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OBJECTIVO:

No âmbito do incremento da publicação de tratados de
ginecologia ocorrido a partir de meados do séc. XVI, na Europa,
editar, traduzir e analisar o primeiro tratado de ginecologia
publicado por um autor português,

DE VNIVERSA MVLIERVM MEDICINA
[A MEDICINA GERAL DAS MULHERES]

1603
DE RODRIGO DE CASTRO LUSITANO.

Duração: Setembro de 2018 a Setembro de 2021
Equipa: 17 investigadores + 5 consultores



Área científica principal: Filosofia, ética e religião; 
Subárea: História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia;
Domínio Científico Secundário: Humanidades;
Área científica secundária: Línguas e Literaturas;
Subárea: Literaturas específicas.

O Projecto

Instituição proponente:

Instituição participante:
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Rodrigo de Castro Lusitano

• Médico português de origem judaica;

• N. Lisboa, c. 1546 - Hamburgo, 1627?/1629?;

• Estudou na Universidade de Salamanca;

• Regressado a Lisboa, exerceu medicina durante alguns 

anos;

• Foi convidado por Filipe I a viajar para a Índia para estudar 

plantas medicinais e dar continuidade aos trabalhos de 

Garcia da Orta e de Cristóvão da Costa, mas recusou “por 

causas justas”, como ele próprio afirma;

• Saiu do país c. 1590, tendo provavelmente passado por 

outras cidades europeias antes de se instalar em 

Hamburgo;

• Aí publicou as 3 obras que nos chegaram;

• Assumiu mais tarde na vida o nome judaico de David 

Nahamias ou Nehemias.
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Parte Primeira Theoria

1. anatomia do útero e dos seios;
2. semente e menstruação; 
3. sexo, concepção e gravidez; 
4. parto e amamentação.

Parte Segunda Praxis

1. doenças comuns a todas as mulheres; 
2. doenças específicas das viúvas e das virgens; 
3. doenças relacionadas com a geração e doenças que 

afectam as grávidas;
4. doenças das puérperas e condições das amas-de-leite.



LINHAS DE ANÁLISE

• Como se descrevem as diferenças entre os sexos?

• Como se descrevem os órgãos reprodutores femininos?

• Que importância se concede às novas descobertas da anatomia?

• Como se explica a concepção, antes da descoberta dos óvulos e dos espermatozoides?

• Que função se atribui ao sangue menstrual?

• Como se justifica a esterilidade e que curas se propõem para ela? 

• Como se descrevem os cuidados com a gravidez e o parto?

• Como se explica a geração de seres com anomalias (monstros, hermafroditas, molas)?

• Que tratamentos se propõem para as doenças das mulheres nas suas idades e condições diversas?

• Que cuidados se entendem os adequados para um recém-nascido?

• Que importância se concede no tratado à ética médica, à religião, à superstição, ao direito?
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Algumas Milestones

Edição do texto latino;

Tradução integral em Português e parcial em 
Inglês do De Vniuersa mulierum medicina
(Parte I e Parte II);

Antologia de textos de medicina antiga sobre 
a natureza e as doenças das mulheres;

Tradução do tratado de Galeno Sobre a 
formação dos fetos.



http://projectgynecia.uma.pt/

http://projectgynecia.uma.pt/


MUITO OBRIGADA!


