e um 
passivo, escuro, frio, negativo (Yin) com as coisas,  
animadas e inanimadas, sendo uma combinação desses 
fundamentos.

O princípio final, universal, seria o Tao, o caminho, 
determinado pelas relações entre o Yin e o Yang em todas 
as coisas. Esse equilíbrio,determinado pela moderação 
daria a resistêncai às doenças e a velhice. 



CHINA – Medicina chinesa focada na prevenção .

“o médico superior socorre antes do primeiro aparecimento 
da doença.” ( Huang Ti)

Higiene Taoista: temperança e simplicidade nas coisas, 
sexo determinado pelos aspectos Yin-Yang, ejaculação 
diminui o Yang masculino. 



CHINA – Textos escritos por tres imperadores lendários:

1. Fu-Hsi ( 2900 a.C.) – descreve as condições Yin-Yang 
combinadas em 8 trigramas constituindo o I Ching

2. Shen Nung (2800 a.C.) – compila o primeiro tratado 
médico de hervas descrevendo os efeitos de 365 drogas 
(Pen-Tsao)

3. Yu Hsiung ( 2600 a.C) – compendium médico (Nei Ching) 
transmitido oralmente durante muitas gerações 
descrevendo a sintomatologia da doença, seu 
diagnóstico, prevenção e tratamento.

Chang Chung-ching, o Hipócrates chines, (sec. III d.C) 
escreve o tratado Febre tifóide e outras febres.



CHINA – Anatomia e fisiologia: mais pensada eque
observada por dissecações pois o confuncionismo não 
aceitava a invasão dos corpos. Isso persiste até o sec. XIX.

Funções fisiológicas construídas dentro de uma concepção 
humoral similar ao grego e ao galênico com 5 elementos, 
sabores, qualidades, tipos de drogas, tratamentos, órgãos, 
estações, emoções, cores e etc., com cada emoção tendo 
sua sede em um determinado órgão.Felicidade sediada no 
coração, pensamentos no baço, tristeza no pulmão e dor da 
alma no fígado. As ideias movimentadas pelo sangue  
acreditando-se que os vasos carregavam o ar. 



CHINA – Diagnóstico
Incluia interrogatório, pulsos, observação da voz e o 

corpo, tocava partes afetadas. Buscava saber como o 
paciente tinha violado o Tao.

- Tratamento
5 métodos de tratamento

a) cura do espírito
b) nutrição do corpo
c) medicamentos
d) tratamento integral do corpo
e) acupuntura e moxibustão



CHINA –
Medicamentos: drogas consideradas boas se 

tivessem gosto ruim. Classificados em 5 categorias:
a) ervas (efedrina, ginseng, ópio)
b) árvores
c) insetos (dentes de dragão)
d) pedras ( mercúrio, arsênico, magnesio) 
e) grãos

Acupuntura e moxibustão : inventada pelo 
Imperador Amarelo drenando excesso de Yiang ou Yin 
estabelecendo o próprio equilíbrio. São 365 pontos que 
percorrem 12 meridianos que atravessam o corpo.



CHINA –
Dentística: aplicação de drogas e pomadas (aconito, 

alho, ruibarbo, arsênico). Classificação de 9 tipo de dores 
de dentes uma devida a infecções. 

Cirurgia: Não era um dos 5 métodos de tratamento 
propostos mas era utilizada chegando-se a cortar ossos 
com alguns médicos especializados em seu uso. Algum tipo 
de anestesia como o ópio ou a hioscina eram utilizados. 

A castração era um procedimento utilizado. 



CHINA –
Doenças conhecidas:
sec.XI – inoculação de pústulas de varíola
descrições de lepra
Tbc como doença contagiosa
Doenças venéreas

Médicos: 
a) chefe médico – coletava drogas, examinava 

outros médicos
b) médico de alimentação
c) médico de doenças simples ( cefaléias)
d) médico de úlceras
e) médico de animais

Incentivos sociais e econômicos eram desestimulados
1a. Mulher médica entre 206 e 220 a.D



CHINA – Trabalho com o pensamento simbólico, circular.
O indivíduo entende a doença e seu tratamento 

como um símbolo sendo as duas caminhos para o 
aprendizado sobre si mesmo e sobre as relações entre 
mundo interno e externo.

Padrões de funcionamento do corpo bem como as doenças 
agrupados em torno dos cinco elementos: água, madeira, 
fogo, terra e metal. Cada um representa um símbolo com 
diferentes interpretações.

Oito princípios: Yin e Yang, profundo e superficial, vazio ou 
em excesso, frio e calor. Interações entre os cinco 
elementos e os oito princípios resultam os quadros clínicos 
e os diagnósticos.



CHINA –
Qi: energia que circula pelos meridianos, a chama que 
mantém a vida, é o próprio movimento, a força vital.
Não pertence só ao ser humano estando também fora dele, 
marcando e sendo marcado pelo ambiente.

Qi dos alimentos
Qi dos ancestrais, herdado
Qi de defesa que impede o adoecer
Qi do tórax, ligado a respiração, etc..

O Qi deficiente o é para o campo físico e para o psíquico.
Se em excesso: hiperexcitação psíquica, aumento da 
energia motora, gastrite, insônia, agressividade, calor, etc..

deficiente: astenia e depressão
bloqueado: angústia, massas, tumores, edemas



CHINA – Caracterologia

Elemento água – tipo fóbico
Elemento Madeira – tipo fálico-narcisista
Elemento Fogo – tipo histérico
Elemento Terra – tipo oral
Elemento Metal – tipo anal

Elementos
Água: representa o rim e a bexiga, associando-se ainda 

ouvidos, cérebro, medula, ossos, dentesregião
lombar, ap. reprodutor, a essência

Doenças ligadas ao desequilíbrio: doenças renais, 
impotência, esterilidade, dentes e ossos fracos, 
perturbações na memória, fobias.
Temperamento água: nervoso, hipersensível, hiperemotivo, 
retração



CHINA – Elementos
Madeira: fígado e vesícula biliar

funções: controlar sentimentos, regular digestão, 
conter o sangue nos vasos.

Doenças ligadas ao desequilíbrio: irritação, ansiedade, 
estresse, depressão ansiosa, cefaléia, tonturas, problemas 
visuais, alterações sanguíneas, tensão, contração, 
expansão.
Temperamento madeira: bilioso, elástico, com energia de 
ação, agressivo.

Fogo: coração, intestino delgado, pericárdio
funções: comandar os outros órgãos, vasos, 

sangue,suor.
Doenças ligadas ao desequilíbrio: insônia, alts. 
consciência,labilidade emocional, alts. fala, ansiedade, 
isquemias.
Temperamento fogo: sanguíneo, ruidoso e potente. 



CHINA – Elementos
Terra: baço e pâncreas

funções: transporte e transformação da energia 
proveniente dos alimentos. Tônus muscular.
Doenças ligadas ao desequilíbrio: alts. digestivas, anorexia, 
bulimia, obesidade, astenia, hemorragias.
Temperamento terra: introvertido, reservado, metódico, 
detalhista, rígido.

Metal: pulmão e pele
funções: respiração

Doenças ligadas ao desequilíbrio: doenças respiratórias, 
astenia, alts. olfativas, depressão, derrames, doenças de 
pele.
Temperamento metal: intuitivo, teimoso, desconfiado, frio, 
introvertido, sensível.



CHINA –
Sonhos e o significado simbólico

Síndromes Dian (depressão) Kuang ( mania)

Terapêutica: Acupuntura
Fitoterapia
Dieta
Meditação – concentração, atenção, 

desenvolvimento da consciência
Abordagem corporal e simbólica



TIBETE – medicina importada da Índia por voltas do sec. VII 
– Medicina Ayurvédica, com contribuições chinesas e 
persas.

Sofrimento decorrente da frustração inerente a existência, 
causado pela impermanência de tudo e pela ilusão da auto-
existência do ego.

Remédio prescrito: DHARMA – sujeição da mente e 
transmutação das emoções negativas.

KLESHAS – fator mental que tem por função produzir a 
confusão no psiquismo e seu descontrole. 
Obscurecimento.
Confusão, apêgo e aversão.



TIBETE –

Kleshas

1. Modelos Emocionais
a) grosseiro – adquirido nesta vida
b) sutil – inato

2. Obscurecimentos Mentais
a) grosseiro – opiniões errôneas
b) sutil – dualismo sujeito/objeto

Entrelaçamento de religião, misticismo, psicologia e 
medicina racional.



TIBETE –

Medicina Dármica – cura mediante práticas espirituais e 
psicológicas, pela compreensão da natureza da 
mente e pelo controle das emoções negativas. 
Inclui meditação, desenvolvimento moral, oração.

Medicina Tântrica – nível intermediário entre o mental e 
o físico. Práticas psicofísicas yogues como a 
meditação e a visualização. 

Medicina Somática – baseada no sistema ayurvédico com 
tratamentos que vão da naturopatia – massagens, 
banhos, ajustamentos ambientais e dietéticos até 
uso de remédios herbáceos, acupuntura, ventosas.



TIBETE – PSIQUIATRIA

Causas de Insanidade –
1) karma
2) desequilíbrio humoral (ar, bile, fleuma)
3) veneno
4) fatores emocionais
5) forças negativas invisíveis e demônios

Sequência do pensamento médico ayurvédico

1. Há alguma doença? Em caso afirmativo, qual?
2. Qual é a sua causa?
3. Há cura para essa doença?
4. Sendo curável, qual é o tratamento adequado?

Reconhece-se aqui as Quatro Nobres Verdades, a essência
Do DHARMA>



TIBETE –

Doença Mental enquanto possessão por espíritos 
malignos, 
tratamento dhármico.

Enfoque orgânico baseado na teoria humoral cujo 
desequilíbrio expressar-se-ia através da psicopatologia.

Enfoque psicológico vê as imperfeições que geraram os 
humores são as forças psicológicas que precipitam os 
distúrbios mentais ( confusão, ódio, desejo).

Categorias Básicas da Doença Mental : 
1) Mêdo e Paranóia
2) Agressão
3) Depressão e Retraimento



TIBETE –
1 – Tensão emocional provoca aumento dos ares. Excessivo 
empenho no desejo, luxúria ou apêgo.
Transtornos afetivos?
Tratamento: alimentação, conversas, exercícios respiratórios, 
moxibustão e acupuntura, massagens e incensos.

2 – Transtornos causados pela bile enlouquecem de forma 
violenta e rude com o paciente sempre zangado e nervoso.
Tratamento: locais tranquilos, comida e bebida fresca sem 
estimulantes.

3 – Confusão, ignorância e preguiça alteram a produção da 
Fleuma, a pessoa fica louca com retração e silêncio. 
Anorexia. Esquizofrenia catatônica?
Tratamento: afeto, massagens, remédios de ervas, 
vomitórios, banhos.



TIBETE –

4 – Venenos – mente confusa, força declina e desaparece, 
fraqueza, “ilusão profunda”. 
Tratamento: medicamentos a base de ervas e medicamentos 
Animais. – Psicoses sintomáticas ?

5 – Demônios ou máus espíritos – após subjugar a pessoa 
toma posse de suas ações, da fala e da mente. Mudanças 
súbitas de comportamento e desvio do modo habitual de agir.

Tratamento: procedimentos tântricos anti-fantasmas, 
Medicina religiosa, medicamentos a base de ervas. Mantras.



A 
PSIQUIATRIA 

NA 
RENASCENÇA



Regulamentação da dissecação: embora crime grave, é 
reconhecida quando praticada sob a autoridade de um 
médico. 

Desenvolvidas ao ar livre com o professor em lugar mais 
alto, demonstrador aponta as partes citadas que o 
preparador vai pondo a nú. 

Cerimônia hierarquizada, obedecendo a protocolo 
determinado pela velocidade de decomposição. 

Livros de gravuras – Berengário de Capri – 1470-1530
Desenhos planos com ausência de relêvo. 



ANATOMISTAS DO RENASCIMENTO

Jacopo Berengário de Capri (1470-1530)
Jacques Dubois (!478-1555)
Charles Estienne (1504-1564)
Bartolomeo Eustachio (1510-1574)
Giovanni F. Ingrassia (1510-1571)
Leonardo Botallo (1530-1571)
Andreas Vesálio (1514-1564)
Realdo Colombo (1516-1559)
Cesare Aranzio (1530-1589)
Gabriel Falópio (1523-1562)
Constanzo Varolio (1543-1575)
Fabrício d´Acquapendente (1533-1619)
Adriaan von den Spiegel (1578-1625)
Johannes Bauhin (1541-1613)
Giulio Casseri (1552-1616)



ANDRÉ VESÁLIO



Desenhos Anatômicos 
realizados por Vesálio



AMBROISE PARÉ (1509) – laqueação de vasos 
sanguíneos sangrantes durante as amputações.
Abandono da cauterização. 

JEAN FARNEL (1497-1558) – não discrimina a 
especificidade da Medicina e utiliza a teoria humoral de 
Galeno.

GIROLAMO FRACASTOR ( 1483-1553) – descreve a “lues
gallica”

“De contagione et contagionis morbis”. (1546)

PARACELSO (1493-1541) – rejeita Aristóteles e Galeno.
Metais e metalóides no tratamento. Estudo da 
anatomia. Corpo como espelho ínfimo do 
microcosmos. Introduz terras na farmacopéia.  



PARACELSO



A Cozinha do Alquimista (sec. XVI)



OS CUIDADOS

Hospitais e leprosários passama cuidar de pobres e débeis, 
criação de salas especiaisa para os alienados.

Félix Platter (1536-1614) cria em sua classificação 
nosológica, um lugar particular para as doenças do espírito.

Formação dos “colégios” que asseguravam a estabilidade 
da função ( professores respeitados ganhando mais que 
médicos de assistência). “Royal College of Physicians”

Poucos médicos, religiosos fazendo parte do atendimento e 
para a população, curandeiros e charlatães ( it. Ciarlare com 
significado de gritar).



Extração da pedra da loucura (Brueghel, 1556)



RENASCENÇA

Política e Cultura          Datas Medicina

1450-1455Guttemberg
1477   primeiros livros médicos 

impressos em alemão
Academia de Florença                  1480

1490    Teatro Anatômico de Pádua
Cristóvão Colombo no Haiti        1492                          Epidemia de febre inglesa na

Europa do Norte. Sífilis
Lutero publica suas teses             1517

1518     Colégio dos Médicos de Londres
Carlo V rei da Espanha                1516                      Tratamento da sífilis com 

guaco – Van Hutten
1526     Paracelso em basileia
1530      Fracastor nomeia a sífilis

O príncipe de Maquiavel              1532
1536     Cardano descreve o tifo
1537    Rabelais doutor em Lion

Companhia de Jesus                     1539
1543    A Fábrica. Vesálio

Concílio de Ternto 1545                                    Ambroise Paré
Morte de Francisco I e 
Henrique VIII                               1547

1558    Jean Fernel


