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RESUMO: Para a compreensão da medicina preventiva espelhada e 
configurada num determinado tipo de texto médico em exame, o Regimento de 
saúde de Salerno, torna-se fundamental analisar as teorias médicas herdadas 
do mundo antigo e em voga nos séculos XIII e XIV. Essas teorias buscavam 
explicar o binômio saúde e enfermidade, eixo fundamental das preocupações 
da medicina ao longo da História das experiências humanas. Nesse sentido, 
esse corpo de teorias médicas antigas constituiu-se na base da medicina 
preventiva medieval. A seguir, contextualizaremos os dois lugares da produção 
do texto do Regimento de saúde: a Escola de Medicina de Salerno (sécs. XI e 
XII) e a Escola de Medicina de Montpellier (séc. XIII), onde Arnaldo de Vilanova 
atuou como médico e redigiu sua versão. 
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1. Introdução. 

 

Nos primeiros anos do século XIII surgiu uma nova instituição docente, o 

studium generale ou, como mais tarde foi chamada, a universidade. Substituta 

das velhas escolas catedrais dirigidas e mantidas pelos bispos, tais Studia 

foram resultado do espontâneo movimento associativo citadino próprio das 

novas cidades. Foram autênticas associações onde o produto, pela primeira 

vez, não tinha um caráter tangível, e sim um caráter intelectual. Algo que se 

conhecia com o nome de scientia, isto é, conhecimento humano, conhecimento 

sobre o mundo e suas realidades, um conhecimento elaborado pelo homem. 

Um conhecimento que servia para ordenar a sociedade (o direito); para 

conhecer as realidades materiais (a filosofia natural); para encontrar uma 

explicação racional do conteúdo do Livro Sagrado e da própria fé (a teologia); e 

para intervir na saúde e na enfermidade (a medicina) (GARCIA-BALLESTER, 

2004: 56). 

O século XIII foi o cenário de uma florescência científica sem 

precedentes. A par das condições de caráter social, político e religioso, 

podemos indicar, entre os fatores principais desta extraordinária vitalidade 

científica: a influência da filosofia oriental, a redescoberta das obras de 
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Aristóteles, e, finalmente, o vigoroso movimento intelectual oriundo das 

universidades.  

Da dúzia de universidades nascidas no século XIII, as mais antigas 

apareceram quase simultaneamente, pouco antes ou pouco depois de 1200, 

em alguns locais privilegiados: Bolonha, Paris, Oxford e Montpellier. Estas 

universidades continuaram a ser, até o fim da Idade Média – e bem além dela –

, as mais importantes e as mais prestigiosas universidades ocidentais. Elas 

correspondiam então a contextos e a necessidades análogas, no entanto, 

tiveram cada uma, sua própria história que modelou seus traços específicos 

(VERGER, 2001: 190). 

Encontraremos os primeiros esboços do desenvolvimento médico, no 

ambiente salernitano do século XII. A Escola de Salerno foi a primeira escola 

de medicina do Ocidente medieval da Europa cristã onde se poderia obter uma 

formação médica regular, antes das universidades. 

A medicina que se ensinava em Salerno tinha um caráter 

essencialmente prático, pouco preocupado com as bases científicas da 

medicina e ainda menos com doutrinas filosóficas. Esta escola era 

marcadamente laica, embora mantivesse relações estreitas com o mosteiro de 

Monte Cassino.  Laica, aberta aos estudantes de todas as nações e 

religiões revelou-se um centro de colheita, arquivamento e ensino de todas as 

doutrinas ou correntes que então existiam, portanto, era eminentemente 

eclética, como se pode ponderar lendo as obras escritas pelos seus mestres e 

escolares. Estes textos estavam ligados à tradição médica empírica da Alta 

Idade Média e conservaram por muito tempo certo sucesso. 

Montpellier se destacou como centro de ensino médico na Idade Média1. 

Mais tolerante e aberta, representava uma síntese feliz de Salerno, cujo ensino 

era mais prático do que teórico e da Escola de Chartres, cujo ensino médico, 

reputado nos séculos XI e XII como mais teórico do que prático. Escolas 
                                                        
1 Montpellier tinha uma posição privilegiada, na encruzilhada das comunicações e das relações 
culturais entre a Espanha, a França e a Itália e se beneficiava de um ambiente raro de 
tolerância religiosa. O soberano de Montpellier abriu as escolas lá existentes a professores de 
todos os credos e nacionalidades. Mouros e judeus, fugidos a cruéis perseguições eram 
acolhidos com liberalidade na cidade e o ensino era permitido a todos eles. Graças a esse 
processo e a internacionalização da cidade, a universidade sofreu grande influência 
estrangeira, principalmente a judia e a árabe.  
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médicas existiam nesta cidade desde a década de 1130. Em 1220, um legado 

pontifical em missão no Languedoc deu a estas escolas, provavelmente a 

pedido dos próprios mestres, estatutos que instituíam uma verdadeira 

universidade. Completados em 1239, os estatutos primitivos de Montpellier nos 

colocam em presença de uma instituição original. Nos séculos XIII e XIV, 

Montpellier era um dos centros de ensino médico mais importante e mais bem 

organizado do Ocidente europeu.  

 

2. Arnaldo de Vilanova (c. 1240-1311) e os estudos médicos em 

Montpellier. 

 

A medicina medieval caracterizava-se por uma saber teórico, 

direcionado para a intervenção e a prevenção da enfermidade, no qual só 

poderia ser empreendido a partir de um diálogo com as autoridades. Deste 

modo, não é possível discutir a medicina medieval sem explicar e conhecer a 

teoria dentro da qual ela foi construída; aqui nos referimos ao quadro fornecido 

pela Filosofia natural aristotélica e pelas teorias galênicas. Neste tempo, surgiu 

um tipo de profissional médico que baseava sua atividade curativa na filosofia 

natural. Em outras palavras, as atuações destes especialistas na arte de curar 

(médicos ou cirurgiões) possuíam um fundamento racional. A partir de então, 

de maneira consciente ou inconsciente, a atividade de curar, para quem queria 

desenvolvê-la dignamente, consistiria em um modo de aproximação da 

natureza através de um processo tecnicamente conhecido como diagnóstico-

prognóstico-tratamento (GARCIA-BALLESTER, 2004: 535). 

No estudo sobre esta medicina, os escritos médicos constituem uma 

importante fonte acerca das teorias médicas e dos principais tratamentos 

vigentes na Europa Ocidental. Nesse período essas obras eram classificadas 

em: comentários, receituários e regimentos de saúde. Os comentários 

constituíam a forma básica do texto universitário. Eram textos dirigidos ao 

público acadêmico e, em geral, propunham-se a explicar ou alargar o ponto de 

vista de um autor anterior. Nesse sentido, estavam diretamente relacionados a 

uma autoridade clássica. Esta atuava tanto na inspiração do texto, como na 

legitimação da tese proposta (FAGUNDES, 2006: 44). Assim, pode-se definir 
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os comentários como sendo textos universitários dirigidos aos estudantes de 

medicina, escritos por grandes mestres referindo-se sempre a uma autoridade, 

ou seja, discutiam temas tratados nas obras de Aristóteles, Galeno, Avicena, 

etc.  

Já os receituários e os regimentos de saúde possuíam uma finalidade 

diversa do propósito estritamente acadêmico dos comentários. Quanto aos 

receituários, normalmente, constavam de receitas contra enfermidades, sem 

que uma intenção preventiva se revelasse marcante. Todavia, muito embora 

apresentassem diferenças quando confrontados à luz desse tipo de 

classificação, tinham, em geral o propósito de disponibilizar saberes práticos a 

estudantes pobres ou a praticantes de medicina sem formação universitária A 

diferença básica entre os receituários e os regimentos de saúde é que estes 

últimos tinham por intenção conservar a saúde e orientar a prevenção de 

doenças, ou seja, são obras direcionadas as pessoas sãs para que estas 

continuem a viver bem. 

No que se refere à medicina medieval, sabe-se que a teoria consistia na 

ciência que permitia conhecer as causas da doença, enquanto a prática 

permitia conhecer o modo de ação das enfermidades. Nesse sentido, os 

regimentos de saúde eram importantes porque estão repletos de conselhos e 

prescrições de medidas dietéticas, cujo propósito era orientar a conservação da 

saúde por meio do fortalecimento do corpo, dificultando assim, o surgimento de 

doenças. 

Durante muito tempo, a historiografia procurou atribuir a um único autor 

o vasto conjunto de distintos textos escritos, porém, entre outros aspectos, a 

medicina medieval caracteriza-se pela quantidade de cópias de textos, 

provenientes de vários centros escolares, inúmeros atribuídos a personagens 

(que deles não teriam escrito uma só linha), ao tempo desaparecidas, mas cujo 

nome garantia sucesso de toda a ordem aos referidos textos. Isto fez com que 

os historiadores se deparassem com a questão referente à autoria.  

A idéia moderna de autor surgida entre os séculos XVI e XIX baseava-se 

em um conceito de propriedade intelectual. Já o conceito medieval de autoria 

fundamentava-se na idéia de autoridade e deve ser compreendida dentro do 

conceito de aquisição do conhecimento. Assim, ao analisar uma obra é 
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necessário identificar o autor ou também os vários responsáveis pela sua 

elaboração. Na Idade Média, muitas vezes um autor mesmo não tendo feito 

todos os manuscritos acaba por receber a autoria na totalidade, desde que 

tenha mandado escrever a obra, estipulado o conteúdo, a estrutura, bem como 

as razões para a sua elaboração. Além disso, muitas vezes copistas alteravam 

o texto original ao acrescentarem expressões, frases ou até modificarem a 

estrutura da obra. 

A obra que estudamos – com, possivelmente, mais de sete ou oito 

séculos de existência – não fugiu a esta regra muito comum. Sobre o Regimen 

Sanitatis Salernitanum sabe-se que ele é um conjunto mais ou menos extenso 

de regras e conselhos de higiene, dietética e regime de vida, à mistura com 

alguns conceitos de fisiologia, patologia e terapêutica. De autor desconhecido, 

escrito originalmente em latim durante o século XII e em verso rimado para que 

pudesse facilmente ser memorizado. A sua popularidade foi verdadeiramente 

extraordinária. Os seus conselhos e doutrinas transformaram-se em ditados 

que médicos e leigos acreditavam e seguiam. Traduzidos inúmeras vezes em 

todas as línguas européias, são incontáveis as suas edições2. A partir da 

edição elaborada, na segunda metade do século XIII, pela autoridade do 

médico Arnaldo de Vilanova, foi publicada pela primeira vez, em 1480, sob o 

título Regimen Sanitatis Salernitanum a magistro Arnaldo de Villa Nova 

Catalano veracites expositum3 (SOUSA, 1996, 183). 

Arnaldo de Vilanova foi uma figura que viveu em uma época de 

transição, de fronteira entre duas culturas oponentes (islamismo e 

cristianismo), tendo isto influenciado em sua forma de enxergar o mundo e a 

natureza.  Homem de grande reputação pelo saber e pela inteligência, 

embaixador na França, professor de medicina em Montpellier, considerado 

autor de uma centena de obras, foi médico de reis e de Papas como Bonifácio 

VIII (1235-1303) em Roma e Clemente V (1264-1314) em Avignon. 

 

3. O Regimen Sanitatis Salernitanum e o exercício da higiene. 

 
                                                        
2 Acredita-se em mais de 300 edições. 
3 O documento usado neste trabalho é uma tradução portuguesa, a partir do texto de Arnaldo 
de Vilanova publicado por J. C. G. Ackerman em 1790, realizada por M. Rocha Pereira.  
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Podemos apresentar o Regimen Sanitatis Salernitanum como sendo 

uma obra de caráter dietético, uma vez que se destina às pessoas sãs para 

regular suas vidas. Além disso, esta obra é constituída por um conjunto de 

normas, conselhos que visam à manutenção da saúde mediante a combinação 

de exercícios, massagens, banhos, sono e o regimento alimentar de acordo 

com o temperamento dos indivíduos e em função das estações e das 

qualidades inerentes aos alimentos. A análise desse documento nos mostra 

que para a medicina medieval, mais que curar as doenças os físicos deveriam 

preocupar-se em prevení-las, comprovando assim, o caráter preventivo dessas 

obras. 

Esta obra foi a grande precursora, mentora e guia popular, que durante 

séculos fizera o lugar do que viria a chamar-se Higiene político-social, 

destinada a dar conselhos ou a fazer recomendações profiláticas. As 

concepções de higiene exerceram uma grande influência sobre os regimentos 

de saúde neste período, levando-se em consideração os diversos pontos de 

vista como a idade do indivíduo (infância, idade adulta, velhice), as estações do 

ano e as situações particulares, como as viagens. Deste modo, a maior parte 

do Regimen Sanitatis Salernitanum é dedicado a fazer uma série de 

observações, de advertências e de dar conselhos no âmbito da Higiene4 

(denominada de primeira parte), apesar de o documento estar dividido em 10 

secções5: Higiene, Drogas, Anatomia, Fisiologia, Etiologia, Semiologia, 

Patologia, Terapêutica, classificação das doenças e prática da Medicina e, ao 

terminar, um Epílogo.  

Na história da Higiene encontramos etapas perfeitamente diferenciadas, 

segundo quem são os destinatários dos cuidados da saúde. Do século VI a.C 

até o século XVIII, vigorou o que denominamos de higiene privada, pois os 

cuidados do médico estavam unicamente dirigidos a indivíduos determinados e 

a partir do século XVIII, predominou a higiene pública já que seu objeto é a 

preservação da saúde de todo um coletivo (PEÑA & GIRÓN, 2006: 15). Este 

                                                        
4 No total de 26 páginas, incluindo o epilogo, nove são dedicadas a Higiene. 
5 O documento que será usado está incompleto constando apenas sete seções: Higiene, 
matéria médica, anatomia, fisiologia, etiologia, terapêutica e nosologia e, também de um 
epílogo. 
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trabalho se referirá, exclusivamente, a higiene privada, isto é, a prevenção 

individual. 

O destinatário da prevenção que estudamos foi, durante tão largo 

período de tempo, unicamente, o indivíduo isolado, ainda que isto não deva 

nos surpreender posto que, neste período, a enfermidade fosse, também, 

considerada ação exclusivamente individual. Com o intuito de prevenir a 

doença, os círculos científicos latinos medievais optaram pelo galenismo, 

aparato doutrinal e intelectual que foi praticado por todos os que exerciam a 

medicina, fossem cristãos, judeus ou muçulmanos. O galenismo (seja o 

difundido desde as aulas universitárias, seja o aprendido mediante a 

convivência com mestres cristãos, judeus ou muçulmanos) colaborou para um 

aumento de informações que deu autoridade a conceitos tão complexos como 

o de saúde e enfermidade.  

Segundo a teoria humoral6, a saúde está relacionada ao equilíbrio dos 

humores corporais, ou seja, que eles estejam nas quantidades adequadas e 

nos lugares certos e que a doença é decorrente do excesso, falta ou acúmulo 

de humores em lugares inconvenientes (MARTINS; SILVA; MUTARELLI, 2008: 

10). Ela fundamentava-se basicamente em dois princípios: o corpo humano 

seria formado por um número variável e finito de líquidos, ou humores 

diferentes, quase sempre quatro (sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra). A 

saúde consistiria no equilíbrio desses humores, assim como a enfermidade 

consistiria no predomínio de algum deles sobre os demais. Para os 

humoralistas, a saúde é fruto da mistura harmoniosa de qualidades. Desse 

modo, quando houvesse carência de um dos humores, o paciente manifestaria 

sintomas correspondentes à ausência de algo, tal como tonturas, sensação de 

vazio, perda de peso, e, quando existisse excesso de algum deles, os sintomas 

manifestados seriam dores e congestão.  

Conforme Galeno7, cada pessoa já nasceria com certa combinação ou 

tempero dos quatro humores básicos. Embora pudesse ocorrer que em 

                                                        
6 Não é possível precisar a início da doutrina humoral, embora suas origens se percam na 
Antiguidade e em Hipócrates, ou no corpus hipocraticum (século -V), que vamos encontrar um 
dos primeiros enunciados formais desta. 
7 Galeno nasceu em Pérgamo, a capital da Mysia na Ásia menor. Em Pérgamo foi médico e 
cirurgião dos gladiadores. Supervisionava suas dietas e tratava de seus ferimentos. Em 164 
d.C. foi para Roma onde se tornou o médico do imperador Marco Aurélio.  
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algumas pessoas os quatro humores estivessem perfeitamente equilibrados, na 

maioria dos casos haveria a predominância de um ou dois humores. Isso 

contribuiria para a formação de tipos físicos diferentes (MARTINS, 1997: 42). 

Dentro da classificação adotada por Galeno podem ser incluídos os quatro 

temperamentos básicos que foram adotados pela medicina ocidental, o 

temperamento sanguíneo (onde há predominância do sangue); temperamento 

bilioso ou colérico (onde ocorre a predominância da bílis amarela); 

temperamento melancólico (onde há predominância da bílis negra); e o 

temperamento fleumático (onde ocorre a predominância da fleuma). O quadro 

a seguir, elaborado a partir do documento (“Quarta parte – Fisiológica”), nos 

evidencia algumas características de cada grupo. 

 

Quadro I: As compleições  

As quatro compleições dos humores  

Sanguíneos  Gordos e brincalhões são estes por 
natureza. Gostam de ouvir a miúde o 
que há de novo em boatos. A boa mesa, 
o riso (...), capazes de doces palavras 
dizer. Hábeis são para todo o estudo, e 
mais aptos (...). Por qualquer motivo a 
ira os impele, e não sem força. É liberal, 
afetivo, alegre, risonho de cor rubra, 
constante, carnudo, bastante audaz e 
bondoso.  

Coléricos  [...] É esta de homens que a todos 
deseja exceder. Aprendem facilmente, 
comem muito, crescem depressa. Os 
mesmos são magnânimos, liberais, têm 
grandes aspirações. É (...) falaz, 
irritável, prodigo, audaciosos, astuto, 
magro, seco, e tem cor de açafrão. 

Fleumáticos  [...] homens moderados, largos e 
exíguos. (...) os seus ócios não os dão 
ao estudo, mas o corpo ao sono. Senso 
embotado, movimento lento, preguiça, 
sono. Esse será sonolento, preguiçoso, 
abundante no escarrar. (...) branca a 
cor.   

Melancólicos  [...] torna as pessoas tristes, disformes, 
de poucas palavras. Esses fazem vigília 
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a estudar, não é dada ao sono a mente. 
Conservam os seus propósitos, julgam 
que nada é seguro. É invejoso e triste, 
cúpido, de Mao persistente, não isento 
de dolo, tímido, e do lodo tem a cor. 

Fonte: Regimen Sanitatis Salernitanum, p. 76-78 

 

Deste modo, o estudo prévio do paciente por parte do médico deveria 

ser o mais completo possível. Conhecer a compleição do paciente era 

imprescindível para regular sua vida, pois dependendo do temperamento já se 

podia esperar o surgimento de algumas doenças específicas de tal 

temperamento. Por exemplo, a um paciente com compleição fria e seca, por 

predomínio da bílis negra, lhe afetará em maior medida as enfermidades frias e 

secas tais como, o derrame e a convulsão. Além do grupo de enfermidades 

que tal compleição está suscetível a adquirir, o médico também deve estar 

atento aos alimentos que não convém e se os ingeridos repetidamente poderão 

potencializar suas debilidades inatas. O mesmo sucederá com os 

medicamentos que o médico emprega em determinados tratamentos. Deve 

estar consciente de que em muitos casos estes potenciarão a má compleição 

do paciente, assegurando-lhe a aparição de problemas. Os medicamentos 

como qualquer elemento da natureza tem como características a secura, a 

umidade, a frieza ou o calor, e empregados de forma errônea com os 

pacientes, produzirão resultados não desejáveis. (PEÑA & GIRÓN, 2006: 39). 

A saúde corporal de um ser humano não se esgotava com a 

consideração do equilíbrio corporal e de suas partes, nem com o conhecimento 

de seu temperamento. Os intelectuais medievais e especialmente os médicos 

educados no paradigma galênico só podiam conceber o corpo humano em 

relação com seus contornos físicos, sociais e morais. Isto é, com o que os 

médicos medievais – e também os filósofos naturais – expressavam sob a 

denominação de “coisas não naturais” (res non naturales). Esta expressão 

recebe todo o seu sentido quando se coloca em relação com as outras 

categorias, “coisas naturais” (res naturales) e “coisas contra a natureza” (res 

praeter naturam), trio em torno do qual se estruturou o galenismo medieval 

(GARCIA-BALLESTER, 2004: 542). 
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Uma coisa natural é algo interno à natureza do corpo humano e 

necessário para o seu funcionamento. As seis coisas naturais podem ser 

classificadas em: os quatro elementos que constituem todo o universo (a terra, 

o ar, o fogo e a água), os humores (o sangue, a bílis amarela, a bílis negra e a 

fleuma), as compleições, as partes sólidas do corpo humano, as operações e 

as faculdades. Deste modo, o equilíbrio poderia ser afetado tanto pelas coisas 

naturais como pelas coisas não naturais.  

Por coisas não naturais entende-se algo exterior à natureza do corpo 

humano, mas essenciais para seu funcionamento. Elas podem ser 

classificadas em: o ar e o meio ambiente; os alimentos e as bebidas; a 

retenção e a expulsão, o exercício e o repouso, o sono e a vigília; e as paixões 

da alma. Para explicar a relação entre as coisas não naturais com o corpo do 

homem e, em conseqüência, extrair as possibilidades de usá-las na prevenção 

da enfermidade, os médicos foram criando uma estrutura teórica que 

permitisse justificá-la.  

Além das coisas naturais e não naturais, há ainda outra categoria 

conhecida como coisas contra a natureza que podem ser entendidas como 

sendo as enfermidades. Essas constituem-se também, na fundamentação 

teórica essencial para diagnosticar e tratar as doenças. Os físicos, por meio da 

observação e das descrições das enfermidades nos tratados das principais 

autoridades, procuraram perceber as causas das doenças e os sintomas, para 

assim, aplicar os remédios. Para estes, as enfermidades aparecem quando as 

leis naturais que regem o equilíbrio do corpo são transgredidas, ou seja, a 

alteração na harmonia responsável pelo estado de saúde provocaria as 

doenças. As causas dessa alteração podiam ser encontradas nos fatores 

internos e externos descritos acima.  

Deste modo, o mais importante obtido pelos hipocráticos e seus 

seguidores foi estabelecer que se o desequilíbrio que conduzia a enfermidade 

estava propiciado por algumas causas, estas mesmas causas, convertidas 

agora em fatos, em recursos para curar, podiam servir tanto para solucionar a 

enfermidade mediante a terapêutica, como usá-las para preveni-la. 

A primeira parte do documento denominada “Higiene”, como já foi dito, 

está dividida em quatro capítulos (Influências físicas, Modo de fortalecer o 
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cérebro, a visão, e outros órgãos, O sono e Alimentação) aonde encontramos 

grande influência do galenismo, por meio de conselhos relacionados com as 

seis coisas não naturais. O primeiro capítulo – Influências físicas – é composto 

por dois artigos, o primeiro se refere ao uso e qualidade do ar (primeira coisa 

não natural: o ar e o meio ambiente), no qual diz o Regimento: “Seja o ar puro, 

luminoso e bem claro; não seja infecto, nem tem odor de fossa” (Regimen 

Sanitatis Salernitanum, p.48). No que se refere à primeira coisa não natural 

sabe-se que o ar que circunda o paciente é um elemento importante, pois 

nenhuma das coisas que cercam o homem altera tanto o equilíbrio do corpo 

humano como o ar. E para eleger o ambiente mais conveniente, é importante 

que o médico conheça, por um lado, o temperamento do paciente, que sempre 

condicionara suas enfermidades e, por outro, as condições dos ares reinantes 

no lugar onde vive, elegendo o melhor lugar para habitar. 

Como medidas protetoras da saúde estão às precauções que se deve 

guardar o paciente frente ao meio em que vive. A solução estará em melhorar 

os seus possíveis influxos negativos, mediante a sangria estacional ou, 

simplesmente, protegendo-se do frio ou do calor, trocando de lugar de 

residência ou adaptando a casa do paciente e entorno, segundo cada estação. 

Parecido efeito produzirá trocar seu vestuário conforme as necessidades. Isto 

inclui cuidar até dos mínimos detalhes, como pode ser, por exemplo, que 

pedras preciosas aparecem em sua vestimenta. 

O segundo artigo trata das quatro estações do ano, no qual, percebemos 

a presença da terceira (a retenção e a expulsão) e da quarta (o exercício e o 

repouso) coisa não natural.  
Em qualquer mês faz bem o vômito, que purga os humores nocivos, e lava 
todos os recessos do estômago. [...] Seja quente e úmido o ar na primavera, e 
não há melhor tempo para flebotomia; faz bem então ao homem o uso parco de 
Vênus, os exercícios físicos, o ventre livre, o suor, os banhos. [...] Calmoso e 
seco costuma ser o verão. Dêem-se pratos úmidos e frios, fique-se alheio a 
Vênus; os banhos não fazem bem; rareiem as flebotomias; útil é o repouso, 
beba-se com moderação (Regimen Sanitatis Salernitanum, p.48, grifo meu). 
 

Retenção e evacuação representam dois aspectos antagônicos, pois um 

significa o aporte de substâncias nocivas e o outro a saída dos resíduos e 

quando estas se encontravam em equilíbrio, a saúde era mantida, porém se 

alguma delas estava em excesso gerava um desequilíbrio que culminava na 
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doença (PEÑA & GIRÓN, 2006: 375). Aqui temos o suor, os vômitos, as urinas 

e as fezes, medidas que eram tomadas quando necessário, tanto para curar 

como para prevenir algumas doenças e ao decidir por alguma dessas medidas, 

era também levado em conta, além da compleição do paciente, a estação do 

ano. Outras medidas evacuantes são o uso das sangrias e ventosas. A sangria, 

recurso terapêutico por excelência na medicina antiga e medieval, e cuja 

missão era evacuar os humores alterados, foi utilizada também com fins 

preventivos, recomendava-se que se sangrasse o paciente em determinadas 

épocas – “Estes são os meses: Maio, Abril e Setembro, em que deves sangrar, 

se muito queres durar.” (Regimen Sanitatis Salernitanum, p.86) –, em geral, ao 

começo da primavera, para eliminar os humores que nesta época começavam 

a despertar de seu letargo invernal, como vimos no trecho do regimento 

descrito acima.  

Em outro trecho do documento, o tema da sangria também é tratado, 

fazendo um maior detalhamento, no qual trata das suas regras, da ocasião que 

deve ser feita, do melhor tempo, de seus impedimentos, dos seus efeitos, das 

suas precauções, etc.: 

 
[...] clarifica a vista, purifica a mente e o cérebro; quentes 
torna as medulas. 
Purgam-se as vísceras, reprime ventre e estômago; torna 
puros  os sentidos, dá sono, tira o tédio, produz e aumenta 
o ouvido, a voz e suas forças.  
(Regimen Sanitatis Salernitanum, p.84) 
 

Já em relação à quarta coisa não natural – o exercício e o repouso – 

sabia-se que uma vida sadia passava pela alternância entre o exercício e o 

repouso. Este fator, movimento-repouso, tem sem dúvida uma grande 

importância na vida diária do paciente. Um movimento continuado, regular, 

aquece o corpo, porém seu excesso pode fazer perigar a vida do paciente. 

Igualmente, o repouso, se é prolongado, o esfriará demasiadamente. 

Os exercícios eram considerados importantes para se ter uma boa 

saúde, pois facilitavam a digestão e a expulsão dos humores exercendo uma 

ação benéfica sobre o estômago. No entanto, deveriam ser praticados com 

moderação e seguindo alguns cuidados: a digestão devia estar terminada, o 

corpo devia ter eliminado o excedente da digestão, o ar devia ser puro e 
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temperado. Os benefícios dos exercícios seriam aumentar o calor inato, facilitar 

a expulsão de coisas supérfluas e ajudar a digestão exercendo uma ação 

benéfica sobre o estômago. Dentre os exercícios temos: montar, levar peso, a 

equitação, a luta, a navegação, o lançamento de pedra e dardo. A prática de 

exercícios deveria ser finalizada com massagens e o banho (FAGUNDES, 

2006: 78). 

O terceiro capítulo trata do sono que junto com o seu oposto a vigília, 

constitui tradicionalmente o quarto grupo das coisas não naturais. O descanso 

diário – o sono – sem dúvida é de todo necessário. De cujo defeito pode 

derivar-se uma alteração no precário equilíbrio humano em forma de 

enfermidade. Por um lado, o excesso do sono é perigoso, pois esfria o corpo 

por fora e concentra o calor no interior, de forma que pode chegar a ser 

excessivo. Por outro lado, a vigília prolongada tem uns efeitos contrários, pois 

esfria o interior do paciente até o extremo de chegar a extinguir o calor inato do 

organismo. O Regimento sobre este tema nos avisa: 
 

Sono da tarde, ou breve, ou nenhum. 
Febre, preguiça, dor de cabeça e catarro: estes são os quatro 
males que traz o sono da tarde.  
(Regimen Sanitatis Salernitanum, p.50) 
 

As disposições preventivas utilizando o sono não serão muito 

abundantes, pois é um campo que entre certa complicação para o médico. A 

solução mais simples ao problema do excesso de sono consistirá em 

estabelecer quando e quanto tempo deve dormir o paciente em cada ocasião. 

Com respeito à insônia, problema talvez mais acentuado, o pertinente é 

compensar o déficit mediante ao sono reparador e para isso utilizarão medidas 

que rotulamos de suaves como é o uso de músicas, da companhia feminina, 

etc., e outras mais drásticas como é o uso dos medicamentos supostamente 

hipnóticos (PEÑA & GIRÓN, 2006: 35). 

Os alimentos e as bebidas, a segunda coisa não natural, aparecem no 

quarto capítulo, já que são um dos principais elementos que compõem os 

regimentos de saúde, grande parte do texto são dedicados a eles. Os físicos 

medievais consideravam que a moderação no comer e beber era uma das 

melhores formas de conservar a saúde. “Das grandes ceias vêm ao ventre as 
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maiores peias: para ele estar de noite leve, seja a tua ceia breve” (Regimen 

Sanitatis Salernitanum, p.52) 

Deste modo, os alimentos e as bebidas podem ser considerados uma 

das maiores fontes de problemas para o indivíduo. Todavia, está claro que o 

comer e o beber são algo imprescindível para manter a vida do paciente, posto 

que seja impossível deixar de fazê-lo, sob pena de morrer. Também havia 

consciência que, pelo seu uso diário, o emprego errado dos alimentos ou 

bebidas levava rapidamente a enfermidade, enquanto que a sua utilização 

adequada conservava a saúde. Assim, a comida e a bebida se convertiam em 

umas das principais coisas não naturais, dado ao seu uso regular e sua 

poderosa influência sobre o estado de saúde do paciente. A harmonia 

responsável podia ser conservada ou recuperada, graças a uma atenção 

particular aos alimentos consumidos (PEÑA & GIRÓN, 2006: 32).  

O médico poderá recorrer à tarefa preventiva a certos alimentos ou 

alimentos-medicamentos, que tomará o paciente inclusive no estado de saúde; 

deverá conhecer perfeitamente que alimentos devem evitar consumir, como, 

por exemplo, não comer “a crosta do pão, que a cólera adusta gera. Comida 

salgada queima a vista, diminui o sêmen, causa sarna, prurido ou resfriado” 

(Regimen Sanitatis Salernitanum, p.56), ou quando pode consumi-lo de forma 

moderada, em determinadas circunstâncias, como por exemplo, as nozes: 

“uma só vez faz bem, mal a segunda, mata a terceira” (Regimen Sanitatis 

Salernitanum, p.62).  

A comida diária inclui, para os indivíduos aos que se dirigem estes 

escritos, o pão de farinha realizado com variados ingredientes, especialmente o 

trigo. “O pão que não seja quente, nem velho demais, mais fermentado, com 

olhos e bem cozido, com pouco sal e escolhido do melhor cereal” (Regimen 

Sanitatis Salernitanum, p.58). Inclui também, as carnes de animais domésticos, 

vaca, vitela, carneiro e, sobretudo porco. Carne de caça, especialmente cervo, 

javali e lebre. Carne de aves, galinha, pato, ganso, cisne, pombo. Carnes 

essas, que eram bem temperadas com especiarias (pimenta) e condimentos 

menos exóticos (cebola e alho) e que se combinavam de diferentes maneiras 

para constituir cardápios abundantes e diversificados. As carnes eram 

geralmente assadas, modo de preparação considerado nobre, ao contrário do 
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cozido, hábito popular usado para aproveitar o suco da própria carne, além 

disso, era o melhor meio para preparar as carnes salgadas, como eram, em 

sua maioria, aquelas consumidas pelos camponeses, enquanto a carne fresca 

era mais um sinal do privilégio social (MONTANARI, 2008: 80). 

 A relação com a carne oscila no mundo medieval entre dois pólos. Por 

um lado, no alto clero o consumo de carne é muito elevado, se comparado com 

o padrão de nossos tempos, cerca de 1 kg per capita ao dia, além das grandes 

quantidades de carne de caça, aves e peixes. Por outro lado, nos mosteiros 

predomina sua abstenção que resulta não da carência, como no caso dos 

camponeses, mas da necessidade espiritual ou da renúncia voluntária. As 

regras monásticas impõem ou sugerem a abstinência da carne, considerada na 

época, o mais prestigioso, nutritivo e agradável dos alimentos em favor do 

consumo de peixe (ELIAS, 1994: 125). No Regimen Sanitatis Salernitanum, a 

carne aparece de maneira paradoxal, como alimento muito nutritivo e também 

como alimento nocivo, dependendo do tipo de carne e da maneira como é 

preparada. 
 

Nutrem e engordam [...] a carne de porco, miolos e medulas, vinhos doces, os 
alimentos que mais agradam ao paladar [...].  
[...] carne salgada e carne de veado, lebre, boi e cabra, são alimentos 
melancólicos, dos enfermos inimigos. 
(Regimen Sanitatis Salernitanum, p.56) 

 
 

A ingestão de pescados será bem menor que a de carne. Os peixes 

consumidos geralmente são de água doce, pois o do mar, por conter muito sal, 

resseca, podendo gerar enfermidades. Sobre os peixes, o Regimen Sanitatis 

Salernitanum faz a seguinte afirmação, citando alguns peixes consumidos no 

período: 

 
Se os peixes forem moles, de grande corpo os escolhes. 
Se os peixes forem duros, pequenos são mais seguros: 
o lúcio e a perca, o dentão e a albica, a tenca, o gorno,  
a plagitia, com, a carpa a raia e a truta. 
À voz faz grande mal comer enguias; testemunham-no aqueles 
que a física não ignoram. 
O queijo e a enguia são comida mortífera, tanto aquele como 
esta. 
(Regimen Sanitatis Salernitanum, p. 58 e 60). 
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 Pode-se incluir também na comida, legumes ou verduras, frutas 

maduras e doces, porém em pouca quantidade, pois contribuem com uma 

excessiva umidade, no caso dos vegetais ou um excessivo calor, como sucede 

com os doces. Os legumes verdes ou frescos constituem o complemento 

fundamental dos cereais e das leguminosas. No Regimen Sanitatis 

Salernitanum é citado o nabo, a couve, a cebola, os alho-poró, no qual sua 

utilização pode auxiliar na saúde ou servirem como remédios, como exemplo 

citemos, o que o texto no revela em relação ao nabo: 

 
Ajuda o estômago o nabo, produz ventosidades,  
Provoca a urina, nos dentes causa ruínas. 
se mal cozido se der, obstrução vai fazer. 
(Regimen Sanitatis Salernitanum, p.62). 
 

O consumo de frutas não era muito comum neste período, isto se torna 

visível ao ler o documento no qual, na maioria das vezes, o seu consumo não 

era recomendado, com raras exceções, como no caso da cereja e das 

ameixas. No caso das peras e maças, o texto diz o seguinte: 
Junta a bebida com a pêra. 
A noz é mezinha para o veneno. 
Peras dá-as a pereira; peras sem vinho é veneno. 
Se as peras são veneno, seja maldita a pereira. 
Peras cozidas são antídotos, mas cruas são um veneno. 
Cruas fazem mal ao estômago, cozidas saram o mal. 
Por cima de peras, vinhos bebas 
Por cima de maças, muito tens de evacuar.  
(Regimen Sanitatis Salernitanum, p.64). 

  
  

As bebidas também servem para proteger a saúde. Os vinhos são 

“nutritivos”, podem ser “usados como remédios”, “geram humores melhores”, 

alimentam ou aumentam o calor natural (Regimen Sanitatis Salernitanum, 

p.52). A civilização alimentar da Idade Média é marcado pelo triunfo do vinho, 

bebida ao mesmo tempo apreciada e de consumo diário (MONTANARI, 2003: 

34). Por motivos higiênicos, a água, portadora de germes e de doenças inspira 

pouca confiança, seu consumo não é aconselhável – “Beber água sai bem caro 

a quem come; à uma, gela o estômago; à outra, não se digere a comida” 

(Regimen Sanitatis Salernitanum, p.54) –, porém  alguns médicos acreditam 



17 

 

que ela colabora para a melhor digestão dos alimentos. Entretanto, a maioria 

da literatura medieval revela uma profunda desconfiança a seu respeito, e o 

hábito de misturá-la com vinho, mais do que um sinal de bom gosto, é uma 

medida de prevenção sanitária. Já o vinagre influi para que os alimentos 

melhorem suas propriedades, este deverá adicionar-se aos alimentos de forma 

contínua, se o paciente vive em uma época de epidemias.  

Como os alimentos e as bebidas agem por intermédio do mecanismo 

digestivo, o médico precisa descobrir suas características digestivas e 

nutritivas. As qualidades específicas dos alimentos são ora descobertas de 

maneira empírica, através dos sentidos, principalmente o paladar e o tato, ora 

apreendidas racionalmente, graças a experiências pessoais ou praticadas por 

outros. Os médicos, nessa época, entendiam a digestão como um processo de 

cozimento. O agente era o calor animal, que cozia lentamente o alimento no 

estômago (FLANDRIN, 1998: 482). Ora, a concepção então predominante da 

digestão dá uma grande importância à cocção8, que transforma os alimentos 

em suco, em líquidos mais ou menos densos ou viscosos9. Os alimentos 

através de seu “cozimento”, digestão ou “maturação” no organismo eram 

transformados nas substâncias corporais, e se o alimento não era bem “cozido” 

no corpo, resultava em humores inadequados e, por consequência,  na doença 

(MARTINS, 1997: 35). Contudo, não basta descobrir as propriedades naturais 

dos alimentos, pois elas se revelam instáveis; elas podem ser acentuadas, 

atenuadas ou transformadas pelas condições do meio, pela preparação e pelo 

tratamento culinário (MAZZINI, 1998: 257). 

Para o uso adequado da alimentação o médico personalizava a dieta em 

função da idade, da atividade, da constituição e do sexo da pessoa. Desde a 

Antiguidade, cada grupo de idade tem supostamente uma compleição: as 

crianças são quentes e úmidas; os jovens são quentes e secos; os adultos 

secos e frios; os velhos úmidos (ou secos) e frios. Dessa forma, os alimentos 

secos e frios são adequados para as crianças, já os jovens devem ingerir 

alimentos frios e úmidos e assim por diante. Além da atividade e da idade, os 

médicos devem avaliar as características individuais. Eles indicam alimentos 

                                                        
8 Ação de cozer; cozimento. 
9 A digestão também era considerada uma cocção dos alimentos. 



18 

 

úmidos para as pessoas magras e fracas, enquanto os gordos necessitarão 

procurar, ao contrário, comer produtos secos. 

Do mesmo modo, o sexo também era levado em conta. Homens e 

mulheres tinham qualidades distintas. A compleição feminina era mais úmida 

que a do homem. Já que nos homens predominava a compleição quente e 

seca, para eles eram indicados os alimentos frios e úmidos e para as mulheres 

o inverso, alimentos secos e quentes. 

Todavia, o regime ad personam não é o mesmo durante o ano todo; é 

preciso fazer modificações pelo menos quatro vezes no ano, ou seja, a cada 

mudança de estação, como já foi dito anteriormente. O caráter cíclico das 

estações encontrava uma imediata correspondência no tipo da alimentação, e 

os médicos também recomendavam essa correspondência. No inverno, 

privilegiam-se alimentos mais quentes, fortes, secos e nutritivos; no verão, 

preferem-se produtos frios e úmidos, leves e de fácil digestão. Durante as 

outras estações é indicada alimentação intermediária (MONTANARI, 2008: 

131). 
No tempo da primavera, mandarás comer com regra,  
mas o calor do estio faz mal aos festins desregrados; 
tem cuidado em que os frutos do outono te não tragam lutos; 
da mesa, o que queres, consumas, durante o tempo das brumas. 
(Regimen Sanitatis Salernitanum, p.86) 

 

Assim sendo, o médico poderá recorrer à tarefa preventiva a certos 

alimentos Trata-se, neste caso, de aproveitar as qualidades de determinados 

produtos da Natureza para que o homem, instruído por seu médico, os 

consumisse ou utilizasse com o fim de preservar sua saúde. Também, na 

mesma linha de prevenção, deverá conhecer perfeitamente que alimentos 

devem evitar consumir, ou quando pode fazê-lo de forma moderada, em 

determinadas circunstâncias – “qual o alimento, o quê, quando e quanto, 

quantas vezes e onde o médico notar, ao indicar as proporções” (Regimen 

Sanitatis Salernitanum, p.50) –, pois são muitos os que produzem alterações 

nas funções orgânicas, origem das enfermidades. 

Em suma, ao analisar esse gênero da literatura médica, percebe-se a 

presença de vários elementos, considerados importantes para manter o estado 

de saúde das pessoas, como o meio ambiente, o exercício físico, a 



19 

 

alimentação e as bebidas, o sono, etc. Podendo assim, deduzir que na 

sociedade e na medicina européia medieval, o conceito de saúde foi definido 

de maneira precisa por meio do galenismo médico. E desta maneira, os 

alimentos e as bebidas são parte fundamental, no qual eram seguidas muito de 

perto as prescrições dos médicos, tanto no que dizia respeito à escolha dos 

alimentos, como a maneira de cozinhá-los, temperá-los e comê-los, tudo em 

conformidade com os princípios da dietética.  
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