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http://congressohistoriacienciasaude.weebly.com/ 

chcs.institutoprometheus@gmail.com 

 

O Instituto Prometheus está a organizar a 1.ª edição do Congresso de História 

das Ciências da Saúde dedicado ao tema PHÁRMAKON - Do combate da 

enfermidade à invenção da imortalidade, que se irá realizar nos dias 26 a 28 de 

Outubro de 2016 no Museu da Farmácia, em Lisboa.  

A ideia para este evento nasce, naturalmente, da relevância crucial da saúde no 

contexto humano. Desde a origem da Humanidade que a saúde desempenhou um 

elemento chave nas comunidades e nas suas mentalidades. O eterno espectro da morte 

que paira sobre o Homem foi, como ainda hoje é, uma das suas principais 

preocupações. Simultaneamente, é também uma fonte inesgotável de criatividade e 

incentivo na demanda por retardantes do fim da vida. Constitui um aspecto singular 

que perpassa todas as fases da vida do ser humano (nascimento, crescimento, vida 

adulta, morte), assim como todos os aspectos do seu quotidiano (alimentação, higiene 

pessoal, crença religiosa, vida profissional, etc).   

Estes aspectos não são apenas inerentes ao homem numa perspectiva individual, 

num determinado tempo e espaço, mas são elementos definidores da evolução 

civilizacional ao longo da História: o processo de mumificação no Antigo Egipto, o 

culto de Asclépio e os tratados de medicina de Hipócrates e Sorano no período 

Clássico, a Enciclopédia Médica de Avicena, as experiencias desafiadoras de 

Leonardo da Vinci, a vida e obra de Florence Nightingale e os avanços tecnológicos 

das duas Grandes Guerras são alguns dos incontáveis exemplos da evolução das 

ciências da saúde numa perspectiva histórica. 

A História da Ciências da Saúde abarca um vasto leque de estudos 

interdisciplinares, desde a origem do homem até ao presente, centrando-se a nossa 

proposta de investigação no período que vai desde a Pré-história até ao fim da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), conscientes que os anos em reflexão se 
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constituem marcantes para a historiografia das ciências, no geral, e em particular para 

a saúde. 

Em parceria com o CITCEM,  CIDH - Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos 

Insulares Atlânticos e da Globalização - Universidade Aberta, o Museu da Farmácia, o 

Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, o Instituto Europeu de 

Ciências da Cultura Pe. Manuel Antunes e outras entidades associadas, espera-se com 

este Congresso a apresentação de vários estudos numa ampla cronologia, captando o 

interesse do público português e de jovens investigadores para esta área e 

promovendo um amplo debate de modo a potenciar a interdisciplinaridade científica.  

A organização da 1.ª edição do Congresso de História das Ciências da Saúde dedicado 

ao tema PHÁRMAKON - Do combate da enfermidade à invenção da imortalidade 

pretende proporcionar um espaço onde, unidos por um tema generalizante que abarca 

um mundo de disciplinas específicas, consigamos estudar o Homem em toda a sua 

complexidade. 

Realizado ao longo de três dias terá mais de 40 oradores nacionais e 

internacionais. Visa atingir os objectivos de integração e debate construtivo acerca de 

tópicos essenciais. Assim, os temas preferenciais são: 

 
PRÉ-HISTÓRIA E ARQUEOLOGIA 
- Testemunhos arqueológicos e epigráficos;  
- Hábitos alimentares; 
- Iconografia do corpo: sexualidade, fertilidade, reprodução; 
- Paleopatologia;  
- Trepanação e outros procedimentos terapêuticos; 
ALIMENTAÇÃO E COSMÉTICA  
- Nutrição e Alimentação;  
- Higiene;  
- Cosmética;   
ARQUITECTURA  
- A Saúde no espaço urbano;  
- Arquitectura assistencial; 
- Termalismo e Sanatórios; 
ARTE E PATRIMÓNIO 
- Saúde e arte; 
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- A saúde nas colecções museológicas; 
- Património assistencial;  
CIÊNCIA 
- Evolução de técnicas; 
- Tecnologias aplicadas à saúde; 
ENFERMAGEM 
- Assistência aos doentes; 
- História da Enfermagem ; 
FARMÁCIA 
- História da Farmácia; 
- Materia medica e compostos de síntese; 
MEDICINA 
- Medicina na guerra;  
- Anatomia ao longo da história; 
- Genética e o desenvolvimento de novas áreas da medicina; 
- Evolução da medicina;  
PSICOLOGIA 
- O conceito de louco; 
- Evolução das terapias; 
POLÍTICA 
- Estratégias de contenção da doença na cidade e entre Estados; 
- Tratados e publicações; 
RELIGIÃO 
- Religião como motor ou como travão para o avanço na medicina;  
- O Poder da Cura: Religião, Mitologia, Bruxaria; Curandeiros; 
SAÚDE E SEXUALIDADE 
- Sexo como elemento de uma vida saudável; 
- O sexo como terapia 
- Controlo de natalidade;; 
- Fertilidade e Aborto; 
- Desvios e Distúrbios sexuais 
SOCIEDADE 
- Médicos, Enfermeiros e Farmacêuticos na Sociedade; 

- Autores portugueses das ciências da saúde; 
- Diáspora e saúde; 
- Interpretação da doença e da deficiência ao longo da História; 
OUTROS 
- Saúde e Misericórdias; 
- Grandes exploradores e viajantes: A saúde nas viagens; 
- A saúde na literatura; 
- Desporto. 
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Comissão Organizadora: 
- Carolina Soares (Presidente) 

- Francisco Isaac 

- José Magalhães 

- Paula Basso 

- Pedro Marques 

- Sandra Gameiro Baptista 

Comissão Científica (ordem alfabética): 
- Augusto Moutinho Borges (Presidente) 

- Aires Gonçalves  

- Helena Gonçalves Pinto 

- Isabel Drumond Braga 

- João Neto 

- José das Candeias Sales 

- José Eduardo Franco 

- Maria do Sameiro Barroso 

- Nuno Simões Rodrigues 

- Paula Barata Dias 

- Pedro Barbosa 

- Susan Deacy 

Secretariado Executivo 
- Amanda Coelho 

 
Instituições organizadoras (por ordem alfabética) 

Associação Nacional de Farmácias | Museu da Farmácia 

Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa 

CIDH - Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a 

Globalização Universidade Aberta 
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CITCEM – Centro de Investigação Interdisciplinar 

Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes 

Instituto IPAEHI – Associação para Estudos Históricos Interdisciplinares 

Instituições Parceiras 

Associação Cultural Nova Acrópole 

 

 

 


