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Obra:

Tese central:

Um estudo filológico dos textos Hipocráticos; com um precioso 
trabalho de tradução articulado entre os originais gregos, e vários 
textos traduzidos de autores ingleses e franceses dos mesmos 
textos para seus respectivos idiomas.



1. Sumário;
2. Apresentação;
3. Siglas e Abreviaturas;
4. O primeiro capítulo que trata da pessoa de Hipócrates de Cós; 
5. O segundo capítulo trata da complexidade dos estudos sobre o 

Corpus Hippocraticum;
6. Os capítulos que seguem trazem as traduções e os textos 

originais de 10 dos 60 tratados que compõem o corpus 
hipocrático: Da natureza do homem, Da doença sagrada, Ares, 
água e lugares, Os tratados deontológicos, Juramento, Lei, Do 
médico, Do decoro e por fim, Preceitos; um total de 14 capítulos.

7. O capítulo 6 é um estudo desenvolvido pelos autores sobre os 
tratados Da doença sagrada e Ares, águas e lugares, um ótimo 
texto, mas de caráter filológico;

8. Cada capítulo é acompanhado de um extenso comentário dos 
autores sobre os tratados apresentados;

9. O livro ainda contém um glossário e uma rica bibliografia, voltada 
para o estudo filológico das fontes.

Estrutura do texto:



Hipócrates 

Hipócrates de Cós nasceu na ilha do mesmo 
nome, viveu durante a segunda metade do 
século V a.C. Testemunhou a guerra do 
Peloponeso, 431- 404 a.C.

“Rumores sobre a arte do médico 
Hipócrates de Cós, da família de Asclépio, 
chegaram a mim. Dá-lhe ouro, portanto, o 
quanto ele quiser, se isso, mesmo 
abundante, for insuficiente, envia-o a nós. 
Ele será tão honrado quanto os mais 
nobres dos persas; e se há na Europa 
outro homem excelente, coloca-o como 
amigo da casa do rei, não lhe poupando 
agrados, pois encontrar homens capazes 
de dar bons conselhos não é fácil”

Hipócrates de Cós. p.13 

O tratado “Da doença sagrada” é de origem 
situada entre os anos 410- 400 a.C.



Hermes: o retorno do mundo dos mortos.

“Mercúrio conhece profundamente a magia da Tessália e conta-se 
que seu caduceu conduzia as almas dos mortos  para as alturas da
luz ... Mas que condenava outras à morte e as precipitava nas 
profundezas do abismo entreaberto.”

Prudêncio. Contra Symmachum. vs.94-97.

Hermes 
psychopompós
“o condutor dos 
mortos”.



Asclépio: o deus da medicina.

“E ele o levou ao Centauro da Magnésia, para que lhe 
ensinasse a curar as dolorosas doenças dos 
homens.Todos os que vinham a ele, (...), a cada um ele 
livrava de seu mal, curando-os ou com suaves encantos, 
ou com poções benfazejas, ou aplicando em seus 
membros todo tipo de remédio, ou reparando-os através 
de incisões.”

“Mas a sabedoria também se deixa cativar pelo ganho. 
O ouro que brilha nas mãos tentou-o também, por um 
pagamento magnífico, a arrancar da morte um homem 
que ela já havia escolhido. Mas o filho de Cronos, com 
suas mãos, arremessou em ambos o raio, e tirou-lhes 
o sopro do peito; o raio ardente desceu para trazer-
lhes o destino.”

Pindaro.P. 3, 14-105

“Deve-se renunciar à inúteis bandagens graciosas e 
teatrais, isso é vulgar e inteiramente exibicionista, e 
muitas vezes causará dano à pessoa em tratamento. O 
doente não está procurando ostentação e sim ajuda”

Hipócrates. Do médico. p.181.

Asclépio é “o bom, o simples, o filantropíssimo”
(Junito Brandão. P.90)



Caduceu ou Labirinto

O labirinto de Dédalo é a combinação perfeita 
da reta com a curva, formando uma escada em 
espiral, que expressa dinâmica pelo movimento 
e constância pela forma , nesse lugar que se 
confunde com um parafuso sem fim. (Marcel 
Detienne.)

Ariadne a heroína que salva Teseu do labirinto 
presenteou o herói com uma rosa que continha 
um fio de linho enrolado em seu caule, assim a 
poderosa tecelã indicava o segredo para sair do 
labirinto: o fio de Ariadne é a reta que ameaça o 
turvo, ligando o princípio ao fim.

“É preciso conduzir a sabedoria para a medicina 
e a medicina para a sabedoria, pois um médico 
amigo da sabedoria é igual a um deus” (Do 
decoro. p.195)



Genealogia de Hipócrates:

Asclepiades: Hipócrates 
era o 18º na linhagem 
asclepiana.

Heraclides: “o 
que descende 
de Héracles”.

“(...) Conforme as descrições, ele 
fazia as perguntas cobrindo e 
descobrindo a cabeça com o 
manto, ou porque esse era um 
hábito seu, ou devido ao gosto por 
viagens, ou por ser conveniente a 
prática profissional” (Hipócrates 
de Cós. p.13).  



O templo de Asclépio: Epidauro século IV a.c.

O templo de Asclépio na cidade de Epidauro concentrava os 
rituais de cura no teatro da cidade, devido às propriedades 
catárticas das tragédias para o corpo de cidadãos da democracia. 

Na entrada do templo está inscrito:  Gnôthi
s’autón, ou seja, “conhece-te a ti mesmo”.

“Porém para cada enfermo 
era realizado um ritual 
numa sala subterrânea ao 
templo, onde o acesso se 
dava por um labirinto na 
forma de uma escada em 
espiral. Lá os enfermos 
dormiam e durante o sono 
Asclépio tocava as partes 
enfermas e revelava os 
antídotos aos sacerdotes.



Silêncio...

“O indivíduo torna-se afônico quando repentinamente o fleuma que foi para as veias 
bloqueia o ar, e não é recebido pelo cérebro, nem pelas veias cavas, nem pelas 
cavidades,mas intercepta a respiração; porque quando o homem toma o fôlego pela 
boca e pelas narinas, este chega primeiramente ao cérebro em seguida, vai 
majoritariamente para o ventre, uma parte ainda vai para o pulmão, e outra, para as 
veias. Dessas partes, o fôlego distribui-se às outras através das veias. O que chega 
ao ventre, resfria o ventre, e não serve para nenhuma outra coisa. O ar que é
lançado ao pulmão e às veias, chegando às cavidades e ao cérebro, torna, dessa 
forma, possíveis o pensamento e o movimento dos membros; de sorte que, quando 
as veias são privadas do ar por causa do fleuma, e não o recebem, o homem se 
torna afônico e sem consciência.

Hipócrates. Da doença sagrada. §7.

“O cesto já havia girado em torno do altar e mantínhamos sacro silêncio. Mas 
quando ia com a destra levar o tição para mergulhá-lo em água lustral, o filho 
de Alcmena deteve em sacro silêncio... E ali, tendo-se desnudado de afivelada 
veste, contra ninguém combatia e proclamava-se, ele próprio, vencedor de 
ninguém, após ordenar silêncio”

Eurípides. Héracles. vs.926- 962.



O temor 

“O fluxo se derrama também devido a um medo obscuro, se o indivíduo teme 
quando alguém grita, ou ainda se, em meio ao choro, não for capaz de retomar
rapidamente o fôlego. Tais coisas ocorrem amiúde com as crianças. Quando 
ocorre qualquer uma dessas coisas, imediatamente o corpo treme de frio, e, 
afônico, o indivíduo não retoma o fôlego, mas o fôlego fica estático; o cérebro 
se contrai; o sangue estagna-se, e, dessa forma, o fleuma se separa e flui. Nas 
crianças essas são as motivações do ataque, no que concerne a seu início.”

Hipócrates. Da doença sagrada. §10.

“Seja, então, o temor certo desgosto ou preocupação resultantes da 
suposição de um mal iminente, ou danoso ou penoso, pois não se 
temem todos os males,… mas sim aqueles males que podem provocar 
grandes desgostos ou danos; e isso quando não se mostram distantes, 
mas próximos e iminentes.”

Aristóteles. Do temor e da confiança. p.31.

“Durante as noites, ele grita e berra, quando o cérebro subitamente se 
esquenta… O indivíduo se esquenta quando o sangue abundante chega ao 
cérebro e ferve; depois segue abundantemente, através das veias 
mencionadas, quando então o homem tem um sonho apavorante e mantém-se 
amedrontado. De sorte que, ao acordar, o rosto põe-se mais ardente e os olhos 
se envermelhecem, quando ele tem medo, e a inteligência concebe realizar algo 
ruim, o mesmo lhe ocorrerá no sono. Mas, quando o indivíduo desperta e toma 
consciência, e o sangue novamente se distribui para as veias mencionadas, 
isso cessa.”

Hipocrates. Da doença sagrada. §16.



A Crise Hipocrática

“As mãos tornam-se impotente, contorcem-se, uma vez que permanece o sangue 
imóvel e não se distribui, como de costume. Os olhos reviram, posto que as veias 
não recebem o ar e tornam-se túrgidas. Provinda do pulmão, a espuma sai da boca; 
pois quando o fôlego não entra nele, o indivíduo espuma e ebule, como se estive 
morrendo. O excremento sobrevém por força do sufocamento quando o fígado e o 
ventre são pressionados para cima, em direção aos diafragmas, e há obstrução na 
boca do estômago. Ocorre pressão quando o fôlego não entra na boca, como de 
costume. O indivíduo bate os pés quando o ar é interceptado nos membros e não é
capaz de escorrer para fora, devido ao fleuma. (O ar), lançando-se para cima e para 
baixo através do sangue, produz espasmo e dor; por isso o indivíduo esperneia.
Tudo isso ocorre, quando o fleuma frio flui para o sangue, que é quente, pois o 
sangue esfria e se estagna. Se o fluxo for abundante e espesso, o indivíduo morre 
imediatamente”

Hipócrates. Da doença sagrada. §7.

“Eis aí! Vês como sacode a cabeça desde a largada e, enviesadas, gira em 
silêncio gorgôneas pupilas; não controla a respiração  como touro prestes a 
investir, mas terrivelmente muge... E o hesitante pai os filhos fitaram. Ele já
não era o mesmo, mas alterado no esgazear dos olhos e com sanguinosas
raízes protraídas, vertia espuma da espessa barba.

Eurípides. Héracles. vs.867-934.



O crime 

“E dirigia o arco contra o outro, que junto à base do altar se encolhera pensando 
estar oculto, antecipa-se o mísero, prostra-se aos joelhos paternos e ergue a 
mão à sua barba e pescoço: ‘Ó tão amado pai não me mates’, diz, ‘sou teu filho; 
não aniquilaras o de Euristeu’. Mas ele esgazeando ferozes olhos gorgôneos e 
estando o filho perto demais do funesto tiro, em mímica de ferreiro, sobre a 
cabeça alçou a clava e golpeou do filho a loura cabeça, quebrando-lhe os ossos”

Eurípides. Héracles.

“Se ela vier a ser considerada sagrada por causa de seu caráter admirável, 
haverá muitas enfermidades sagradas, e não apenas uma; assim eu mostrarei 
outras (doenças) em nada menos admiráveis, nem menos monstruosas, as 
quais ninguém acredita serem sagradas nem mais engendradas por algum 
deus do que esta doença, e essas não são admiradas. Por outro lado, vejo 
homens enlouquecidos e que deliram sem nenhuma motivação aparente, e 
praticam muitos atos inoportunos, e sei de muitos que soluçam e gritam no 
sono, que se sufocam, que dão saltos, correm para fora (de suas casas) e 
deliram até despertarem; depois estão sãos e conscientes como antes, mas 
pálidos e débeis, e isso ocorre não uma única vez, mas muitas.”

Hipócrates. Da doença sagrada. §1.

“Ei! Ainda respiro e vejo tudo que devo ver; céu e terra e estas setas de sol. 
Mas em escarcéu e perturbação terrível de espírito caí! Respiro ofegante 
respiração ardente, não firme vinda dos pulmões. Eis! Porque como nau 
ancorada, com cordas em torno do vigoroso tórax e braços, estou preso à
pétrea coluna partida ao meio, sentado vizinho a cadáveres? (…) Estou tão 
aturdido! Onde, impotente, estou?”

Eurípides. Hércules.



A vergonha. 

“Seja vergonha certa tristeza ou perturbação com respeito aos vícios 
presentes, passados ou futuros, que parecem levar à desonra”.

Aristóteles. Da vergonha e da impudência.

“Seremos vistos e a filicida mácula chegará aos olhos de meu mais amado 
hóspede. Ai de mim! O que fazer? Onde ausência de males encontrar? Vôo ou 
desapareço sob a terra? Eia! Minha cabeça envolverei em trevas, pois me 
envergonho dos males que perpetrei e sobre este, não quero lançar poluto
sangue e causar mal a inocentes”

Eurípides. Héracles. vs.1155-1162.

“Aqueles que estão habituados perspiram quando estão prestes a ter um 
ataque e se afastam dos outros, se estiverem perto de casa; se estiverem 
longe, dirigem-se ao lugar mais isolado, onde esperam que pouquíssimos o 
vejam cair, e imediatamente se escondem. Fazem isso por vergonha da 
afecção, e não por medo do nume, como muitos crêem. As crianças, por falta 
de costume, primeiramente caem onde acaso estejam. Mas quando ocorrerem 
ataques repetidos, ao pressentirem-nos, fogem para perto de suas mães ou 
para perto de alguém que conheçam bem, por causa do terror e do medo da 
afecção; pois, sendo crianças, não conhecem ainda o que seja envergonhar-
se”.

Hipócrates. Da doença sagrada, §12.



A vergonha: “Coragem: A noite vela os olhos de teu filho.”

“- Teseu: Por que oculta com peplo a mísera cabeça? 
- Anf: Por vergonha de teu olhar, da consangüínea amizade e do sangue filicida. (…) 
Ó filho! Afasta dos olhos o peplo, lança-o, mostra tua face ao sol.
- Teseu: Bem! A ti sentado em lastimável posição, rogo que mostres teu olhar aos 
amigos. Não há treva que tenha tal negra nuvem capaz de ocultar a desgraça de 
teus males.”

Eurípides. Héracles. vs.1198-1217.

Joahnn Heinrich Füssli. O Silêncio (Das Schweigen). 
1799-1801. Atualmente em Zurique, Kunsthaus.

“Sente-se mais vergonha dos atos que ocorrem 
diante dos olhos e às escâncaras; daí o provérbio 
‘nos olhos está a vergonha’. Por essa razão, 
sentimos mais vergonha diante dos que sempre 
estarão presentes e daqueles que prestam atenção 
em nós, porque ficamos, em ambos os casos, ante 
os olhos de outrem… Quando devemos ser vistos 
e viver em público com os que  conhecem nossos 
atos, somos mais sujeitos à vergonha. Daí o poeta 
Antifone, quando ia ser açoitado por ordem de 
Dionísio, dizer, vendo os que iam morrer com ele 
cobrir o rosto ao atravessarem as portas da 
cidade: ‘Por que cobrir vossos rostos? Acaso 
temeis que um destes vos reconheça amanhã?”

Aristóteles. Da vergonha e da impudência. p.39-47.



Ainda uma doença sagrada:

“Os primeiros homens a sacralizarem esta enfermidade parecem-me ser os mesmos 
que agora são magos, purificadores, charlatães e impostores, todos os que se 
mostram muito pios e plenos de saber. Esses certamente, excusando-se, usam o 
divino para proteger-se da incapacidade de fazer valer o que ministram, e, para que 
não se tornem  evidentes sabedores de nada, declaram essa afecção sagrada. 
Alegando motivos convenientes, eles aplicam um tratamento para a segurança deles 
próprios, ministram purificações e encantamentos, e prescrevem que se afastem de 
banhos e de vários alimentos inapropriados para homens doentes: proibiram o 
salmonete, a enguia- pois esses peixes são os mais perniciosos - … a cabra, o cervo, 
o leitão, o cachorro – pois essas carnes são muito perturbadoras do ventre… e ainda 
tudo o que é considerado revigorante. Dentre os legumes proibiram a menta, o alho, 
a cebola – pois o sabor picante em nada convém a um debilitado -; prescreveram não 
portar vestimenta negra- pois o negro lembra a morte-, nem se vestir ou cobrir com 
pele de cabra, nem colocar um pé sobre o outro, nem a mão sobre a outra- pois tudo 
isso são proibições… Parece-me que, entre os líbios, habitantes do interior da terra, 
ninguém goza de saúde, porque eles se cobrem com peles de cabras e se alimentam 
de carnes de cabras, jamais possuem colchões, nem vestimentas, nem calçados que 
não tenham sua origem na cabra. Pois não tem outro rebanho senão cabras e bois. 
Se tais coisas utilizadas e ingeridas engendram e aumentam a doença, e não 
ingeridas curam-na, então o deus não é o causador de nada, nem os purificadores 
são úteis; mas os alimentos são os que curam e prejudicam, e furtar-se o poder do 
divino.”

Hipócrates. Da doença sagrada. §1.



“As coisas sagradas são reveladas aos 
homens sagrados; às pessoas comuns (isso) 
não é permitido, antes de serem iniciadas nos 
mistérios da ciência”.

Hipócrates. Lei. $5.

Pérolas...

“Essa doença dita sagrada provém das mesmas motivações que as demais, 
ou seja, provem de coisas que aproximam e que se afastam, como o frio, o 
sol e os ventos que estão em mutação e nunca se estabilizam. Mas isso é
divino; de sorte que em nada se distinga essa enfermidade como mais divina 
do que as outras enfermidades, mas elas todas são divinas e todas elas são 
humanas.”

Hipócrates. Da doença sagrada. §18.

“Se (o fleuma) fica bloqueado nesse trajeto 
produz-se o fluxo para as veias das quais já falei; 
o indivíduo torna-se afônico e fica sufocado, e 
cai-lhe espuma da boca. Os dentes se cerram, as 
mãos se contraem, os olhos reviram, o indivíduo 
perde a consciência, e alguns eliminam 
excremento. Essas coisas ocorrem às vezes pelo 
lado esquerdo; outras vezes, pelo direito, e 
outras ainda, por ambos os lados.

Hipócrates. Da doença sagrada. §7.


