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CUIDADO HOSPITALAR AOS ENFERMOS ACAMADOS NO 
HOSPITAL REAL MILITAR DA CAPITANIA DE GOIÁS (1750-1827) 

 

Mônica de Paula Age1 

 

Para a presente comunicação consideramos oportuno 

assinalar algumas considerações sobre os saberes e práticas curativas que 

marcaram o tratamento medicinal aos doentes em Goiás, objetivando, 

essencialmente, contextualizar a medicina goiana ao período temporal  

proposto.Nesse sentido,dialogaremos com as artes da cura luso-

brasileiraso que, também, fornece suporte para afirmarmos que as formas 

de tratamento de diferentes enfermidades empregadas no Hospital Real 

Militar de Vila Boa de Goiás estavam em consonância com aquelas 

praticadas no reino e dialogava, quando possível, com a arte da cura 

popular.   

No estudo em questão,  faremos usodos termos medicina e 

hospitalconforme enunciado por Raphael Bluteau:  

Medicina:  Arte e ciência de excogitar e apontar remédios 
para conservar no corpo humano a saúde que tem e para lhe 
restituir a que perdeo; Hospital: Lugar público em que se 
curão doentes pobres2.   

 

Entendemos que essas designações propostas por Bluteau 

favorece perceber a forma de utilização desses termos presente no 

imaginário social luso-brasileiro no período em estudo. Ademais, creio 

que essa noção de medicina engloba tanto os conhecimentos doutos 

quanto aqueles indicados pelos práticos que exerciam a arte de curar e,  

                                                           
1Doutoranda do Programa de Pós-graduação em História – UFG/CAPES.  
2BLUTEAU, Raphae l .  Vocabularioportuguez& la t ino:  ául ico,  anatômico,  

arch itecton ico. . .Coimbra:  Col legio  das Artes  da Co mpanhia de Jesus,  1712-1728,  8  
v. ,  ps64,  387.  
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ainda, a designação de hospital é condizente com o objetivo estabelecido 

no Plano de Regulamento do Hospital  Real Militar de Goiás.     

Quanto ao HRM em Goiás, vale ressaltar que, não foi 

exclusividade dessa capitania, mas se insere numa política maior advinda 

do Reino português para ser implantada em diferentes capitanias do 

Brasil.Esses hospitais foram mantidos pelo erário real, tinham como 

função tratar os militares doentes ou feridos. Em localidades que não 

havia HRM, as Santas Casas de Misericórdia assegurava o tratamento dos 

militares através de contratos estabelecidos com a Coroa3.  

A criação de hospitais militares em diversos lugares da 

colônia brasileira, a partir do século XVIII,  expressa a atenção do reino 

português em relação ao tratamento médico dos soldados, feridos ou 

enfermos, que serviam a Coroa, estratégia viável para guardar e defender 

suas riquezas que estavam além-mar.  

Em Goiás, a implantação do HRM4 em Vila Boa ocorre 

durante o Governo de D. Marcos de Noronha (1749-1755)5.  Período de 

atividade aurífera na capitania,  o que provocou o aumento populacional e 

fixação desordenada do homem na região,  exigindo da administração 

local impor a ordem e garantir a tributação nos núcleos mineradores6. 

Tais fatos contribuíram para a criação de várias companhias de tropa,  

fator este que criou ambiente favorável para a instalação do HRM na 

capitania.  

Neste período, a capitania de Goiás, conviveu com várias 

moléstias graves.Karaschafirma que a influência da economia de 

mineração na capitania, também, facilitou a disseminação de doenças. 

Escravos, índios, viajantes, portugueses e seus descendentes não ficaram 

                                                           
3LOPES, Maria Antónia.  Protecção social  em Portugal na Idade Moderna.  

Coimbra:  Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010,  p.  73.  
4Hospital  Real Mili tar  (HRM).  
5 D. Marcos de Noronha foi  o primeiro governador da capitania de Goiás.  
6PALACIN, Luis.  História de Goiás em Documentos: I .   Colônia. Goiânia:  

Editora da UFG, 1995,  ps.  85-92.  
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imunes às enfermidades7.  Ressalta-se, que durante todo o século XVIII e 

XIX, Goiás contou com poucos médicos. Por exemplo, no ano de 1774 

havia nesta capitania dois cirurgiões8.   

O número reduzido de médicos em Goiás não significou que 

o povo da capitania ficava sem tratar as suas moléstias. Fazia parte do 

imaginário social  goiano durante os séculos XVIII e XIX, a procura por 

homens e mulheres que curavam a partir de conhecimentos práticos.  

Semelhante a Portugal e as outras capitanias brasileiras, em 

Goiás,  coexistiram vários saberes e práticas curativas.  Rezas,  mezinhas, 

simpatias, magias, amuletos, técnicas eruditas e drogas européias, fauna 

e flora fizeram parte da farmacopeia tanto da medicina formal quanto da 

empírica. Esses foram procedimentos comuns nos tratamentos oferecidos 

aos doentes entre 1750 a 1827, nessa capitania.  

Ressalta-se que a apropriação da medicina popular sobre a 

cura e doença pela ciência médica dos séculos XVIII e XIX não foi  

insignificante; embora, os médicos sempre apresentavam algumas 

ressalvas para os usos dos receituários oriundos do conhecimento 

informal. Assim, se a medicina popular estava presente no receituário 

médico erudito complementando-o é possível afirmar que tais 

conhecimentos estavam presentes nos hospitais das diferentes capitanias 

do Brasil,  entre os quais o HRM de Vila Boa de Goiás.  

Através da listagem dos medicamentos enviados de Portugal, 

em 1802, para o tratamento dos enfermos acamados noHRM goiano 

podemos perceber quea orientação condizia com os recomendados pela 

medicina erudita europeia bem como pelos curadores populares, no 

período.  

Por ordem do R lErário aprontei a carregação dos 
medicamentos abaixo (.. . ) a entregar na Junta da 

                                                           
7KARASCH, Mary. História das doenças e dos cuidados médicos na 

capitania de Goiás. In: CASTELLO, Lena B. (Org). Saúde e doença em 

Goiás: a medicina possível. Goiânia:  Editora da UFG, 1999, p. 19-30.  
8BRASIL, Americano do. Súmula de História de Goiás.  Goiânia:  Departamento 

Estadual de Cultura,  1961, p.  61.  
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Fazenda Real do Rio de Janeiro. Para esta fazer remeter 
para o Hospital Real de Villa Boa de Goyaz os 
seguintes9.  

oleo de amendoa doce, canela, resina de jalapa, 
ruibarbo, oleo de terebintina, erva doce, linhaça, erva 
de sicuta, extrato de opio, óleo de arruda, salsa, quina, 
sais, opio seco, arnica, mana, mirra, (. . .)10

 

 

Percebe-se que os purgantes e os diuréticos, medicamentos 

comuns no discurso médico do reino e da colônia brasileira, estavam 

presentes na cura dos enfermos acamados no HRM goiano. Ainda, 

remédios para curar febres intermitentes,  cólica intestinal , sífilis  e 

contusões, que compunham o receituário médico dos doutos do hospital  

eram, igualmente, indicados pelos curadores populares, no período.  

Aexemplo, podemos citar a arruda, recomendada para cura 

de várias moléstias,  aborto e amuletos,  teve papel preponderante nos 

receituários de curandeiros populares.  

O viajante francês Debret (1816-1831),  quando esteve no 

Brasil,  retratou a venda, à época muito comum, de arruda nas ruas do Rio 

de Janeiro, para ser usada como amuletos e no preparo de chás abortivos.  

 
É a superstição que mantém em voga a erva de 
arruda, espécie de amuleto muito procurado e 
vendido todas as manhãs nas ruas do Rio de Janeiro. 
Todas as mulheres da classe baixa, na qual 
constituem as negras os cinco sextos, a consideram 
um preventivo contra os sortilégios, por isso têm 
sempre o cuidado de carregá-las nas pregas 
doturbante, nos cabelos, atrás da orelha e mesmo nas 
ventas. As mulheres brancas usam-na em geral 
escondida no seio.  A acreditar-se na credulidade 
generalizada, essa planta, tomada como infusão, 
asseguraria a esteri lidade e provocaria o aborto, 
triste reputação que aumenta consideravelmente a 
sua procura.11 

 

 

                                                           
9Arquivo Frei  Simão Dorvi,  Cidade de Goiás,  Cx. 23.  
10Museu das Bandeiras,  Cidade de Goiás,  doc. Avulsos, 1800 a  1824,  caixa 19.  
11DEBRET, Jean Baptiste.  Viagem pitoresca e histórica ao Brasil .  São Paulo:  

Ed. da Universidade de São Paulo, 1972, p.  162 .  
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Percebe-se a importância da arruda no imaginário social do 

Brasil  setecentista e oitocentista.  Era comum, na colônia brasileira,  

acreditar que a  cura das doenças vem da natureza. Ressalta-se que a flora 

brasileira, foi motivo de fascínio e inquietações para o reino. Uma flora 

praticamente desconhecida pelos europeus e amplamente conhecida e usada 

pelos nativos da terra12.  

Como a arruda, o uso de purgantes foi bastante recomendado 

tanto pela medicina erudita quanto pela medicina popular.A função 

principal  dos purgativos estava em combater as moléstias através das 

secreções, visando eliminar os humores corruptos. Daí a importância da 

sangria,  usada para curar e preservar o corpo sadio.   

Em Portugal a medicina erudita mantinha com sucesso os 

princípios da escola hipocrática e os ensinamentos galênicos. Essa 

doutrina médica considerava que todos os corpos resultavam da 

composição de quantidades variáveis de terra, água, fogo e ar. A 

combinação destes elementos no organismo originava quatro humores 

distintos: o sangue e a bílis amarela, a fleuma e a atrabílis (bílis negra). 

Como suas qualidades originais – o quente, o frio, o seco e o úmido – 

estavam sujeitos a forças internas ou externas capazes de al terá-los, os 

pneumas, asseguravam que a origem de todas as doenças residia no 

acúmulo destes líquidos orgânicos em uma região do corpo. Este 

procurava libertar-se espontaneamente dos efeitos nocivos de qualquer 

descompasso humoral através de secreções. Deste modo, o tratamento a 

qualquer achaque visava neutralizar a ação dos humores corruptos.  

Assim, combatia-se o mal receitando regimes alimentares e 

medicamentos compostos de elementos com qualidades opostas às 

substâncias nocivas que dominavam o organismo e/ou através da sangria. 

Prescrita por médicos e executada por barbeiros,  a sangria impôs-se e 

                                                           
12MARQUES, Vera Regina.  Natureza em boiões: medicinas e bot icários no 

Brasil  setecentista.  São Paulo:  Editora Unicamp, 1999,  p.  38.  
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manteve-se como a soberana das técnicas de tratamento, nos domicílios e 

nos hospitais durante todo o período moderno13.  

A medicina humoral  também estava presente na terapêutica 

médica da colônia. As sangrias eram as principais técnicas de que se 

valiam os oficias da cura, para restaurar a saúde14.  No requerimento de 

1807, feito por Joaquim da Silva Freitas à Fazenda Real, verifica-se que 

no HRM de Vila Boa os sangramentos terapêuticos,  privilegiados pela 

medicina erudita europeia, também faziam parte dos procedimentos 

médicos.  

 

Diz Joaquim da Silva Freitas,  Administrador do Real 
Hospital Mili tar desta Villa, que a Fazenda Real lhe é 
devedora de cicoenta oitavas (. . . ) de cuja quantia carece para 
pagar a lenha, que tem comprado para o mesmo Hospital e 
cozinha, sabam, que comprou, com que tem feito lavar a 
roupa do mesmo, aos sangradores, que feito as sangrias dele 
(.. .)15 
 
 
Vê-se que a prática médica adotada no HRM goiano estava 

em consonância com os mesmos adotados no reino. Uso de ervas, 

sangrias, purgantes fazia parte dos procedimentos medicinais na busca da 

cura dos doentes acamados no hospital  militar dessa capitania. 

 A dieta dos enfermos foi concebida como uma questão de 

importância para o restabelecimento dos doentes acamados no HRM de 

Vila Boa de Goiás. A part ir do livro de dieta, datado de 1789 e assinado 

pelo cirurgião-mor Lourenço Antônio da Neiva a dieta selecionada para 

cada doente correspondia ao tipo de enfermidade apresentada.  

Relação dos Duentes do Real Hospital Militar suas 
mulestias, dieta e dias que (ilegível).  

Drag. Antonio Souza-14-Carne, farinha e arroz - Febre 
Catarral /  Ped. Marcelino Batista- 15 - frango,arroz,  paõ – 

                                                           
13 SANTOS, Georgina Silva dos. A arte de sangrar na Lisboa do Antigo 

Regime. In: Revista Tempo. Rio de Janeiro, no  19,  2005, pp. 44-52. 
14ALMEIDA, Carla Berenice. Medicina mestiça: saberes e práticas médicas 

nas minas setecentistas.  São Paulo:  ANNABLUME, 2010,  p.  105.  
15  Arquivo Museu das  Bandeiras,  Cidade de Goiás,  CX.198 
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Fistula / Izidoro da Silva–21–Galinha e paõ-Galico/Francisco 
de Paula-26–Galinha e paõ- = Hospital Real Militar de Vila 
Boa. 20 de Agosto de 178916.  

 

Essas dietas eram reconhecidas pelos diferentes doutos do 

reino e da colônia, pois a alimentação correta colaborava na terapêutica.  

Acreditava-se que esses alimentos garantiam os nutrientes necessários à  

recuperação do enfermo. Por exemplo, nas Minas Gerais setecentistas a 

galinha era usada no tratamento de várias doenças. Além das já citadas, 

no documento acima, a galinha, também, era recomendada aos doentes 

submetidos às sangrias ou após serem purgados, com a finalidade de 

restauraro corpo debilitado17 

Outro documento que expressa a preocupação com a dieta 

dos enfermos acamados no hospital goiano é o Regulamento do Hospital  

Real Militar de Goiás de 1825, elaborado pelo Físico-mór da Província 

de Goiás Gabriel Andre Marie de Poesquellec18,  

 

Plano do Regulamento do Hospital  Real Militar de 
Goiás 

Sal deve ser a baze de todo o regulamento dietético sempre 
inalterável, a excessão se o Professor declarar (. . . ) com 
relação ao modo de viver das pessoas, hábitos inverterados, 
temperamento, estado de doença. Evitando por este meio os 
inumeráveis erros, que continuadamente se cometem na 
escolha dos alimentos dos doentes, objeto este das principais 
de que depende a sua melhora. Além disto os doentes devem 
ter regularmente e a horas certas as suas comidas, sendo o 
almoço logo depois da visita, o jantar ao meio dia, e a ceia 
as sete da tarde.   
 

Para Poesquellec não bastava ter a alimentação era 

necessário estipular horários para que essas pudessem, provavelmente, 

ser aproveitadas com maior eficácia na cura dos enfermos. 

                                                           
16Arquivo Museu das  Bandeiras,  Cidade de Goiás,  Livro de Dietas,  ano 1789-
1793.  
17ALMEIDA, Carla Berenice. Op.  Cit . ,  p.92.  
18O francês, Gabriel  Andre Marie de Poesquellec, formou-se em medicina e  

cirurgia em Paris.  
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Quanto a dieta à base de sal o físico-mor chama atenção para 

a importância do uso nos alimentos. Provavelmente Poesquellec não 

ficava alheio as crescentes ocorrências de bócioem Goiás, doença 

ocasionada pela falta de consumo do sal .Em Vila Boa, o viajante Saint-

Hilaire observou que “quase todos os habitantes de Goiás tem bócio”19.   

Em Goiás, a medicina popular também fazia uso da 

alimentação para curar as moléstias.Leny CaselliAnzai afirma que nessa 

capitania, desde o período colonial , os práticos forneciam aos doentes 

uma dieta conforme a doença que apresentassem. Por exemplo: 

 

Canjica: fraqueza de homens, mulheres e meninos, para 
mulher que tinha parido, para aumentar o leite da parturiente 
e para engordar;  

Galinha: para todo tipo de doença.  

Caldo de frango magro: para doentes com febre e fraqueza;  

Agrião: para curar gripe forte e renovar o sangue; 

Soro de leite: para dor de ouvido e curar diarreia;  

Ervas:  para todo tipo de doença.20 

 

É visível que as recomendações de dieta do cirurgião-mor 

Lourenço Antônio da Neivae as receitas alimentares oferecidas pelos 

práticos aos enfermosse assemelhavam. Assim, pode-se afirmar que 

homens e mulheres que exerciam a medicina popular apresentavam 

sólidos conhecimentos sobre os efeitos medicamentosos de comidas, 

ervas e outros produtos extraídos da natureza.  

A preservação do bem estar psicológico do doentefazia parte 

do cuidado hospitalar oferecido aos doentes acamados. Por exemplo, no 

Regulamento do Hospital Real Militar de Goiás de 1825, Gabriel Andre 

                                                           
19SAINT-HILAIRE, Auguste.  Viagem à Província de Goiás . Belo Horizonte:  

Editora Itat iaia,  1975, p.  51.   
20ANZAI, Leny Casell i .  Vida cotidiana na zona rural do Município de Goiás, 

1888-1930. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em 
História.  UFG, 1985,  p.  128-130.  
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Marie de Poesquellec, estabelece algumas regras para preservar o doente 

de qualquer notícia que possa agravar seu estado doentio, para isso 

estabeleceu a proibição de parentes e amigos visi tarem os doentes salvo 

quando da autorização expressa do Físico-mór.  

Plano do Regulamento do Hospital  Real Militar de 
Goiás 

60  

(. . .)não se admittirá pessoa alguma a visitar os 
Enfermos no  Hospital sem Ordem expressa do 
Professor respectivo, ou em geral  do Físico, não por 
que se intente vedar o accesso a quem por obrigação, ou 
amizade ahi for a esse fim; mas porque deve haver a 
maior vigilância,  em que os doentes não recebaõ dos 
amigos, ou parentes que os visitaõ, cousa alguma, nem 
taõ pouco dellessaibaõ noticias, que lhes possam ser 
noscivas (. . . )Cidade de Goiaz. 10 de Março de 
1825=Gabriel Andre Maria de Poesquellec, Físico Mor 
das Tropas21.  

 

O documento, acima transcrito, permite perceber a 

preocupação para que o doente permaneça equilibrado emocionalmente. 

Para isso, era necessário vigiar parentes e amigos no momento de visitas.  

Pois, fazia parte dos objetivos médicos preservar os enfermos de 

receberem notícias que pudessem interferir  de forma negativa no 

processo de cura.  

Em Portugal, no período em estudo, um dos elementos 

fundamental para a recuperação dos acamados nos hospitais militares é a 

higiene.Enfermarias,  doentes e funcionários que est ivessem a serviço no 

hospital  deveriam manter a higiene22.  

Os cuidados de higiene,  enquanto forma de tratamento aos 

doentes, também estão expressos no Plano de Regulamento do HRM de 

Goiás.  

                                                           
21Arquivo Histórico do Estado de Goiás,  Livro de Registro de Documentos,  

1822-1825,   nO  00103.  
22 BORGES, Augusto Moutinho. Reais Hospitais Militares em Portugal (1640-

1834).  Portugal.  Editora da Universidade de Coimbra, 2009, p.  44.  
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Plano do Regulamento do Hospital  Real Militar de 
Goiás 

15º  

He supérfluo dizer-se o quanto se deve cuidar no asseio dos 
enfermos, os quaes,  apenas forem admitidos no Hospital,  
segundo a sua doença, serão mandados para a competente 
enfermaria, então o (?) que serve de enfermeiro, depois lhe 
mandar lavar pelos serventes os pes ao menos,  tendo feito 
vistir roupa lavada, estando a cama feita, e preparada de 
lenções lavados, os fara deitar, ocupando-se com todo o 
cuidado, e desvelo no asseio deles, e de toda a Enfermaria, 
que sera varrida todos os dias de manha pelos mesmos 
serventes.    

 

O documento acima citado revela a importância da higiene a 

se ter com os enfermos acamados.  Roupas, lençóis, enfermaria e o corpo 

do doente deveriam ser mantidos limpos. O físico-mor Gabriel Andre 

Marie de Poesquellec, reconheceu a necessidade de praticar a higiene 

enquanto uma forma de interferir positivamente na cura do doente.  

Higiene,  alimentação,ervas,  preservar o bem estar 

psicológico dos enfermos e o uso de algumas técnicas como a 

sangriaestavam presentes nas concepções médicas do reino quanto da 

colônia assim como na medicina popular.  A exemplo, o presente estudo, 

oferece visibilidade ao cuidado hospitalar oferecido aos enfermos 

acamados no HRM de Vila Boa de Goiás.  Diante do exposto, afirmarmos 

que as formas de tratamento de diferentes enfermidades empregadas no 

HRM de Vila Boa de Goiás estavam em consonância com aquelas 

praticadas no reino e dialogava, quando possível, com a arte da cura 

popular.   
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