
1 

 

SEXUALIDADE E MEDICINA FEMININA NO DISCURSO MÉDICO DO 
FÍSICO PORTUGUÊS PEDRO HISPANO (SÉC. XIII) 

 
Catarina Stacciarini Seraphin 

(UFG/Mestranda do Programa d Pós-Graduação em História – Faculdade de 
História, Bolsista CNPq. cstacciarini.hist@gmail.com) 

 

Resumo: O presente estudo tem por finalidade analisar a medicina 
feminina no contexto da Baixa Idade Média, por meio do estudo de duas 
importantes obras médicas do físico português Pedro Hispano (? 1210 – 1277), 
o comentário médico sobre o Viaticum (Questiones super Viaticum) e o 
Thesaurus pauperum (Tesouro dos pobres). Dessa maneira, o estudo busca 
ainda discutir também a preocupação médica com a saúde das mulheres e a 
relação desta com a sexualidade e com a literatura médica do século XIII.  

 

O presente trabalho tem por objetivo estudar a medicina feminina no 

período medieval. Por medicina feminina entende-se, neste estudo, a medicina 

voltada para a saúde das mulheres, esta por sua vez refere-se à ginecologia, 

ao parto e aos assuntos relacionados. Além de estudar a medicina feminina, o 

presente trabalho busca também relacioná-la a sexualidade das mulheres, 

assunto bastante presente na medicina medieval. Para melhor compreender a 

saúde e a sexualidade das mulheres inseridas no contexto da Baixa Idade 

Média, principalmente no século XIII, serão utilizadas prioritariamente duas 

obras do físico português Pedro Hispano (? 1210-1277), uma obra de caráter 

teórico, o comentário médico Questiones super Viaticum e uma obra de prática 

médica o Thesaurus pauperum. Essas são as principais obras apresentadas ao 

longo do trabalho, porém para uma melhor compreensão do tema outras fontes 

foram também adicionadas, como o Viaticum de Constantino, que da origem ao 

comentário médico de Pedro Hispano. 

 

A medicina feminina no contexto medieval 

 

No mundo medieval a idéia de prevenção estava bastante presente nas 

concepções médicas. O bispo Isidoro de Sevilha1 dedicou, no século VII, o 

                                                        
1 Isidoro de Sevilha (556-636) foi um importante teólogo agostiniano e bispo espanhol. Nasceu 
próximo a Cartagena, na Espanha e é considerado um dos maiores escritores dos primeiros 
séculos do cristianismo.  
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quarto livro de suas Etimologias, obra que foi uma das primeiras enciclopédias 

medievais, à medicina. Nesta obra Isidoro declara que a medicina, não era 

prioritariamente, medicação. Sanar as enfermidades era primeiramente 

restaurar a energia vital considerada o verdadeiro agente de cura e 

manutenção da saúde (POUCHELLE, 2002: 152). Evitar a aparição de doenças 

e tratá-las, assim como aumentar o espaço de tempo entre a saúde e as 

doenças é uma preocupação constante na história da humanidade. Assim, a 

prevenção caminha junto com a medicina, sendo uma das formas mais antigas 

de cuidar. Esse cuidado com a saúde dos enfermos ficou conhecido 

genericamente como higiene, remetendo à deusa protetora da saúde dos 

homens na mitologia grega, Hygiea (PEÑA & GIRÓN, 2006: 15). 

A dedicação à área preventiva exigia dos médicos a necessidade de um 

conhecimento das enfermidades, de suas causas, da sua evolução e também 

de seu prognóstico para que estes pudessem sanar as doenças dos indivíduos. 

Nesta perspectiva, os médicos deveriam manter uma vigilância extrema sobre 

as causas que poderiam produzir alterações na natureza humana e que 

levavam ao aparecimento das enfermidades. Dessa maneira, pensar a cerca 

desse personagem que era o médico medieval se faz necessário para 

compreender melhor a medicina desse período. Os médicos na Idade Média 

eram considerados especialistas da natureza (physici) e em razão disso eram 

denominados físicos, uma vez que estavam no cerne das interações entre o 

meio natural e os homens (POUCHELLE, 2002: 153). Partindo do pressuposto 

de que os homens e mulheres medievais, em algum momento de suas vidas, 

buscavam cuidados médicos para tratar as enfermidades que afligiam o corpo 

é importante refletir acerca de quem eram esses indivíduos responsáveis por 

prevenir e sanar essas doenças. Os físicos medievais representariam uma 

categoria homogênea? Seria o saber médico uniforme? Essas são algumas 

questões que se colocam quando se discute medicina medieval. Sabe-se que a 

medicina neste período era formada tanto por saberes eruditos e tradicionais, 

representados pelos eclesiásticos que a ela se dedicavam, como também pelos 

saberes provenientes das tradições orais e de patrimônios não cristãos, 

mantendo relações ambíguas com a magia e o empirismo (POUCHELLE, 

2002: 152). E sabe-se igualmente que no que se refere aos indivíduos 
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envolvidos com a prática médica estes não representavam um grupo 

homogêneo, existindo conflitos e tensões (principalmente a partir do século 

XIII) entre aqueles que detinham um saber teórico da medicina como os físicos 

e os que exerciam uma medicina prática como os cirurgiões e os barbeiros. 

No estudo da medicina medieval um tema que tem atraído a atenção de 

pesquisadores nos últimos anos é o da medicina feminina, que é entendida 

principalmente como aquela relacionada à saúde das mulheres e apesar dessa 

expressão não ser definida explicitamente, geralmente refere-se à ginecologia2 

ao parto e aos assuntos relacionados a estes. A idéia de que a saúde das 

mulheres era um assunto destas é um lugar comum tanto na história da 

medicina quanto na história das mulheres. Acreditou-se durante muito tempo 

que eram as parteiras que cuidavam exclusivamente da saúde feminina e que 

isso havia mudado gradualmente somente nos séculos XVII e XVIII quando os 

homens passaram a se interessar pelas enfermidades que afligiam as 

mulheres. Nestas declarações estão presentes duas suposições, uma refere-se 

à idéia de que as parteiras cuidavam de todos os aspectos da vida das 

mulheres e que eram as únicas responsáveis por desempenhar essa função, e 

a outra faz menção à idéia de que os homens não se interessavam e nem se 

preocupavam com as condições médicas das mulheres, principalmente 

aquelas relacionadas à ginecologia e ao parto. Essas suposições são 

tentadoras em sua simplicidade, porém existem poucas evidências históricas 

que as corroborem (GREEN, 1989: 434). 

A reprodução era considerada um processo exaustivo pelo qual grande 

parte das mulheres medievais passava, propiciando riscos de infecção e outras 

complicações, sendo, dessa maneira, um momento no qual estas precisavam 

de um cuidado mais especializado. E mesmo quando não estavam no período 

de gestação ou aleitamento as mulheres poderiam procurar auxilio médico para 

tratar problemas de fertilidade e disfunções relacionadas à menstruação. 

Provavelmente elas também buscavam auxilio para as enfermidades que 

acometiam tanto homens quanto crianças. Assim, as mulheres necessitavam 

de cuidados médicos em algum momento da vida, como foi apontado 

anteriormente (GREEN, 1989: 435). Dessa forma, é importante refletir sobre 
                                                        
2 O termo grego gynaikeia significa assunto de mulher, coisas de mulher. 
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quem eram os responsáveis pelos cuidados com a saúde das mulheres, uma 

vez que  

 
a suposição de que as mulheres possuíam completo controle sobre sua própria 
saúde em um contexto profundamente patriarcal como o da Europa medieval é 
tão errôneo quanto a idéia de que as mulheres assumiam cátedras em medicina 
em um período (o século XII) no qual ainda não existia as universidades 
(GREEN, 2005, 17)3. 

 

No período medieval a reprodução desempenhava um papel de grande 

relevância no imaginário, principalmente feminino, e também no cotidiano. 

Assim, é possível supor que as mulheres medievais se preocupassem com a 

saúde, especialmente com as questões relacionadas à ginecologia e à 

fertilidade, pois engravidar e ter filhos que sobrevivessem ao parto e a infância 

fazia parte dos anseios e desejos de grande parte das mulheres. Contudo, 

essas não sabiam mais que os homens acerca da reprodução e suas 

disfunções (McLaren, 1997). Mesmo que as mulheres não possuíssem o 

controle sobre sua própria saúde, algumas se aventuravam na prática da 

medicina. 

Existem evidências de mulheres que praticavam a medicina e 

diferentemente do que antes se acreditava as parteiras não detinham um 

monopólio sobre a arte de curar as enfermidades femininas. As mulheres 

estavam espalhadas por uma vasta comunidade médica e desempenhavam 

diferentes funções como, médicas, cirurgiãs, cirurgiãs-barbeiras e boticárias4 e 

também parteiras e a partir dos séculos XIII e XIV estas deixaram alguns 

registros nos arquivos europeus, porém sua real expressão numérica nos 

escapa, na medida em que “é muito difícil traçar uma clara linha de 

demarcação entre as práticas e os saberes inerentes à vida comum das 
                                                        
3  “The assumption that women had complete control over their own healthcare in the 
profoundly patriarchal context of medieval Europe is just as erroneous as the idea that women 
were holding professorial chairs in medicine in an age (the twelfth century) that did not yet have 
universities”. 
4 Estas categorias médicas não eram rigidamente delimitadas, porém existiam distinções 
quanto às funções que cada uma desempenhava. As médicas, mulheres que geralmente 
poderiam usufruir de um treinamento universitário, reivindicavam como sua área de atuação o 
diagnóstico e o tratamento de doenças internas; as cirurgiãs cuidavam principalmente do 
aspecto manual da arte médica, como as amputações; as cirurgiãs-barbeiras estavam 
confinadas a procedimentos cirúrgicos menores, geralmente as sangrias e as boticárias eram 
responsáveis por distribuir os medicamentos. È importante enfatizar que estas categorias eram 
mais fluidas e definidas mais subjetivamente do que na modernidade.  
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mulheres e a especialização mais efetiva de algumas delas na arte de curar” 

(POUCHELLE, 2002: 160). 

Na Idade Média existiam espaços nos quais era possível encontrar uma 

prática médica feminina. Os hospitais5 permitiam a presença de enfermeiras 

que cuidavam dos doentes, no entanto relatos sobre o sexo dos pacientes são 

escassos, dessa maneira, não se sabe ao certo se essas enfermeiras 

cuidavam exclusivamente de mulheres ou se cuidavam de pacientes de ambos 

os sexos. Contudo, considerando que esses hospitais admitiam tanto enfermos 

homens quanto mulheres, pode se inferir que as enfermeiras estivessem em 

contato e buscassem sanar as doenças de todos os indivíduos.  

As comunidades religiosas representavam outro espaço de atuação das 

mulheres na medicina. Os claustros femininos geralmente aceitavam homens 

que praticavam a medicina, principalmente os físicos, para tratar as 

enfermidades das freiras, porém estes não possuíam um livre acesso ao 

interior do mosteiro, nem quando se tratava de sanar as enfermidades destas. 

Assim a sua atuação como físicos ficava limitada. E ainda, as irmãs que 

sofriam de algum mal que acometia as partes íntimas (in locis secretis), 

geralmente enfermidades relacionadas à ginecologia, deveriam ser atendidas 

por outras mulheres que possuíam permissão para entrar no convento. Esta 

norma aparece na legislação de 1207 do mosteiro das clarissas6.  

Outra forma de prática médica feminina se fez visível no período 

medieval. Mulheres que trabalhavam ao lado de seus maridos, pais e filhos no 

exercício da medicina e que ao se tornarem viúvas ou órfãs assumiam essa 

prática, acredita-se que estas aprendiam o ofício no seio da família. Muitos 

cirurgiões e barbeiros procuravam casar suas filhas com homens que exerciam 

o mesmo ofício. No ano de 1286 uma mulher chamada Katherine que era 

conhecida como cirurgiã de Londres, foi identificada como filha de Thomas um 

cirurgião e irmã de William que também era cirurgião. Assim, é possível 

perceber que o trabalho médico como um negócio de família é uma forma de 

                                                        
5 A maioria dos hospitais, durante os séculos XII e XV, eram instituições de caridades para 
atender aos empobrecidos e viajantes, não eram centros médicos como os hospitais de hoje 
são conhecidos. 
6 A ordem das clarices fundada por Santa Clara, no século XIII, para ser uma ordem 
mendicante como a ordem dos franciscanos tornou-se um dos mais severos claustros 
femininos da Europa medieval. 
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compreender os casos em que as mulheres entravam para o exercício da 

medicina após a morte e seus maridos ou de seus pais (GREEN, 2008: 126). 

Algumas mulheres, mesmo que não estivessem envolvidas efetivamente 

na prática médica, auxiliavam no desenvolvimento destas, uma vez que 

existiam as que, ao serem tratadas por físicos, dividiam sua experiência com 

estes e funcionavam, desta forma, como fonte para médicos, auxiliando-os. 

Alguns físicos consideravam as doenças das mulheres difíceis de diagnosticar, 

pois eram restritas a elas e assim esses relatos ajudavam na prevenção e na 

cura de enfermidades (Dean-Jones, 1995). Bruno de Longobucco7, cirurgião 

medieval, considerava as mulheres como sendo um tanto ignorantes no que se 

refere à prática médica 

 
No momento presente, o que deve ser julgado ainda mais indecente e horrível 
[do que a prática médica de homens iletrados] são aquelas vis e presunçosas 
mulheres que usurpam e abusam desta arte, mulheres que, embora tenham fé 
[naquilo que fazem], não tenham nem a arte e nem o entendimento (Bruno de 
Longobucco, Cyrurgia Magna [1253]. Apud: GREEN, 2008:118).8  
 

Entretanto, ele reconhecia, ao mesmo tempo, que a capacidade dos 

médicos ficava comprometida sem o auxílio delas. O físico português Pedro 

Hispano, no século XIII, em uma de suas receitas de sua famosa obra 

Thesaurus pauperum afirma que “disse-me certa mulher experiente [mulier 

experta] que, molestada pela freqüência dos partos, comeu uma abelha e não 

mais concebeu”. (Pedro Hispano, Thesaurus pauperum, p. 258). Dessa forma, 

acredita-se que alguns físicos confiassem nos relatos femininos apesar de 

outros terem relutância em aceitá-los (Dean-Jones, 1995). Refletir sobre quem 

eram essas mulheres auxilia na compreensão da medicina feminina. Seriam 

estas parteiras ou mulheres apenas preocupadas com a sua saúde? 

As parteiras faziam parte de uma comunidade mais abrangente de 

mulheres médicas do que antes se imaginava. O trabalho destas (como uma 

                                                        
7 Bruno de Longobucco foi um notável médico e cirurgião do século XIII, profundamente 
influenciado pelas doutrinas médicas gregas, latinas e árabes. Morreu em Padova no ano de 
1286. 
8 “At the present time, what ought to be judge even more indecent and horrible [than medical 
practice by illiterate men] is that vile and presumptuous women usurp and abuse this art, 
women who, although they have faith [in what they are doing], have neither art nor 
understanding”. 
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ocupação profissional) começou a se desenvolver somente nos séculos XIII e 

XIV. Antes desse período, apesar de existir indivíduos responsáveis por assistir 

os partos não se sabe o quão profissionalizados estes eram, ou até que ponto 

assumiam uma identidade que estava relacionada a um saber específico. O 

termo parteira (no latim obstetrix) aparece nos documentos, principalmente a 

partir do final do século XIII e início do XIV na Europa Ocidental. Dessa 

maneira, pode-se pensar em como esse termo era definido pelos homens 

medievais. Seria a parteira uma personagem médica responsável por assistir 

as mulheres em todos os seus problemas de saúde ou somente naqueles 

relacionados ao parto? Ou ainda, se estas estariam subordinadas aos físicos e 

até mesmo se a função de parteira seria exclusivamente feminina? Pode-se 

pensar também se este termo refere-se somente a indivíduos que obtiveram 

um treinamento formal ou se designava qualquer indivíduo que assistia o 

parto? Teria no período medieval uma única definição de parteira ou este seria 

um termo com diferentes conceitos? Estas são algumas das questões que 

podem ser levantadas em torno da personagem da parteira. Uma das 

definições corrente na Idade Média para o termo parteira era a apresentada na 

enciclopédia latina do século XIII atribuída à Bartholomaeus Anglicus9, que foi 

traduzida para diversas línguas vernáculas. Nesta obra o autor define: 
 

Parteira [no latim, obstetrix; em italiano, obstitris; provençal, levayritz; espanhol, 
partera e em francês, ventriere.] é uma mulher que possui a arte de ajudar 
mulheres no parto, para que [a mãe] pudesse conceber mais facilmente e para 
que a criança não incorresse perigo... Ela também receberia a criança que 
emerge do útero (Bartholomaeus Anglicus. Apud: GREEN, 1989: 455).10 

 

Pela definição de Bartholomaeus, as parteiras exerciam uma função 

extremamente limitada, somente relacionada ao parto e ao nascimento da 

criança, para outros tipos de cuidados médicos as mulheres deveriam procurar 

                                                        
9 Bartholomaeus Anglicus foi um importante monge franciscano do século XIII, estudou ciência 
natural e teologia em Oxford, depois dirigiu-se à Paris onde também estudou e tornou-se 
professor na universidade. Juntou-se a ordem dos franciscanos em 1224 ou 1225. Em 1231 foi 
para a Alemanha onde se tornou professor foi neste país que escreveu sua enciclopédia De 
proprietatibus rerum. 
“A midwife [Latin, obstetrix; Italian, obstitris; Provençal, levayritz; Spanish, partera; French, 
ventriere] is a woman Who possesses the art of aiding a woman in birth so that [the mother] 
might give birth more easily and the infant might not incur any danger… She also receives the 
child as it emerges from the womb”. 
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outros indivíduos que exerciam a medicina. Entretanto, outra definição de 

parteira, esta do século VI contrasta com a de Bartholomaeus. A obra de 

Muscio11 referente à ginecologia, que teve grande circulação durante a Idade 

Média, definia as parteiras como responsáveis por todos os cuidados 

ginecológicos e também pelos cuidados relativos ao parto, uma definição mais 

abrangente do que a proposta por Bartholomaeus sete séculos mais tarde 

(GREEN, 1989: 455). É importante lembrar que as questões ginecológicas 

também diziam respeito a problemas relacionados à menstruação, problemas 

relativos à infertilidade, ou doenças que atingiam o útero e os seios, e não 

estavam exclusivamente relacionados à reprodução. Essas definições não nos 

levam a total compreensão do que o termo parteira realmente representava, 

mas nos auxilia na compreensão desta personagem médica medieval. 

Apesar das parteiras apresentarem um papel relevante na sociedade 

medieval a prática médica feminina não estava limitada às atividades destas. E 

a presença de médicas, cirurgiãs e barbeiras estava espalhada por diversas 

regiões da Europa Ocidental como a França, a Inglaterra, a Itália, a Espanha e 

a Alemanha e é interessante notar que essas mulheres não estavam restritas 

ao tratamento de doenças ligadas à saúde feminina. A presença dessas 

médicas nas fontes do período medieval é escassa, por isso se torna 

interessante abranger a noção de prática médica para qualquer indivíduo que 

tenha por ocupação o cuidado com os enfermos, ao invés de adotar uma noção 

mais restrita do ofício médico, levando em consideração somente os físicos 

oficialmente reconhecidos.  

Uma pesquisa realizada na França, no início da década de 1980, 

apresenta dados significativos para a história da medicina feminina. A pesquisa 

abrange do século XII ao XV e dos 7.647 médicos documentados somente 121 

eram mulheres, dessas apenas 44 eram identificadas por termos que podem 

ser traduzidos como parteiras, o resto (cerca de dois terços) eram identificadas 

como barbeiras, cirurgiãs e médicas (GREEN, 1989: 440). Por intermédio 

desse levantamento constata-se que apenas aproximadamente 1,5% dos 

praticantes de medicina eram mulheres. Apesar desse estudo não representar 

                                                        
11 Muscio é o suposto autor da obra Gynaecia, um tratado de ginecologia datado do século VI. 
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a totalidade da Europa medieval acredita-se que na Inglaterra e no sul da Itália 

os dados sejam parecidos.  

Assim, em uma pesquisa semelhante conduzida no Reino Unido, que 

buscava registrar os praticantes de medicina na Inglaterra, Escócia e País de 

Gales do período anglo saxão até o século XVI, durante os oito séculos, foram 

encontrados somente oito mulheres que exerciam a medicina destas, seis eram 

identificadas como médicas (medica), uma era identificada como cirurgiã e 

apenas uma como parteira (obstetrix). Entretanto, estudos posteriores que 

abrangem o final da Idade Média encontraram dados mais significativos, um 

total de vinte e oito mulheres que praticavam a medicina, entre estas oito eram 

identificadas como médicas, dezesseis como barbeiras e quatro como 

boticárias, porém esse número representa somente 1,2% do total de 2282 

médicos computados (GREEN, 1989: 441).  

No que se diz respeito à Itália medieval os dados encontrados não são 

expressivos, a presença das mulheres nos documentos se revelou escassa. 

Em uma pesquisa realizada em Siena, durante os anos de 774 a 1555, foram 

documentados 550 médicos entre estes estavam duas mulheres identificadas 

como médicas. Outros estudos também foram realizados na região da Itália 

acerca da medicina medieval, em outra pesquisa, foram encontrados 

documentos referentes a sete mulheres que praticavam medicina em Veneza 

na primeira metade do século XIII, incluindo uma médica que possuía o título 

de mestra (magistra), uma viúva de um cirurgião e uma especialista em gota e 

em problemas dos olhos. Percebe-se que algumas mulheres não se limitavam 

à prática relacionada às enfermidades especificas das mulheres (GREEN, 

1989: 441).  

Diferentemente das outras regiões da Itália que apresentavam um 

pequeno percentual de mulheres que exerciam a medicina, no sul da Itália 

estas eram mais visíveis. As mulheres médicas eram mais numerosas nesta 

região, elas conservaram aparentemente, o acesso a uma aprendizagem 

médica oficial, durante os séculos XII e XIII. Isto se deve, principalmente, ao 

famoso centro de estudos médicos de Salerno12, que formava mulheres que 

                                                        
12 Salerno foi um dos mais importantes centros médicos dos séculos X ao XII, sendo uma 
referência em matéria de terapêutica. 
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ficaram conhecidas como as mulheres salernitanas (mulieres Salernitanae). 

Dentre estas a mais famosa foi Trótula13, que atuou durante os séculos XI e XII. 

Devido a sua grande fama como médica, Trótula suscita curiosidade, sendo 

objeto de estudo de diversos pesquisadores. 

Os estudos relacionados à medicina da Espanha medieval apresentam 

dados interessantes. Em uma comunidade médica de Valência, no século XIV 

algumas mulheres praticavam a medicina e assim como na Itália essa prática 

não estava limitada às questões ginecológicas ou aos problemas relativos ao 

parto, estas mulheres poderiam ainda ter maior liberdade para tratar tanto 

homens quanto mulheres. É o caso da médica Bevenguda, que no século XIV, 

possuía experiência para tratar e curar tanto homens quanto mulheres e 

crianças de ambos os sexos afligidos por diferentes condições e enfermidades, 

experiência essa reconhecida por autoridades (GREEN, 1989: 443). 

A Alemanha representa outra região da Europa que possui dados 

relevantes para a história da medicina medieval. Segundo pesquisas 

promovidas na região existiam quinze mulheres a maioria de origem judaica 

que praticavam medicina em Frankfurt entre os anos 1387 e 1497 (já no final 

do período medieval), várias dentre essas eram especializadas em doenças 

dos olhos e nenhuma aparece denominada especificamente como parteira. 

Assim, aparentemente essas mulheres desempenhavam diferentes funções na 

arte médica (GREEN, 1989: 444). Os dados coletados em pesquisas de 

diferentes países apresentam um pouco do cenário medieval europeu no que 

tange a medicina e a prática médica feminina. Esses dados apresentam 

diferentes tipos de mulheres que praticavam a medicina, passando por 

médicas, cirurgiãs, barbeiras, boticárias e parteiras. 

Ainda assim, como é possível perceber, a presença dessas mulheres, 

principalmente as parteiras, não é extensa nos documentos medievais, 

representando uma pequena fração no total de médicos computados. A 

implantação da licença médica pelas autoridades seculares e religiosas entre 

os séculos XII e XVI auxiliou na construção desse quadro, uma vez que 

limitava a prática médica, controlando quem poderia praticar a medicina e sob 
                                                        
13 Trótula foi uma das mais influentes médicas medievais, viveu em Salerno entre os séculos XI 
e XII. Escreveu vários trabalhos sobre a medicina feminina, centrando se em assuntos como a 
menstruação, o parto, a cosmética. Acredita-se que ela foi professora de medicina em Salerno. 
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quais condições (GREEN, 1989: 447). E também nesse período muitos físicos 

uniam-se formando guildas ou até mesmo uniam-se em sociedades protetoras, 

essas medidas são resultados das tensões existentes a partir do século XIII, 

entre os físicos que possuíam treinamento universitário e os cirurgiões, 

barbeiros que muitas vezes não possuíam nenhum treinamento formal. Dessa 

forma, o surgimento dessa legislação, que regulamentava a medicina na Baixa 

Idade Média demonstra uma tensão na comunidade médica da qual as 

mulheres faziam parte, uma tensão não somente entre mulheres e homens, 

mas também entre cristãos, judeus e mulçumanos, estes últimos 

principalmente na Espanha. 

Nessa perspectiva, permanece a questão acerca de quem eram os 

responsáveis pelos cuidados com a saúde das mulheres, uma vez que estas 

não dominavam o cenário médico no período medieval. Diferentemente, então, 

do que muitos pesquisadores e estudiosos consideravam como fato; os 

homens possuíam sim interesse na saúde das mulheres e estavam 

amplamente envolvidos nos tratamentos das enfermidades que acometiam 

estas, principalmente aquelas referentes à ginecologia. Esse envolvimento 

médico e cirúrgico ocorreu principalmente entre os séculos XII e XV, e neste 

período a maioria dos escritos acerca da saúde feminina foi produzida por 

homens e direcionados a um público masculino.  

Acredita-se que uma das principais razões para esse envolvimento dos 

homens na medicina e por sua vez na medicina feminina seja a maior 

participação destes na cultura letrada14, que representava um importante 

elemento na produção de textos médicos. Uma vez que as mulheres, de modo 

geral, não tinham acesso a uma educação formal a produção de tratados 

médicos escritos por estas era reduzido (GREEN, 2008: 6). O surgimento das 

universidades no século XIII também contribuiu para essa maior produção 

masculina de obras médicas, na medida em que as mulheres quase não 

participavam desse meio, tendo pouco acesso à teoria médica produzida 

nesses locais. Essas são algumas das razões para que um campo que 

teoricamente seria de domínio das mulheres, por estas possuírem 

                                                        
14 A “cultura letrada” é entendida como o grau de instrução, como domínio de leitura e da 
escrita. 
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conhecimento empírico do corpo feminino, passasse a ser de domínio 

masculino. O físico Bruno de Longobucco no século XIII já identificava que um 

requisito mínimo para a prática da medicina era uma boa compreensão do latim 

e muitas mulheres não tinham o mesmo acesso que os homens a uma 

educação formal que proporcionasse um conhecimento profundo da língua 

latina.  

Assim, a vantagem que o homem possuía em relação à cultura letrada 

pode ser considerada um elemento chave na transformação da medicina 

feminina em um campo de teoria e prática masculina (GREEN, 2008: 8). O 

domínio da leitura e da escrita do latim se fez também necessário, na medida 

em que o conhecimento relativo ao corpo e à saúde das mulheres era 

transmitido por meio dos livros, símbolo desse saber, de tratados e de textos 

que em sua maioria foram escritos em latim e posteriormente traduzidos em 

diferentes línguas vernáculas.  

Refletir sobre como o conhecimento médico acerca do corpo feminino e 

de suas condições era produzido é de grande importância para se 

compreender a medicina feminina como um campo de prática masculino. O 

fato dos homens serem mais versados na cultura letrada levou com que estes 

fossem os maiores responsáveis pela produção dessas obras médicas. E 

considerando que estes possuíam um maior domínio da escrita e da leitura de 

textos em latim pode se inferir que a literatura médica do período medieval era 

em grande parte direcionada a um público masculino, tendo em mente que um 

número considerável de mulheres não possuía conhecimento necessário de 

latim para se debruçar sobre essas obras. Entretanto, existiam algumas 

mulheres inseridas na cultura letrada medieval e que produziram obras 

médicas de caráter geral e também relacionadas às condições femininas, como 

era o caso de Hildegarda de Bingen15 no século XII e também de Trótula no 

século XII, esta última como sendo uma das médicas medievais de maior 

notoriedade. Trótula é tida também como emblema para a medicina feminina 

medieval, na medida em que três grandes textos especializados no assunto 

são atribuídos a ela. Entre essas obras estão, uma referente às condições das 
                                                        
15 Hildegarda de Bingen (1098-1179) era monja beneditina, foi também teóloga, compositora, 
poetisa e médica. Possuía um extenso conhecimento sobre plantas medicinais, compilando 
esse conhecimento em obras médicas.  
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mulheres, uma que se refere ao tratamento das mulheres e ainda uma obra 

relativa aos cosméticos. Essas obras influenciaram outros tratados médicos 

medievais no que concerne a medicina feminina (GREEN, 2008: 45). 

Dessa maneira, apesar de constatar-se um envolvimento das mulheres na 

saúde e na medicina feminina, estes campos representavam uma área de 

atuação majoritariamente masculina. Nessa perspectiva, uma das formas de 

compreender a saúde das mulheres no final da Idade Média é por meio da 

análise de obras médicas produzidas pelos físicos, uma vez que eram estes os 

principais responsáveis pelos cuidados com a saúde das mulheres.  

 

Pedro Hispano: o físico e mestre universitário 

 

O nome de Pedro Hispano, físico já citado anteriormente, se destaca 

quando se pensa em medicina no século XIII. Contudo, quem é esse 

personagem que possuiu um lugar de destaque no cenário intelectual do 

século XIII? Homem de saber, um intelectual que, em sua trajetória 

desempenhou papéis distintos: o de físico universitário, o de mestre e o de 

papa João XXI? Pedro Hispano exerce fascínio e suas obras atravessam os 

séculos e suscitam o interesse dos pesquisadores (filósofos, historiadores e 

estudiosos da língua latina) e também o debate acerca de sua identidade. 

Apesar de ser uma figura estudada por muitos pesquisadores e ser um dos 

autores portugueses mais conhecidos no mundo, sua identidade permanece 

um enigma (RODRIGUES, 2006: 33). 

Pedro Hispano (Petrus Hispanus), também conhecido por Pedro Julião, 

nasceu em Lisboa por volta de 1210/1220 na família de Rebolos e/ou Rabelos, 

presume-se que era filho de Julião, também físico. Os dados relativos à sua 

infância são escassos, assim não se sabe muito a respeito de seus primeiros 

anos de vida. Acredita-se que tenha iniciado seus estudos na Escola da 

Catedral de Lisboa, onde teve seu primeiro contato com as sete artes liberais 

do trivium e quadrivium. Posteriormente Pedro Hispano foi para Paris para 

completar seus estudos. Na Universidade de Paris cursou a Faculdade de 

Artes e a Faculdade de Medicina, onde obteve o grau de Doutor em Medicina. 

Foi provavelmente no período em que estudou em Paris que o físico português 
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recebeu a denominação de Hispano (a Hispania designava toda a Península 

Ibérica), pois os discentes e docentes nas universidades organizavam-se de 

acordo com sua proveniência geográfica, em nações (DALY &YEE, 2001: 120; 

SANTOS, 2004: 131; VERGER, 2002: 577). 

A sua trajetória como físico universitário continuou nos anos seguintes à 

sua formação na Universidade de Paris. Admite-se que Pedro Hispano lecionou 

Lógica na Universidade de Paris entre os anos de 1240 e 1245, período no 

qual provavelmente compôs a obra Summulae Logicales, também conhecida 

como Tractatus. Posteriormente foi professor da Faculdade de Medicina em 

Siena durante 1245 e 1250, o que pode ser comprovado pelo conjunto de 

comentários médicos sobre os textos das autoridades greco-romanas e árabes. 

Foi, provavelmente, durante essa época que escreveu o Questiones Super 

Viaticum, que trata de um comentário médico sobre a obra Viaticum de 

Constantino, o Africano (SANTOS, 2004: 133; SANTOS, 2007: 226). 

Pedro Hispano, além de físico e mestre universitário, possuía uma ilustre 

carreira eclesiástica. Ele tornou-se papa em 1276, adotando o nome de João 

XXI. Ele foi o único português e o único médico a ocupar a Cátedra de São 

Pedro. Seu pontificado foi breve (de setembro de 1276 a maio de 1277) 

morrendo vítima de um desabamento em uma das alas do Palácio Papal de 

Viterbo, o qual ele próprio mandou edificar. O papa João XXI encontra-se 

sepultado na Catedral de Viterbo (SANTOS, 2004: 141). 

Nesta perspectiva, Pedro Hispano era um homem de saber, um 

eclesiástico, inserido na cultura erudita do século XIII, versado no latim, imerso 

no ambiente universitário e envolvido com a produção de obras nas diferentes 

disciplinas, escreveu tratados sobre lógica, textos filosóficos, trabalhos na área 

de teologia e também obras médicas. Essas obras tiveram grande circulação 

nas universidades da Europa Ocidental durante o século XIII até o século XVI. 

Dentre as suas obras de medicina encontram-se tratados, receituários, 

regimentos de saúde, assim como comentários aos textos das autoridades 

(auctoritates). Algumas de suas obras médicas conheceram grande prestígio e 

foram amplamente difundidas, como é o caso de Thesaurus pauperum, uma de 

suas obras de prática médica mais relevantes.  
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Saúde e sexualidade feminina no pensamento médico de Pedro Hispano 

 

Pedro Hispano apresenta em suas obras médicas, mais especificamente 

no Thesaurus pauperum (Tesouro dos pobres) e no comentário médico sobre o 

Viaticum (Questiones super Viaticum) uma preocupação com a saúde das 

mulheres, discutindo temas relacionados à ginecologia e às suas condições. 

Além de abordar a medicina feminina, Pedro Hispano trabalha também com a 

sexualidade das mulheres, tema que muitas vezes aparece relacionado à 

saúde delas. 

 Entretanto, é importante ressaltar que a noção de sexualidade era 

desconhecida e provavelmente até mesmo inconcebível no período medieval 

(GREEN, 2008: 24), sendo um termo historicamente recente, que surgiu no 

século XIX (FOUCAULT, 1984: 9). A sexualidade, de acordo com Foucault 

(1977), não é uma qualidade herdada da carne, que várias sociedades louvam 

ou reprimem, mas é uma forma de moldar o ser na experiência da carne, que é 

constituída em torno dos comportamentos. Assim, o sexo, como o ser humano, 

é contextual. Nessa perspectiva, para analisar a sexualidade das mulheres, 

mesmo que relacionada à medicina feminina no período medieval é de 

fundamental importância compreender que neste período esta estava imersa 

neste contexto e nesta sociedade, possuindo uma concepção diferente da que 

possui na atualidade. Assim, é necessário refletir acerca do que os homens 

medievais compreendiam por sexualidade. 

A sociedade medieval apresenta diversas tensões que constituem sua 

dinâmica, como as tensões entre Deus e o homem, entre o homem e a mulher, 

entre a cidade e o campo, entre a riqueza e a pobreza, entre a razão e a fé e 

entre o corpo e a alma. A sexualidade está inserida neste caráter ambíguo, 

entre o bem e o mal, que é a sociedade medieval, uma vez que esta era 

reprimida, condenada e controlada pelo cristianismo, existindo normas para a 

sua prática dentro do matrimônio por um lado e por outro ela era considerada 

importante para a reprodução e para a manutenção da saúde. Constantino, o 

Africano (1022-1087) na obra médica Viaticum receita para os pacientes que 

sofrem de mal de amor, doença semelhante à melancolia, relações sexuais 

juntamente com vinho, banhos, conversações, música e poesia para distrair e 
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reabilitar a saúde do doente. Além dessas tensões a sexualidade, no período 

medieval, está ainda inserida em uma concepção hierárquica de valores nos 

quais os virgines (virgens) ocupam o nível supremo, sendo um exemplo a 

serem seguidos, os oratores ligados à renúncia ou à continência possuíam 

maior autoridade sobre os conjugati (casais) (ROSSIAUD, 2002: 480). 

O tema da sexualidade tanto masculina quanto feminina aparece na Idade 

Média em textos religiosos, médicos e filosóficos. A maioria dos escritos acerca 

deste assunto, assim como da medicina feminina, foi produzida por homens, 

principalmente eclesiásticos, escrevendo dessa maneira, em tese, com maior 

embasamento teórico do que prático, na medida em que a observação 

anatômica do corpo humano era proibida e a partir da reforma gregoriana do 

século XI intensificou-se a proibição das relações sexuais para os clérigos e 

essas obras visavam ainda um público masculino. 

Na produção das obras que discutiam a medicina feminina na Idade Média 

existia uma preocupação não somente com a saúde das mulheres, mas 

também com a honra destas, indicando que deveriam existir homens que 

usavam a medicina feminina, abordando o tema da ginecologia e muitas vezes 

o da sexualidade das mulheres para difamá-las e desonrá-las. Contudo, grande 

parte dos físicos medievais, possuía uma preocupação com a medicina, assim 

como com a saúde das mulheres. Pedro Hispano apresenta-se também 

consciente em relação ao dever de médico de honrar seus pacientes.  No 

prólogo de sua obra de prática médica o Thesaurus pauperum o físico 

português aconselha ao leitor que não trate o enfermo e nem lhe passe 

medicamentos sem antes investigar a natureza da enfermidade e também 

ressalta que 

 
(...) nem, seduzido pelo dinheiro ou pela fatuidade do amor, revele a alguém 
qualquer medicamento, pelo qual se provoque a morte o aborto ou se tolha a 
gravidez (Pedro Hispano, Thesaurus pauperum, p.78). 
 

Apesar dessa preocupação com uma ética na medicina presente na obra 

de Pedro Hispano e também presente em outros tratados medievais, existem 

alguns historiadores que percebem nesses escritos médicos uma maneira não 

somente dos homens desonrarem as mulheres, mas até mesmo de as 
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inferiorizarem. A idéia de inferioridade feminina foi bastante estudada no que se 

refere ao período medieval, principalmente na literatura religiosa, mas também 

na literatura médica e filosófica. Estudiosos como Bullough (1973) defendem a 

tese de que não somente o cristianismo ou o preconceito dos clérigos 

medievais levou a uma misoginia (medieval e moderna), mas também as 

visões médicas e científicas do mundo antigo que foram incorporadas no 

pensamento medieval.  

Alguns exemplos apresentados por estes estudiosos são, Aristóteles 

(século IV a.C) que em sua obra Historia animalium afirma ter evidência 

científica de que as mulheres eram inferiores aos homens intelectualmente e 

moralmente, ele argumentava que o macho de qualquer espécie é mais forte, 

mais ágil e maior que a fêmea, sendo este um sinal natural da inferioridade 

feminina. Aristóteles destacava também a importância do macho na 

reprodução, admitindo que as mulheres possuíam um papel passivo, 

fornecendo o material para a formação da criança e considerava estas como 

um macho incompleto e invertido. As idéias de Aristóteles tiveram grande 

influência não só na medicina medieval, mas também na filosofia natural 

principalmente após o século XIII16. A idéia da inferioridade feminina é 

sustentada ainda por Alberto Magno17 (? 1193-1280) que adotava a noção 

aristotélica do sêmen masculino, acreditando que o “sêmen” feminino só 

poderia ser considerado desta maneira por um equívoco (BULLOUGH, 1973). 

Desse modo, o sexo da criança era determinado durante a concepção. 

Apesar de ser possível observar nas obras médicas clássicas e medievais 

uma diminuição das mulheres em relação aos homens esta não é uma visão 

predominante. E é importante lembrar que a sociedade medieval era patriarcal 

e a produção das obras tanto de filosofia natural quanto de medicina assim 

como as obras religiosas estavam inseridas neste contexto, sendo que muito 

dos autores (físicos e filósofos naturalistas) não possuíam consciência do 

                                                        
16 Houve no século XIII uma redescoberta das obras de Aristóteles e também de outras obras 
de autoridades gregas, latinas e árabes. Isso se deu graças às traduções dessas obras para o 
latim feitas pelos árabes, principalmente a partir dos séculos XI e XII e também pela sua ampla 
circulação no meio universitário a partir do século XIII. 
17 Alberto Magno é considerado o maior filósofo e teólogo alemão da Idade Média e foi um dos 
primeiros intelectuais do período medieval a aplicar a filosofia aristotélica ao pensamento 
cristão. 
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caráter misógino de suas obras. No que se refere à sexualidade, ao corpo e às 

doenças femininas, os físicos medievais apresentavam-se preocupados com 

assuntos como a virgindade, à variedade sexual, à fidelidade no matrimônio, à 

esterilidade, ao coito e ao orgasmo (LEMAY, 1982).  

A medicina medieval que se apoiava principalmente na concepção da 

prevenção, valorizando a idéia de que era melhor evitar as enfermidades do 

que tratá-las embasava-se em uma terapêutica apoiada na dietética cujo 

principal meio era o regime alimentar. Essas concepções também possuíam 

validade para a medicina feminina, até mesmo para os assuntos relacionados à 

sexualidade. Dessa maneira, de acordo com os físicos medievais a dieta era 

extremamente importante para determinar o comportamento sexual humano. 

Arnaldo de Villanova18 (1242-1311) relatou em sua obra Liber de coitu que ovos 

crus e queijo doce estimulam o desejo e que a terapia para disfunções sexuais 

geralmente começam com uma dieta corretiva. 

Pedro Hispano também discute a questão do desejo em sua obra o 

Thesaurus pauperum (Tesouro dos pobres). Esta é um de seus mais 

importantes trabalhos na área médica e influenciou outros escritos médicos do 

período, foi provavelmente composto na Itália por volta de 1250. O trabalho é 

uma compilação de receitas de autoridades antigas, como Galeno e 

Dioscórides, mas também de autoridades medievais, como Constantino, o 

Africano e Trótula, incluindo medicina popular com recursos mágicos e 

astrológicos, que poderia ser utilizado por médicos humildes.  

O Thesaurus pauperum apresenta receitas que abrangem diversos 

aspectos da medicina prática. No prefácio Pedro Hispano anuncia que 

começará a abordar as doenças do cabelo e da cabeça, descendo até os pés.  

 

Portanto com a graça de Jesus Cristo, Supremo Médico, que cura conforme 
lhe apraz todas as nossas enfermidades, porque Ele mesmo é a cabeça dos 
fiéis, comecemos pelas enfermidades da cabeça descendo até aos pés (...). 
(Pedro Hispano, Thesaurus pauperum: 80) 
 

                                                        
18 Arnaldo de Villanova exerceu a medicina em toda a Europa. Estudou na Faculdade de 
Montpelier, viajou pela Espanha e pela Itália e tornou-se professor universitário em Montpelier 
no ano de 1289. 
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Esta obra apresenta aproximadamente 50 capítulos, entre os quais se 

encontram aqueles referentes à medicina feminina, possuindo receitas que 

tratam especificamente da saúde das mulheres. Assim Pedro Hispano dedica 

nove capítulos acerca do tema, discutindo questões como a menstruação, as 

doenças relacionadas aos seios e ao útero e ainda a concepção e o 

impedimento desta e também os problemas relacionados ao parto. Desse 

modo, percebe-se nesta obra uma preocupação com a medicina feminina e 

também com o prazer sexual, uma vez que o físico dedica dois capítulos para 

discutir o desejo no coito.  

Entre as receitas presentes no Thesaurus pauperum, algumas são 

dedicadas a assuntos referentes à sexualidade humana e a medicina feminina. 

É possível encontrar na obra uma preocupação com o prazer (tanto masculino 

quanto feminino). Pedro Hispano dedica um capítulo de sua obra para tratar a 

falta de desejo sexual, neste capítulo denominado Ad coitum excitandum (Para 

excitar ao coito) o físico declara que “triturem-se bagas de loureiro e prepare-se 

uma confecção das mesmas com suco de satirião: untem-se com isso os rins e 

as partes genitais; excita poderosamente o coito” (Pedro Hispano, Thesaurus 

pauperum, p. 234). 

O físico ensina ainda em sua obra como inibir o desejo erótico. No 

capítulo intitulado De suffocatione libidinis (Sufocação do desejo erótico) Pedro 

Hispano receita a utilização de ervas para evitar a ereção e o coito. Pedro 

Hispano assim como Arnaldo de Villanova apresenta uma preocupação com a 

dieta no que diz respeito ao tratamento dos problemas relacionados ao desejo 

sexual. 

 (...) tomar com freqüência nenúfar diminui a corrupção e destrói o desejo do 
coito, quando se bebe uma onça dele com xarope de papoilas; congela o sêmen, 
com a propriedade que existe nele e na sua raiz (Pedro Hispano, Thesaurus 
pauperum, p. 242). 

 

Muitos casais recorriam a uma variedade de métodos médicos e mágicos 

para fomentar as concepções. Existiam poções para excitar ou enfraquecer as 

paixões, propiciar a gravidez, impedir o aborto, determinar o sexo da criança. 

Havia por toda a Europa a manutenção de ritos de fertilidade pagã tradicionais 

(McLAREN, 1997). Muitos casais buscavam ainda formas de limitar os 
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nascimentos por meio de práticas contraceptivas. As mulheres na tentativa de 

controlar a natalidade recorriam às parteiras, feiticeiras e prostitutas que eram 

consideradas entendidas dessas práticas. Entretanto, muitas mulheres ao 

recorrerem a métodos que impediam a concepção eram acusadas de proteger 

a beleza e a reputação por meio de conhecimentos secretos. 

A idéia de que se existia um dialogo franco acerca da sexualidade 

humana no período medieval é defendida por Joan Cadden (1993), na medida 

em que esta argumenta que alguns manuscritos médicos discutiam problemas 

ginecológicos e obstétricos e receitavam remédios para as disfunções sexuais, 

porém estes tratados eram limitados, sendo geralmente versões de textos 

clássicos. Para reforçar seu argumento a autora cita Constantino, o Africano 

que em sua obra De Coitu discute de maneira natural sobre as causas e 

conseqüências do comportamento sexual, sendo seus julgamentos baseados 

na teoria médica. Nesta obra, Constantino afirma que o coito juntamente com 

exercícios, banhos, comidas, bebidas e descanso é um dos processos para se 

manter saudável e assim como para beber e dormir, para o coito também 

existe o período apropriado e a circunstância certa. Dessa maneira Constantino 

trabalha com a idéia de equilíbrio, sendo a base de sua indicação fisiológica e 

não moral ou religiosa.  

A obra de Constantino é por isso considerada uma das mais importantes 

fontes de conhecimento médico para autores latinos nos séculos XII e XIII, 

podendo ser considerado um marco na discussão da sexualidade medieval 

(CADDEN, 1993: 159). Outro grande influenciador da medicina latina é Avicena 

(980-1037). A tradução de sua obra o Canon de medicina para o latim por 

Geraldo de Cremona (1114-1187) no século XII contribuiu para a expansão do 

conhecimento acerca da sexualidade no período medieval, pois seu trabalho 

aumentou significativamente a quantidade de informações sobre a reprodução 

e suas disfunções. Nesta obra Avicena declara que não é indecente para os 

médicos discutirem o aumento do pênis, o estreitamento da vagina ou o prazer 

feminino. Dessa forma, Avicena trata em sua obra as condições saudáveis e 

não saudáveis para o coito, as causas e as curas para a diminuição do prazer 

das mulheres e como esse prazer feminino pode auxiliar na cura da 

esterilidade, as maneiras de induzir o aborto, no caso em que se teme pela 
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vida da mãe e ainda trata de práticas contraceptivas. Outras obras médicas 

árabes e gregas traduzidas para o latim nos séculos XII e XIII também 

auxiliaram na abertura do discurso médico da sexualidade. 

Simultaneamente ao crescimento do debate acerca da sexualidade 

humana, crescia também a posição da Igreja sobre a impropriedade de 

algumas práticas médicas e sexuais. O direito canônico, que se desenvolveu 

rapidamente no século XII e que era baseado nas visões patrísticas do prazer e 

da conduta sexual condenava o prazer, a contracepção, o aborto e qualquer 

comportamento sexual considerado como não natural. Assim, durante o 

período medieval, alguns tópicos relacionados às práticas sexuais estavam 

submetidos aos dogmas da Igreja, principalmente aqueles relacionados à 

sexualidade dos casais. A Igreja instruía o casal da melhor maneira de realizar 

os atos sexuais. Estes deveriam seguir regras e ritos, na tentativa de moderar a 

luxúria. As relações deveriam ser noturnas, sendo necessário evitar a nudez. O 

excesso de carne e vinho poderia levar ao desejo carnal e o casal deveria 

dominar o corpo e reduzir o número de relações. As mulheres deveriam deixar 

a iniciativa para os homens. O casal deveria limitar-se às posições comuns, 

pois as incomuns eram consideradas perigosas e poderiam gerar concepções 

monstruosas. O casal deveria ainda respeitar os períodos de abstinências 

impostos pela Igreja. Esses períodos eram maneiras naturais de controlar a 

natalidade (ROSSIAUD, 2002). 

A tentativa da Igreja em normatizar a sexualidade no interior do 

casamento, através da teologia do matrimônio, representa uma tentativa de 

controle, que na realidade não se efetivava. Apesar dos dogmas da Igreja e da 

moral cristã, muitos trabalhos sobre a sexualidade humana foram 

desenvolvidos, tendo como principal influência as autoridades clássicas e 

árabes que encorajaram a incorporação de assuntos controversos como o 

aborto, o impedimento da concepção e o prazer sexual. Nessa perspectiva, a 

imposição da Igreja não fez com que os físicos medievais deixassem de 

discutir o comportamento sexual humano (CADDEN, 1993:166). Apesar da 

suspeita teológica sobre a sexualidade como uma força perigosa e corruptiva, 

os médicos e os filósofos naturalistas buscavam discutir a natureza do coito de 
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maneira livre, existindo acima de tudo uma preocupação médica com a 

reprodução e com as capacidades sexuais do corpo feminino. 

Pedro Hispano apresenta no Thesaurus pauperum uma preocupação com 

a concepção e diretamente com a saúde das mulheres, uma vez que o físico 

ensina maneiras de impedir a concepção, principalmente quando se teme pela 

vida da mãe. No capítulo De impedimento conceptus (Impedimento da 

concepção) ele declara que:  
 

quando a mulher não quiser conceber, talvez por que tema morrer ou por 
qualquer outra razão, coma osso de coração de veado, e não conceberá. (...) 
Avicena. Beber ferrugem não deixa a mulher conceber (Pedro Hispano, 
Thesaurus pauperum, p. 258 e 260). 

 

 

Dessa maneira, pode-se notar que mesmo que Pedro Hispano em seu 

prólogo afirme que um físico não deve revelar qualquer medicamento que 

provoque aborto ou tolha a gravidez ele dedica um capítulo voltado para o 

impedimento da concepção. Percebe-se nesta passagem uma preocupação do 

físico português acima de tudo com a saúde das mulheres e é importante 

ressaltar ainda que ao se dirigir a um público de médicos humildes, Pedro 

Hispano frisa a necessidade primeiramente de se conhecer a natureza da 

enfermidade antes de tratá-la.  

Outro importante escrito médico de Pedro Hispano relacionado ao tema 

da medicina feminina e também da sexualidade medieval é o seu comentário 

sobre o Viaticum (Questiones super Viaticum), escrito durante o período no 

qual Pedro Hispano ensinou medicina em Siena (1246-1250). Originalmente o 

Viaticum, (no árabe Zād al-musāfir) escrito por Ibn al Jazzār, consistia em 

anotações para viajantes que não possuíam acesso a tratamento médico e 

estava dividida em sete livros, nos quais as doenças estavam distribuídas da 

cabeça aos pés. As enfermidades relacionadas ao amor fazem parte do 

vigésimo capítulo do primeiro livro. Traduzido por Constantino, o Africano, no 

século XI, do árabe para o latim esta obra foi bastante difundida por toda a 

Europa ocidental, fazendo parte do currículo da maioria das universidades. 

Dessa maneira, vários comentários foram escritos sobre essa obra. Estes 

comentários formam o primeiro corpus de escritos medievais que tenta integrar 
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a visão erótica do amor grego e árabe na cultura cristã medieval (WACK, 

1990). 

O mal de amor (amor eros) era considerado, segundo o comentário 

médico de Pedro Hispano, uma doença do cérebro, com sintomas muito 

próximos ao da melancolia.  

 
Os sintomas desta doença são: pensamentos depressivos; face amarelada; 
tristeza sem causa; olhos profundos e suspiros profundos quando acontece ... 
com a pessoa amada; pulso é rápido e fraco quando os pensamentos são 
deprimidos. (...) Avicena chama essa doença de preocupação melancólica por 
causa dos sintomas que a segue (...). (Pedro Hispano, Questiones super 
Viaticum: 235) 

 
 

Os médicos geralmente receitavam relações sexuais, vinho, banhos, 

conversações, música e poesia para distrair e reabilitar o doente (WACK, 

1990). 

Ao escrever o comentário sobre o Viaticum, Pedro Hispano discute ainda 

a medicina feminina ao trabalhar a perspectiva da sexualidade, analisando o 

prazer sexual e questionando acerca da intensidade sexual sentida por homens 

e mulheres. Dessa maneira, Pedro Hispano colaborou profundamente com o 

desenvolvimento de estudos sobre sexualidade. Ele declara que os homens 

têm um prazer mais intenso nas relações sexuais, por que são mais quentes. 

Apesar, da maior intensidade do prazer masculino, as mulheres têm prazer 

duplo, uma vez que estas sentem prazer quando liberam seu esperma e 

quando recebem o esperma masculino, mas o prazer feminino não tem, 

segundo o físico, a mesma qualidade do prazer masculino. 

 
É questionado em qual sexo o prazer no coito é mais intenso e parece ser no 
sexo masculino, por esta razão: o membro masculino é mais sensível. (...) 
Assim, o prazer é mais intenso nos homens. (...) Mas o prazer da mulher é duplo 
(quando emite e quando recebe), entretanto não é da mesma qualidade (Pedro 
Hispano, Questiones super Viaticum, p. 247). 

 

A idéia presente neste trecho da obra de Pedro Hispano, de que as 

mulheres também possuem esperma apresenta a influência que Hipócrates 

exerceu sobre a formação médica do físico português. Percebe-se também em 
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seu relato uma diminuição do prazer feminino perante o prazer masculino, que 

segundo o físico seria mais intenso e mais refinado.  

Outra questão proposta por Pedro Hispano em seu comentário é sobre 

que sexo deseja o coito mais intensamente. Ele argumenta que o desejo por 

relações sexuais é maior nas mulheres, considerando que elas têm duplo 

prazer no coito. Dessa maneira, desejando o mais que os homens. 

 
(...) É questionado em qual sexo o desejo pelo coito é maior. (...) Constantino diz 
que o prazer no coito é em parte maior nas mulheres do que nos homens. Por 
isso o desejo pelo coito é maior, e o amor é maior e mais intenso nas mulheres 
do que nos homens. A segunda razão é esta. O sexo feminino se entrega mais 
ao amor do que o sexo masculino, como diz Constantino. Por isso o sexo 
feminino deseja o coito e o amor mais do que o sexo masculino (Pedro Hispano, 
Questiones super Viaticum, p. 245).  

 

Os tratados médicos de Pedro Hispano influenciaram muitas outras 

produções médicas do final da Idade Média, e suas obras não foram as únicas 

deste período a discutir aspectos relacionados à medicina feminina como a 

sexualidade e o prazer. Assim, Pedro Hispano representava no século XIII um 

exemplo de físico envolvido com a produção de obras relacionadas à medicina 

feminina e à sexualidade das mulheres, tanto com obras de caráter teórico, 

como o comentário médico sobre o Viaticum e como também com obras de 

caráter prático, como o Thesaurus pauperum. Percebe-se, nessa perspectiva, 

um engajamento do físico com a saúde das mulheres e uma preocupação 

deste com a medicina, arte de evitar e curar as enfermidades, buscando 

trabalhar com ética tanto no que se refere ao âmbito da medicina medieval, 

quanto no que se refere à medicina feminina e a sexualidades das mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

REFERÊNCIAS  

 
1. FONTES IMPRESSAS 

 
PEDRO HISPANO. Questiones super Viaticum. In: WACK, Mary Frances. 

Lovesickness in the Middle Ages: the Viaticum and its commentaries. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990, p. 212-251. 

_______________, Thesaurus pauperum. Trad. Maria Helena da Rocha 

Pereira. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1973. 

 

2. OBRAS GERAIS  

 
BULLOUGH, Vern L. Medieval Medical and Scientific Views of Women. In: 

Viator: Medieval and Renaissance Studies. 4, 1973. p. 485-501. 

CADDEN, Joan. Medieval Scientific and Medical Views of Sexuality: Questions 

of Propriety. In: Lomperis, Linda e Stanbury, Sarah. Feminist Approaches to the 

Body in Medieval Literature. University of Pennsylvania Press, 1993. p. 157-

171. 

DALY, Walter. J. & YEE, Robert D. The Eye Book of Master Peter of Spain – a 

glimpse of diagnosis and treatment of eye disease in the Middle Ages. In: 

Documenta Ophthalmologica 103, 2001, p. 119-153. 

DEAN-JONES, Lesley. Autopsia, Historia and What Women Know: The 

Authority of Women in Hippocratic Gynaecology. In: Knowledge and the 

Scholarly Medical Traditions. Cambridge University Press, 1995. p. 41-59. 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de 

Janeiro: Edições do Graal, 1977. 

___________. História da sexualidade II: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: 

Edições do Graal, 1984. 

GREEN, Monica. Women’s Medical Practice and Health Care in Medieval 

Europe. In: Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 14, no.2. 

University of Chicago Press, 1989. pp. 434-473. 



26 

 

_____________. Bodies, Gender, Health, Disease: Recent Work on Medieval 

Women’s Medicine. In: Studies in Medieval and Renaissance History, 3rd series, 

vol. 2, 2005. pp. 1-46. 

_____________. Making Women’s Medicine Masculine: the Rise of Male 

Authority in Pre-Modern Gynaecology. New York: Oxford University Press, 

2008. 

LEMAY, Helen Rodnite. Human Sexuality in Twelfth –through Fifteenth– 

Century Scientific Writings. In: Brundage, James e Bullough, Vern L. Sexual 

Practices & the Medieval Church. New York: Prometheus Bopks, 1982, p. 187-

205. 

McLAREN, A. História da Contracepção: Da Antigüidade a Actualidade. Lisboa: 

Terramar, 1997. 

PEÑA, Carmen & GIRÓN, Fernando. La prevención de la enfermidade en la 

España Bajo Medieval. Editorial Universidad de Granada, 2006. 

POUCHELLE, Marie-Christine. Medicina. In: Jacques Le Goff e Jean-Claude 

Schmitt (Orgs) Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Cord. Trad. Hilário 

Franco Júnior. Bauru, SP: EDUSC, 2002. Vol. II p.151-166. 

RODRIGUES, Ana Maria S. A. Entre a sufocação da madre e o prurido do 

pénis: género e disfunções sexuais no Thesaurus pauperum de Pedro Hispano. 

In: Rumos e Escrita da História: Estudos em Homenagem a A. A. Marques de 

Almeida. Lisboa: Edições Colibri, 2006, p. 33-44. 

ROSSIAUD, J. Sexualidade. In: Le Goff, J. e Schmitt, Jean-Claude (orgs.) 

Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru, SP: EDUSC, 2002. vol.II. p. 

477-492. 

SANTOS, Dulce O. Amarante dos. O percurso intelectual do físico Pedro 

Hispano (século XIII). In: GONÇALVES, Ana Tereza M. et al. Escritas da 

História: intelectuais e Poder. Goiânia: Ed. Da UCG, 2004, p. 129-145. 

_______________. A escolástica médica medieval: o mestre Pedro Hispano 

(séc. XIII). In: Pesquisas em Antigüidade e Idade Média: Olhares 

Interdisciplinares. Terezinha Oliveira e Angelita Marques Visalli (Orgs.). São 

Luís: Editora UEMA, 2007. p. 225-235. 



27 

 

VERGER, Jacques. Universidade. In: LE GOFF, J. & SCHMITT, J. (Orgs) 

Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Cord. Trad. Hilário Franco Júnior. 

Bauru, SP: EDUSC, 2002. Vol. II p. 573-588. 

WACK, Mary Frances. Lovesickness in the Middle Ages: the Viaticum and its 

commentaries. University of Pennsylvania Press, 1990. 


