
Leitura: parte 1

Leia os trechos abaixo retirado do livro da medicina e depois faça as 

atividades propostas.

(...) Hipócrates é considerado o Pai da Medicina. Durante muitos 

séculos os livros escritos por ele (ou por discípulos dele; naquele tempo era às 

vezes, difícil saber quem tinha escrito um livro) serviram de base para o ensino 

da medicina. Mas, vocês vão perguntar, o que é que o Hipócrates fez de tão 

notável? Inventou um novo remédio, um novo tipo de operação? Dirigiu algum 

hospital?

Não. Ele não fez nada disso. Mas o que ele fez foi até mais importante. 

Hipócrates ensinou os médicos a pensar na doença como resultado de causas 

naturais: o clima, a comida, o jeito de viver. Doença, disse ele, não tem nada a 

ver com deuses ou com demônios. Gente, essa era uma posição corajosa! 

Naquele tempo, se alguém dissesse em público uma coisa dessas, podia ir 

para a cadeia, podia até ser condenado à morte. Mas a época também era de 

mudanças, principalmente na Grécia. Muitas ideias novas estavam surgindo, 

muita gente inteligente e culta. Hipócrates não estava sozinho. (...)
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(...)  A verdade é que Hipócrates (considerado o pai da medicina) não

sabia muito sobre o corpo humano. Qualquer estudante de hoje sabe mais do

que  ele.  Imaginava  que  o  bom  funcionamento  do  organismo  dependia  do

equilíbrio de quatro fluidos, ou humores – daí vem o termo  bem-humorado.

Eram: o sangue, a linfa,  a bile amarela e a bile negra. Quando um desses

predominava,  comandava  o  temperamento  da  pessoa.  Uma  pessoa

“sanguínea”, por exemplo, é ativa, energética; uma pessoa “biliosa” (em que

predomina  a  bile  amarela)  é  chata,  amarga.  O  médico  tinha,  portanto,  de

promover  o  equilíbrio  entre  os  humores  –  com  aquelas  medidas  de  que

falamos, a alimentação, o purgativo.



Como dissemos antes, durante séculos a medicina se baseou nas ideias

de Hipócrates. E, na Idade Média, não avançou muito. A influência da religião

era importante; boa parte da medicina ficava a cargo dos monges nos seus

conventos. Também os hospitais – que praticamente surgiram naquela época –

estavam sob os cuidados das ordens religiosas. Não dava para fazer muito

pelas pessoas, mas pelo menos elas se sentiam tratadas, inclusive do ponto de

vista religioso, o que era fundamental.

Agora: não pensem que não havia progresso. Havia, sim. A medicina

árabe, por exemplo, progredia muito. Eles aproveitaram os ensinamentos de

Hipócrates e de outros sábios gregos, e desenvolveram várias coisas, como o

preparo de medicamentos e a cirurgia dos olhos.

Aí chega a era moderna. Vocês sabem: os descobrimentos marítimos, a

pólvora, a imprensa. De repente, o mundo deu um salto. Na medicina a mesma

coisa. Foi nessa época que o estudo do corpo humano começou para valer.

(...)
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No seu caderno de Ciências escreva:

  Data por extenso.

  O título da lição.

  O enunciado.

  Responda as questões. Para esta atividade use lápis. Para responder, 

use lápis.

Após a leitura dos trechos, pense e responda:

  E então, você sabe por que os médicos sempre existiram? Justifique sua 

resposta.

  Hoje, como é possível descobrir se alguém está doente? E como 

podemos cuidar da saúde e prevenir doenças?


