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Resumo: A compreensão da concepção de saúde e dietética medieval requer o conhecimento 
das principais teorias médicas presentes nos regimentos de saúde. Este gênero da literatura 
médica, composto a partir do século XIII, no contexto da medicina universitária, repousava 
sobre a teoria galênica de saúde corporal. Destarte, o físico catalão Arnaldo de Vilanova (1240-
1311), seguindo os ensinamentos galênicos, aponta a saúde como o resultado do equilíbrio entre 
os elementos fisiológicos internos à natureza do corpo humano (as seis coisas naturais) e os 
elementos externos, mas essenciais para o seu funcionamento (as seis coisas não 

naturais).  Nesse sentido, o propósito deste trabalho é analisar a influência dessas teorias 
galênicas e as adaptações feitas nas duas obras dietéticas, escritas por Vilanova e destinadas ao 
rei Jaime II (1267-1327) de Aragão: o RegimenSanitatis ad Regem Aragonum (1308) e o 
RegimenAlmarie (1310). 
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Os regimentos de saúde, compostos a partir do século XIII, no contexto da 

medicina universitária, eram escritos médicos destinados a um determinado indivíduo, 

normalmente reis, papas e imperadores, propondo a manutenção da saúde e a prevenção 

de enfermidades. O embasamento teórico dessas obras é o galenismo medieval (isto é, a 

leitura de obras galênicas no período), sobretudo as teorias das coisas naturais e não 

naturais. Os físicos medievais, como Arnaldo de Vilanova, encontraram nos preceitos 

do galenismo a resposta para a fronteira entre a saúde e a doença. Nesse sentido, o 

propósito deste trabalho é analisar a influência dessas teorias galênicas e as adaptações 

feitas nos regimentos de saúde de Vilanova: o RegimenSanitatis ad Regem Aragonum 

(Regimento de saúde ao rei de Aragão) e o Regimen Castra Sequentium ou 

RegimenAlmarie(Regimento de Almeria). 

Esses dois escritos dietéticos representam momentos cruciais da vida do físico 

catalão. Enquanto o RegimenSanitatis ad Regem Aragonum (1308)foi escrito no ápice 

de sua carreira e prestígio, o Regimen Castra Sequentium(1310) reporta ao rompimento 

das relações amigáveis com o monarca de Aragão. 

Na história da medicina medieval, o nome de Arnaldo de Vilanova (1240 – 

1311) desponta como  exemplo de grande mestre e intelectual do período. Ao transitar 
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pelo ambiente das universidades europeias, deixou um vasto legado literário. Era, 

portanto, personagem que não somente acompanhava de perto as transformações pelas 

quais passava a sociedade, mas também, de certo modo, as alimentava com suas obras. 

Este físico catalãoexerceu importante papel junto aos reis e papas, prestando-

lhes serviços diplomáticos, mas principalmente dedicando-se à saúde de autoridades 

importantes em sua época, como a dos sumos pontífices Bonifácio VIII (1294 – 1303) e 

Clemente V (1305 - 1314) e as dos monarcas de Aragão Pedro III (1276-1285), Afonso 

III (1285-1291) e Jaime II (1291-1327).  Nasceu em Valência, em 1240, e faleceu em 

Gênova em 6 de setembro de 1311. Estudou Medicina em Montpellier e no período 

entre os anos de 1289 a 1301, ocupou cargo de mestre regente na Faculdade de 

Medicina em Montpellier e, a partir de 1305, passou a exercer cada vez mais o papel de 

agente e embaixador da Coroa de Aragão (PANIAGUA, 1969, p. 8-9).  Esse ilustre 

personagem da Península Ibérica desempenhava papel de prestígio nessa universidade, 

o que o impedia de atender regularmente à família real como físico pessoal. No entanto, 

sempre que solicitado, prestava assistência médica ao rei Jaime II ou acompanhava os 

partos da rainha D. Branca (1280 – 1310), filha de Carlos II de Nápoles (1254-1309). 

Durante o século XIII, Montpellier começou a consolidar-se como centro de 

ensino médico. A partir de 1280, o fortalecimento da medicina escolástica nesta 

instituição alcançou sua plenitude em torno do “novo Galeno1”. Coube a Arnaldo de 

Vilanova, enquanto mestre de medicina nessa instituição, o papel central nessa 

mudança, contribuindo para a institucionalização que ocorreu em 1309, quando o papa 

Clemente V regulamentou o curriculum médico da Faculdade de Medicina de 

Montpellier em torno do “novo Galeno”. O físico catalão defendia a importância de se 

estudar as obras de Galeno e Hipocrates, pois considerava essas duas autoridades, os 

autênticos artífices de uma medicina racional que transmitiram em seus escritos o 

método de encontrar a prática na hora de aplicar os remédios (GARCIA - 

BALLESTER, 1982, p. 88-98).  

 

 

                                                           
1Trata-se de 35 obras de Galeno que versam sobre a fisiologia, patologia, clínica e terapêutica. Os escritos 
galênicos e de outros autores antigos existentes durante a alta Idade Média, foram incrementados nos 
séculos XI e XII, por uma importante quantidade de obras de Aristóteles, Galeno e autores árabes 
traduzidos principalmente em Toledo. Assim, no final do século XIII, percebe-se em vários centros 
médicos europeus um interesse por obras de filosofia e patologia galênicas, muitas delas traduzidas para o 
latim no século XII (GARCIA-BALLESTER, 1982, p. 100 – 105). 
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O galenismo medieval e as concepções de saúde, doença e dietética. 

 

Os regimentos de saúdeabordam questões de vital importância nas investigações 

acerca das relações entre o conhecimento fornecido pelo ensino universitário e o papel 

exercido pelos físicos na sociedade. A sua análise permite compreender como o saber 

teórico, sintetizado pelos físicos e utilizado para dar embasamento e sustentação ao seu 

texto, era transformado em conselhos práticos, fornecendo ao físico, elementos que 

pudessem descobrir as causas das doenças, tornando possível preveni-las. Essas obras 

são ricas em prescrições de medidas dietéticas, cujo propósito era orientar a 

conservação da saúde por meio do fortalecimento do corpo, dificultando assim, o 

surgimento de doenças. 

Para se compreender a influência do galenismo nos regimentos de saúde, objetos 

de estudo desse trabalho, é necessário discutir dois conceitos chaves ligados à prática 

médica no medievo: saúde e dietética. Para se compreender a concepção desses dois 

conceitos é preciso conhecer as principais teorias médicas galênicas presentes nessas 

obras dietéticas. No Tratado De SanitateTuenda,2 Galeno, renomado médico romano do 

século II d. C., estabelece os elementos necessários para se conservar a saúde que era 

compreendida como o resultado do equilíbrio entre as seis coisas naturais e as seis 

coisas não naturais.  

 O conceito de saúde nas obras de Galeno postula a existência de um equilíbrio 

ideal, de uma perfeita harmonia. Qualquer alteração geraria enfermidades. As causas da 

alteração podem ser internas ou externas, como a ação do ar e o meio ambiente. Nesse 

sentido, para se prevenir desses riscos, era preciso seguir regras dietéticas, ou seja, se 

dedicar aos cuidados com o sono e a vigília, o exercício e o repouso, os alimentos e as 

bebidas, os banhos e as emoções. Essas noções tornaram-se canônicas no galenismo 

medieval com o nome das seis coisas não naturais (GIL-SOTRES, 1995, p. 259). 

Com a difusão do galenismo no Ocidente europeu, o mundo médico medieval 

descobriu nessas teorias galênicas das coisas naturais e não naturais, a resposta 

intelectual para distinguir a fronteira entre a vida e a morte, entre a saúde e a 

enfermidade. De tal modo, foram procuradas respostas para questões básicas a respeito 
                                                           
2
 Esta é uma das principais obras que constituem a base do galenismo medieval. De SanitateTuenda foi 
escrita por Galeno por volta de 180 d. C., após a morte do imperador Marco Aurélio, e está integrada, 
em sua versão completa, por seis livros. 
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Da medicina, entre as quais as seguintes: Como os físicos utilizavam o saber médico 

para atrasar a morte natural? Acreditavam ser possível o indivíduo viver livre de 

doenças?  Como essas discussões são trabalhadas nos regimentos de saúde? A resposta 

a essas indagações é importante para compreender como o conhecimento teórico 

fornecido pelo galenismo medieval era transformado em conselhos práticos 

direcionados à conservação da saúde. 

Arnaldo de Vilanova, na obra Tractatus Contra Calculum, define a saúde como  

“a disposição do corpo ou de um membro de realizar imediatamente ações naturais”. Ao 

relacionar a saúde às ações naturais, Vilanova se apoia no galenismo medieval. Por 

coisa natural, compreende-se algo interno à natureza do corpo humano e necessário ao 

seu funcionamento. Logo, esse conceito relaciona-se à fisiologia, ou seja, trata das 

funções orgânicas e dos processos vitais do corpo (JACQUART, 1995). No Ocidente 

medieval, a fisiologia é ligada à expressão galênica das seis coisas naturais: os quatro 

elementos que constituem o universo (terra, água, ar e fogo); as compleições; os 

humores (sangue, bílis amarela, bílis negra e fleuma); as partes sólidas do corpo 

(cérebro, coração, fígado,...); as operações (funções desempenhadas em cada parte 

sólida do corpo); e as faculdades que contribuíam para a realização das funções 

biológicas (formação, crescimento, locomoção, nutrição). 

Sobre a terceira coisa natural, os humores, sabe-se que para a medicina antiga e 

a medieval, a teoria humoral fornecia a explicação sobre o estado de saúde e doença. De 

acordo com essa teoria, o corpo humano é constituído por líquidos ou humores, a saber, 

o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. Hipócrates, médico grego do século V 

a.C., defendia a ideia de que esses humores eram responsáveis pela saúde quando 

estavam balanceados e perfeitamente misturados. Caso contrário, qualquer alteração na 

quantidade ou proporção de um deles, ou se um se isolasse haveria como resultado as 

doenças. 

Na discussão sobre dietética medieval, Pedro Gil Sotres (1995, p. 263), define as 

coisas não- naturais como algo exterior à natureza do corpo humano, entretanto 

essencial para o seu funcionamento. Trata-se de elementos que permanecem em torno 

do homem, mas não fazem parte de sua natureza, por isso são denominados não-

naturais. Essa teoria foi organizada no galenismo medieval em seis categorias: 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.É importante frisar que são 

caracterizadas por um elevado grau de escolha por parte do paciente, já que elas 
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determinavam o estado de saúde ou doença, dependendo das circunstâncias de seu uso 

ou abuso. Portanto, cabia ao médico conhecê-las para que assim pudesse indicar aos 

seus pacientes os preceitos para se conservar a saúde e também tentar restabelecê-la 

quando o equilíbrio desaparecesse. 

Percebe-se que os conceitos de saúde e doença, que a Antiguidade legou à Idade 

Média, são um resumo da doutrina hipocrática sintetizada por Galeno, que concebia a 

saúde como harmonia ou equilíbrio ideal das qualidades (quente, frio, seco e úmido) e 

dos humores no corpo humano (sangue, bílis amarela, bílis negra e fleuma). Já a 

enfermidade era compreendida como um estado oposto ao da saúde, isto é, um 

desequilíbrio humoral. Embora o estado de saúde pudesse alterar-se a partir de causas 

internas ao indivíduo e também causas externas, como mudanças no meio ambiente, o 

galenismo, repousando sobre o princípio filosófico da natureza, propunha regular a vida 

humana por uma perspectiva médica. E, nesse sentido, definia modos de 

comportamentos que os indivíduos deveriam seguir para evitarem as doenças. 

Por sua vez, o conceito de dietética alude a um dos ramos da parte prática da 

medicina e dedica-se aos cuidados que devem ser tomados aos corpos saudáveis para 

manter-se a saúde. A prática envolvia também a terapêutica caracterizada pela 

recuperação da saúde por meio do emprego de medicamentos (farmacêutica) ou pela 

intervenção manual (cirurgia). 

 

O galenismo nos regimentos de saúde para o rei de Aragão. 

 

Nas obras dietéticas, a conservação da saúde se manteve voltada para a 

prevenção individual (PEÑA e GIRÓN, 2006, p. 15), pois esses escritos médicos eram 

compostos para uma pequena minoria da sociedade, geralmente restringia-se aos 

membros das classes dirigentes, ou seja, aos reis, papas e imperadores.  É o caso do 

regimento de saúde RegimenSanitatis ad RegenAragonumcomposto pelo físico catalão 

Arnaldo de Vilanova entre 1305 e 1307 para o rei de Aragão, Jaime II. 

Assim sendo, pode-se afirmar que, na obra RegimenSanitatis Ad Regem 

Aragonum, o centro das medidas dietéticas, seguindo o galenismo, gira em torno da 

compleição (em latim, complexio; em grego, krasis), que engloba a constituição física, 

a disposição do espírito e o temperamento do monarca. Essa segunda coisa natural é 

composta pelos quatro elementos constituintes do universo (terra, água, ar e fogo), 

pelos humores (sangue, bílis amarela, bílis negra e fleuma) e pela mistura das 
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qualidades (quente, seca, fria e úmida). Nesse sentido, era essencial conhecer a 

compleição individual para depois compor as devidas prescrições dietéticas 

(SANTOS e FAGUNDES, 2010, p. 337). Baseando-se nos ensinamentos de Galeno, 

os físicos, ao escreverem os regimentos, necessitavam saber a idade do paciente, se era 

magro ou gordo, qual o humor predominante e, consequentemente, o seu temperamento, 

para assim prescreverem normas personalizadas de acordo com a compleição de cada 

indivíduo. Além disso, essas obras eram escritas levando-se em consideração também a 

procedência geográfica, as atividades e o tipo de trabalho exercido pelo paciente. 

A peculiaridade de cada paciente era o que determinava a necessidade de o físico 

estabelecer o que lhe podia fazer bem ou provocar-lhe enfermidades. Desse modo, para 

a composição do regimento para o rei para Jaime II, Arnaldo teve que considerar os 

seguintes aspectos: os preceitos dietéticos eram destinados à conservação da saúde de 

um monarca cujo cargo exigia muitas viagens não apenas em Aragão, mas a outros 

reinos cristãos e também à Corte Pontifícia; o rei, no momento de composição da obra, 

estava próximo dos 40 anos, tinha por compleição um corpo temperado, tendendo a 

quente, portanto, sanguíneo e colérico; Jaime II era um cristão e, nesse sentido, 

necessitava adaptar a dieta alimentar às leis eclesiásticas, sobretudo nos períodos que 

exigiam jejum e abstinência; por último, era importante observar que o monarca sofria 

de uma enfermidade: hemorroidas. Diante disso, conhecida a compleição e esses outros 

aspectos da vida de Jaime II, Arnaldo pôde preparar um regimento para preservar a 

saúde de seu paciente. 

Nossa proposta de trabalho éanalisar as teorias galênicas presentes nos dois 

regimentos compostos para o rei Jaime II. Torna-se relevante salientarmos que, 

provavelmente em 1305, em uma de suas visitas ao monarca para cuidar de sua doença, 

Arnaldo de Vilanova prometeu-lhe compor um guia de saúde — oRegimenSanitatis Ad 

Regem Aragonum. Essa obra, composta porprescrições de medidas dietéticas, foi escrita 

especificamente para o monarca de Aragão e, por conseguinte, estabelecida a partir de 

sua compleição.  

No que se refere ao Regimen Castra Sequentium, é importante destacar a 

originalidade dessa obra, que, ao contrário dos demais regimentos direcionados a um 

indivíduo específico, destinava-se não somente aos cuidados com a saúde do rei Jaime 

II, mas com a de todo o seu exército que, desde o verão de 1309, sitiava a cidade 

muçulmana de Almería. Não há, no medievo, um gênero da literatura médica cuja 

temática versasse sobre dietética e medicina militar o qual servisse de modelo para a 



 

 

7 

composição dessa obra, mas sua análise permite-nos identificar, como referência 

teórica, autoridades como o escritor romano Vegécio. 

Para se compreender a composição dessa obra, convém discutir o papel de 

Arnaldo de Vilanova como embaixador do reino de Aragão na corte pontifícia e na lida 

com delicadas situações diplomáticas em vários assuntos políticos e religiosos. Por 

gozar de grande consideração junto a papas, a ele foi concedido um papel de liderança 

na tentativa de obter-se o apoio da Santa Sé para a guerra de Jaime II contra os 

muçulmanos de Granada. Destarte, Arnaldo participou de várias missões no tribunal 

papal representando os interesses do rei de Aragão, porém, ao mesmo tempo, expunha e 

defendia seus planos para uma reforma espiritual da sociedade.  

Os preparativos para o cerco de Almería iniciou-se em dezembro de 1308, 

quando o rei Jaime II se reuniu com o monarca de Castela, Fernando IV (1295-1312) 

para planejarem uma cruzada contra Granada. Com essa coligação, enquanto Jaime II 

direcionava seu exército contra Almeria, o rei de Castela atacava Algeciras e Gilbraltar 

(MCVAUGH, 1992, 202). É nesse contexto, que o monarca de Aragão empregou seu 

médico e amigo, Arnaldo de Vilanova, com a missão diplomática de convencer o papa 

Clemente V, de que o seu projeto estava ligado à ideia defendida pela Corte Pontifícia, 

de uma nova cruzada para retomar Jerusalém.  

Em 1309, presente na corte pontifícia de Avinhão, Arnaldo descreveu os planos 

de cruzada do rei Jaime II, logrando o apoio espiritual e financeiro do papa Clemente V. 

No entanto, apresentou em seu discurso críticas à hierarquia civil e eclesiástica e às 

ordens mendicantes (aos dominicanos) não apenas em seu nome, mas também no do rei 

de Aragão. Suas ideias ofenderam alguns cardeais que escreveram a Jaime II relatando o 

teor do discurso de Arnaldo, o que levou o rei a exigir a presença de seu médico em 

Almeria3 para se explicar. Semelhante desavença marcou o início do rompimento das 

relações com o monarca de Aragão. 

Em 17 de janeiro de 1310, quando Arnaldo chegou a Almeria, encontrou o cerco 

quebrado e, o rei, desanimado. Permaneceu uma semana expondo uma versão editada 

de sua apresentação em Avinhão e negando as acusações que lhes foram feitas por 

alguns membros da corte papal. Contudo, não satisfeito, após o retorno de Arnaldo a 

Sicília, Jaime II escreveu ao papa Clemente V solicitando a confirmação do relato de 

                                                           
3Em agosto de 1309, Jaime II atacou Almeria com 200 navios e, ao mesmo tempo, o seu exército iniciou 
o cerco à cidade. No início de janeiro de 1310, parte do exército aragonês retornou e, no dia 26, Jaime II 
desistiu da empreitada sem esperanças de conquistar Granada (MCVAUGH, 1992, p. 202). 



 

 

8 

seu médico. O acesso ao “verdadeiro” discurso apresentado por Arnaldo gerou o 

rompimento entre o rei de Aragão e o seu médico e conselheiro. 

Ao compararmos os dois regimentos,notamos uma grande diferença quanto à 

estrutura. Enquanto o RegimenSanitatis Ad Regem Aragonum
4 possui vinte e nove 

páginas e é dividido em 18 capítulos, o Regimen Castra Sequentium possui quatro 

páginas e não apresenta divisões. Consiste em uma obra breve quando comparada 

com outros escritos de Arnaldo. A estrutura também não é a mesma dos regimentos 

de saúde que normalmente eram escritos acerca das seis coisas não-naturais: 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.  

Assim, Arnaldo de Vilanova, ao compor esse regimento sobre a conservação da 

saúde em momentos de campanhas bélicas, visava fornecer conselhos simples e 

práticos. O único tema de caráter mais militar abordado brevemente na obra é o 

conselho para o envio de tropas à frente do exército em movimento para procurarem 

estrepes, pois essa arma feita com pregos poderia dificultar a marcha ao ferir as tropas a 

pé e os cavalos. Os demais aspectos discutidos pelo físico catalão reportam a assuntos 

ligados à medicina militar, entre os quais: onde armar o acampamento, como purificar a 

água, a necessidade de se enterrarem os mortos e os tratamentos e remédios contra peste 

e febres. 

Essa obra foi composta provavelmente no início de janeiro de 1310, quando 

Arnaldo, consciente da necessidade de defender-se das críticas de seus inimigos e 

preocupado com a sua recepção pelo rei, partiu da Sicília para encontrar-se com Jaime 

II no cerco de Almeria (MCVAUGH, 1992, p.203). A composição, às pressas, do 

regimento, durante a viagem, para se encontrar com o monarca explicaria sua curiosa 

desorganização, algo digno de nota em se tratando de um autor cujos escritos eram 

cuidadosa e racionalmente estruturados. Em meio a tal conflito, o regimento que trazia 

conselhos sobre a manutenção da saúde do exército em momentos de conflitos poderia 

ser uma forma de agradar ao monarca.  

                                                           
4O sistema de elaboração das seis“coisas não naturais” não somente estão presentes nos regimentos, 

como chegam a influenciar até a forma em que são estruturados. É o caso doRegimenSanitatis Ad 

Regem Aragonum. Podemos dividi-lo em três partes. A primeira engloba os sete primeiros capítulos que 
são dedicados às coisas não-naturais: 1. O ar e o ambiente; 2. Exercício; 3. Banho; 4. Considerações 
sobre a alimentação; 5. O sono e a vigília; 6. Acidentes da alma;7.Alimentos e bebidas). A segunda 
parte, que engloba do capítulo oito ao dezessete, é dedicada especificamente aos alimentos e às bebidas: 
8. Pão; 9. Legumes; 10. Frutas; 11. Odores; 12. Raízes; 13. Animais; 14. Ovos e leite; 15. Peixes; 16. 
Sabores e temperos; 17. bebidas. O autor dedica o último capítulo à hemorroida e seus tratamentos 
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Por meio do conceito de coisas não naturais, o galenismo medieval empenhou 

em regular a vida humana do ponto de vista médico. Como citado anteriormente, o 

RegimenSanitatis Ad Regem Aragonum foi estruturado em torno dessa teoria galênica. 

Já o Regimen Castra Sequentium foi composto observando aspectos ligados à medicina 

militar. No entanto, é possível identificar elementos comuns como os cuidados com o ar 

e o meio ambiente e a alimentação. Além dessas duas coisas não naturais, pretende se 

analisar as paixões da alma, presente no primeiro regimento, e a importância de se 

localizar água em momentos de campanhas militares. 

Arnaldo de Vilanova iniciou suas duas obras listando os preceitos dietéticos que 

envolvem a primeira coisa não-natural: o ar e o meio ambiente. Essa preocupação, 

comum nos regimentos, demonstra que a escolha do ar deve ser o primeiro elemento a 

ser pensado na conservação da saúde, como ele explica no RegimenSanitatis Ad Regem 

Aragonum, uma vez que,  

 

De entre todas as coisas que, de modo necessário, estão em relação com o 
corpo humano, não há nenhuma que o transforme tanto como o ar, pois, 
entrando pela boca e nariz, através da respiração, chega com suas qualidades 
ao coração pelas artérias e é misturado aos espíritos do corpo, possibilitando 
a realização das ações vitais (ARNALDO DE VILANOVA, 1996, p. 423). 

 

Outro aspecto utilizado nessa obra pelo físico catalão para justificar os cuidados 

em relação à primeira coisa não-natural é o de que, em sua concepção, o ar puro é 

importante não apenas ao corpo, mas também à mente, tanto a do rei quanto a de seu 

conselho, como pode ser observado a seguir: “Pois todas as atividades da mente, seja o 

aprender, o pensar, são exercitadas mais claramente no ar puro. Não somente a própria 

mente, mas a de todo o conselho, de onde emana a influência do governo a todo o 

reino” (p. 423).  

Arnaldo de Vilanova aconselha Jaime II, como um rei prudente, a conduzir bem 

a sua vida, a compreender, pelo próprio ofício da majestade e pelos ensinamentos das 

experiências cotidianas, que um ambiente com ar impuro “enfraquece o entendimento, 

diminui o conhecimento, obscurece o juízo, torna simples as cogitações e perturba as 

afeições” (p. 424).  Assim, era importante que o monarca escolhesse um bom lugar para 

viver. Deveria também preocupar-se com o lugar na hora de estabelecer sua corte 

durante o verão, porque, nessa estação, o clima era mais quente e seco e, 
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consequentemente, prejudicial às pessoas, assim como ao próprio rei, de temperamento 

colérico.  

Esses conselhos sobre a escolha de um lugar melhor para o monarca viver 

durante certo período também estão presentes no outro regimento que Arnaldo compôs 

para o monarca de Aragão: o Regimen Castra Sequentium. Nessa obra, repleta de 

conselhos simples e práticos sobre a conservação da saúde e a prevenção de epidemias 

em campanhas militares,o físico inicia aconselhando o rei Jaime II na escolha dos 

melhores lugares para armar acampamento e na localização de sua tenda. Para tanto, 

afirma que: 

Um exército não deve armar acampamento em regiões pantanosas por um 
longo período. Sempre que o campo pode ser localizado, o rei deve residir 
longe do lado (do lado oposto) de onde o vento está soprando das 
montanhas, chamado Zéfiro ou vento do Oeste (ARNALDO DE 
VILANOVA, 1992, p. 211). 

  

Os físicos medievais consideravam essencial conhecer o ar em volta do paciente, 

uma vez que poderia alterar o equilíbrio do corpo humano e, consequentemente, gerar 

doenças (PEÑA e GIRÓN, 2006, p.121). O preceito central consiste em evitarem-se 

regiões pantanosas, porque, nas proximidades desses lugares, o processo de putrefação 

poderia modificar o ar e gerar doenças. Ademais, os físicos acreditavam que ar muito 

úmido também era prejudicial à saúde: “aqueles que dormem em lugar com ar úmido 

sofrem de dores de cabeça, o coração fica apertado, a respiração, difícil, e sofrem perda 

de voz” (ARNALDO DE VILANOVA, 1996, p. 211). 

O conselho para o rei armar sua tenda no lado oposto de onde sopra o vento 

explicar-se-ia pelo fato de que os ventos alteram o ar puro, repercutindo no corpo e 

podendo alterar o estado de saúde. Semelhante preocupação com as modificações do ar 

reflete igualmente em outro conselho presente no Regimen Castra Sequentium e que se 

refere aos cuidados que devem ser seguidos para evitarem-se as epidemias: “O exército, 

para ser preservado da epidemia, deve escavar poços em todo lugar fora das suas linhas, 

como trincheiras, onde os corpos e resíduos de animais devem ser jogados e, quando 

eles estiverem meio cheios, cubra-os com terra” (p.210). Arnaldo indica, assim, medidas 

de cunho preventivo, como enterrar os mortos e resíduos animais a fim de evitar-se que 

o ar em torno do acampamento fique “poluído”, o que pode gerar doenças pestilentas. 

Convencido da importância da alimentação na vida do homem, saudável ou 

doente, Arnaldo de Vilanova,noRegimen Castra Sequentium, menciona essa segunda 
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coisa não naturalnos preceitos de cunho terapêutico, ao recomendaraos pacientes com 

febre o consumo de couves com azeite. 

No entanto, quando se analisa RegimenSanitatis Ad Regem Aragonumpercebe-se 

que o físico catalão dedicou vários capítulos desta obra a essa segunda temática. Os 

alimentos são apresentados de acordo com os benefícios e também os problemas que 

poderiam causar à saúde. Há a prescrição de vários tipos de alimentos, especificando 

como deviam ser utilizados de acordo com a quantidade, a qualidade dos produtos e 

também a compleição do indivíduo.  A principal recomendação refere-se à sobriedade, 

ou seja, evitar o excesso de comida e bebida. É nesse sentido, que Arnaldo de Vilanova 

afirma que “Aqueles que comem pouca variedade de coisas e com moderação, têm uma 

vida longa e saudável” (p. 430). 

Tendo em vista essa preocupação, recomenda que se evite a mastigação 

imperfeita dos alimentos, uma vez que: “Os dentes são dispostos pela natureza para que 

a comida seja perfeitamente esmigalhada antes que seja levada par ao local da 

digestão”. (p. 431) Além disso, deve se evitar também a variedade de iguarias em uma 

mesa. 

A explicação fornecida por Arnaldo é que quando os pratos variados são 

numerosos impedem a digestão porque leva as pessoas a beberem mais frequentemente, 

e a bebida impede a digestão, do mesmo modo que “derramar  água na panela impede a 

fervura dela.” (p. 431) Além disso, a variedade de alimentos servidos gera um grande 

intervalo entre o primeiro e o último prato.  Era necessário um tempo para a comida 

passar pelo processo de digestão, evitando o risco de acrescentar alimentos aqueles 

ainda não digeridos. 

A sexta coisa não natural, as paixões ou acidentes da alma, refere-se à 

influência da vida emocional sobre a saúde do homem e se aplica às inclinações que 

rompem o equilíbrio da vida psíquica. Assim, pode-se afirmar que as paixões são 

movimentos psicossomáticos desencadeadas no nível intelectivo com efeitos que 

afetam diretamente o corpo e indiretamente a alma (GIL-SOTRÉS, 1995, p. 276-277). 

A convergência da medicina e da moral ocorre em muitos âmbitos da prática 

médica. A saúde se conserva, se perde ou diminui pelos comportamentos morais, 

portanto, esses também pertencem ao âmbito médico. A argumentação dos físicos é 

baseada na tradição galênica que ressaltava a importância dos modos de vida ou 

comportamentos sociais sobre a saúde. O campo da vida emocional fica assim sob o 
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domínio do médico. Através dos conselhos sobre a saúde, o profissional da medicina 

intervinha na vida privada de seus pacientes.  

Do ponto de vista da dietética, havia paixões positivas como a alegria e havia 

também paixões contrárias à saúde, especialmente a ira e a tristeza, dois estados de 

espírito que geram o resfriamento e a secagem do corpo e do coração. No capítulo seis 

do RegimenSanitatis ad RegenAragonum, intitulado “Sobre os acidentes da alma”, 

Vilanova afirma que:  

devem observar com atenção as ações das emoções sobre a vida dos 
pacientes, em especial a ira e a tristeza, porque são nocivas à saúde. A 
ira inflama e superaquece todos os órgãos e através do coração exerce 
uma influencia negativa sobre a razão. [...] Por uma parte se 
aconselha a evitar as preocupações excessivas que ocupam o cérebro 
e o impedem de encontrar a paz e o equilíbrio necessário. Por outro, 
buscar coisas que consolem e entretenham de maneira que o ânimo 
volte em si e os espíritos se recriem e se afaste a tristeza (ARNALDO 
DE VILANOVA, 1996, p. 436). 
 

A respeito das paixões da alma, os físicos medievais afirmavam que o ideal para 

que os seus pacientes mantivessem a saúde é estarem sempre alegres. Assim, era 

necessário se afastar de tudo o que gerasse emoções negativas como a tristeza e dedicar-

se a algo que console e entretenha como conversas agradáveis, a leitura, a música...  

No que se refere ao último aspecto proposto para a análise nesse trabalho, a 

importância da localização de água em momentos de guerra, é importante frisar que não 

existia nenhum modelo de escrita para Arnaldo de Vilanova seguir cuja temática fosse a 

medicina militar. Porém, na leitura atenta do regimento, sobretudo ao discutir-se o local 

para armar o acampamento e os tipos de fontes de água, explicando-se como identificar 

uma água boa para o consumo, podemos perceber como referência teórica autoridade 

como o escritor romano Vegécio (séc. IV d. C). A obra “De re militari
5” constava na 

lista de escritos da biblioteca de Arnaldo, todavia, se o Regimen Castra Sequentium foi 

mesmo composto durante a viagem da Sicília para Almeria, foi consultado de memória.  

                                                           
5A passagem que serviu de inspiração é o capítulo II do Livro Terceiro da obra de Vegécio:“Agora vou 
tratar um tema de extrema importância, como preservar a saúde do exército que depende dos lugares, a 
água, a época do ano, tratamentos e exercícios. (...) Os soldados não podem ficar em regiões insalubres, 
nem próximo a pântanos, nem em planícies ou montes sem a sombra de árvores ou tendas. (...) O exército 
não deve usar água contaminada ou de pântano, porque a água de má qualidade é um veneno e origina a 
peste naqueles que a bebem” (VEGÉCIO, 2006, p. 123-124). 
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 Uma preocupação central no Regimen Castra Sequentiumrefere-se à 

identificação de água potável. Nesse sentido, Arnaldo, seguindo provavelmente os 

preceitos de Vegécio, explica: 

 

Se for numa cisterna, não utilize a água, mas, se for num poço, [você deve] 
esvaziá-lo/drená-lo primeiro. Se você não pode fazer tal exame, então 
umedeça completamente um pano fino e de linho branco na água e dobre-o 
livremente [sem apertar]; após dobrá-lo, deve amarrá-lo com uma corda, 
suspendê-lo ao sol ou no ar, e, quando secar, desdobrá-lo. Se aparecer 
manchas nele, independentemente da cor, com certeza a água deve estar 
contaminada, mas, se não estiver manchado, a água é saudável (ARNALDO 
DE VILANOVA, 1992, p. 132 - 133). 

 
 A maior parte do breve regimento é dedicada a essa temática, demonstrando que 

uma das principais preocupações do exército, em momentos de batalhas ou durante um 

cerco, é com a localização de água boa para consumo. Isso reflete no regimento 

analisado, pois Arnaldo, seguindo provavelmente os preceitos de Vegécio, explica como 

verificar se a água de córregos, cisternas e poços pode ser utilizada e apresenta também 

conselhos de como reconhecer se a água está contaminada. 

Portanto, à guisa de conclusão, é possível dizer que o Regimen Castra 

Sequentiumocupa um relevante papel na medicina medieval e, mais especificamente, 

para a medicina militar. A análise dos conselhos simples e práticos existentes na obra 

permite-nos identificar os cuidados que Arnaldo considerava essenciais e, portanto, 

deveriam ser adotados não somente pelo rei, mas também pelo seu exército, objetivando 

manter a saúde e evitar enfermidades durante campanhas militares. Já o 

RegimenSanitatis Ad Regem Aragonum, composto para uso exclusivo do rei Jaime II, é 

o melhor exemplo de regimento de saúde do medievo, já que possui todos os elementos 

característicos desse tipo de escrito médico e é estruturado com base nas coisas não-

naturais. Nessa obra, o físico catalão consegue sintetizar o saber teórico fornecido pelo 

galenismo medieval em preceitos práticos e numa linguagem mais acessível do que em 

outras de suas obras.  

Desse modo, esses dois regimentos, escritos nos últimos anos de vida do físico 

Arnaldo de Vilanova, refletem o conhecimento teórico proporcionado pelo ensino 

universitário e a experiência dos quarenta anos dedicados à medicina.A sua análise 

demonstra assim, que um físico - que vê o corpo humano como objeto e objetivo de 

saúde - necessitava deter um saber teórico fornecido pelo ensino universitário, mas era 

também essencial o conhecimento obtido pela prática e experiência. 
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