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PRÉ HISTÓRIA IDADE ANTIGA ORIENTAL IDADE ANTIGA CLÁSSICA IDADE MÉDIA IDADE MODERNA IDADE CONTEMPORÂNEA

Experimental Evolutiva

Mesopotâmios
3500 - 3000 a.e.c

Hebreus
3100 - 63 e.c

6 Milhões 16003700 900 XIV350010.000 5.000 476 1453 1789 2018

Doenças eram causadas 
por entidadс сpirituais

Xamãs
Curandeíros
Mulher Coletora 
de Ervas

Sacerdotс Sacerdotс Curandeiros
Sacerdotс Exorcistas 
Sacerdotс Medicastros

Exorcismos
Trepanaçõс

escrita
cuneiforme

Bruxaria

1º tratado de diagnósticos 
e prognósticos médicos

Egípcios
3400 a.e.c. - 300 e.c.

Gregos
1800 a.e.c. - 146 a.e.c.

Romanos
753 a.e.c. - 476 e.c.

Imhotep
1º médico: aprimoramento dos métodos 
médicos e cirúrgicos

Thot 
Dyehuty: criou receitas curativas

Deus 
Médico supremo: intermediado 
por profetas, boticários, 
enfermeiros e parteiras

Purificação do corpo humano
Laxantс, purgantс 
e diuréticos
Ataduras, comprсsas e dietas

Rituais Mágicos
Sacrifícios
Infusão de ervas 

Fármacos
Rituais (Divindades de cura)

Sonoterapia

Higiene
Dietas
Quarentena (profilaxia)

Banhos Medicinais

Precс e Sacrifícios
Oferendas nos templos de cura
Oráculos
Equilibrio dos 4 elementos
Cirurgias rudimentarс
Purgação usando: alimentos especiais, clisteres, 
vomitórios, sangrias, banhos quentes e frios, fumigações

Dieta
Exercícios físicos
V ida moderada
Água potável (aquedutos e canais)

Termas romanas

Feitiçarias, Oferendas, Santos, Amuletos
Contraria Contrariis: Sangrias, purgação, Dieta, 
Drogas (polifarmácia, Teríaca ou teríaga antídodo para veneno)

“Toque real”
Bizantinos: Alquimia, Incubatio (sonho)

Islã: Recuperação do equilíbrio humoral, higienização

Medicamentos químicos
Cirurgias
Higiene
Humanismo

Cirurgias
Higiene
Reabilitação
Reeducação
Consciencioterapia • Autoconsciencioterapia • Autocura
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Na época bíblica, Deus era 
rсponsável pelo binômio 

saúde-doença

A medicina era somente praticada por 
homens e era itinerante

Medicina primitiva 
de caráter mágico

A prática da cirurgia colidia com 
o preceito eclсiástico contra 
o derramamento de sangue

Os Árabс prсervaram as 
antigas tradiçõс médicas dos 
textos gregos e mantiveram 

a medicina separada da religião

Sôma = Cadáver
Thymos = espírito/princípio da vida
Psikhé = alma enquanto viver o ser humano

Escola de Alexandria: Pt olomeus 
fundaram uma сcola de medicina no 
Egito, onde a anatomia tornou-se uma 

disciplina do saber (300-250)

Druidas e as plantas 
mágicas (vísgo)

PER-ANKH: local, no Egito, 
onde eram estudados 

as artes médicas

TEMPLO DE GULA: deusa mais 
poderosa da “cura”, existiam 
bibliotecas dedicadas ao tema sáude

MUMIFICAÇÃO: Egito
conhecimento anatômico

Deificação Mitologia e Medicina Natural ReligiosaO Saber Mágico

Filósofos • Naturalistas • Médicos
Dea Salus (Deusa da saúde)  

Esculápio (Deus romano da medicina)

Galeno (129-200)

Cristianismo: 
Bispos, Padrс, Mongс, Barbeiros.
Tertuliano (164-240): preocupou-se com existência da alma no embrião

Médicos (Islã): 
Rhazс (865-925)  • Avicena (980-1037)  • Averróis (1126-1198)  •Maimônidс (1135-1204)

Médicos
Paracelso (1493-1541)

Jean François Fernel ( 1497-1558)

René Descartes (1596-1550)

Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794)

Leonardo da Vinci 
(1452-1519) 

Santo Agostinho 
(354-430)

Ambroise Parré 
(1510-1590)

Andrea Vesalius 
(1514-1564)

Chevalier de Lamark 
(1744-1829)

Louis Pasteur 
(1822-1895)

Carl Jung 
(1875-1961)

Phelippe Pinel
 (1745-1826)

PESTE
NEGRA 

A cultura da higiene se extinguiu, a medicina 
dсviou-se da prática metodológica para acompanhar 

as superstiçõс e os medos, “era da sujeira”.
 Foi atribuido a água potável ser um dos agentс da 

pсte e ocorreu redução no número de banhos. 
Roupas e máscaras сpeciais surgiram. 

Consciencioterapia: O termo 
Consciencioterapia e suas técnicas foram 

propostas em 1988, pelo médico, 
odontólogo, lexicógrafo e pсquisador 
brasileiro Waldo Vieira (1932-2015)

OIC 
(Organização Internacional de Consciencioterapia)

Fundada no dia 06 de setembro de 2003 na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 
Foi сtabelecida para ser organização multidimensional de 

excelência em Consciencioterapia, sendo referência na formação 
e aperfeiçoamento de consciencioterapeutas, contribuindo para 

a implantação do holopensene de saúde consciencial no planeta

1948

O.M.S.

Willian Morton
(1819-1868)

Progressos da medicina:
Vacinas (varíola - 1796)
Radiografias (1895)
Antibiótico (Penicilina - 1928)
Transplantes (1933)
Pílula (1961)

Plínio, o velho, disse: 
“sine medicis...nec tamen sine medicina” 

(saudável sem médicos...mas não sem medicina)

Alcmeón de Crotona (580-497): chefe da primeira escola grega, 
escreveu o livro “Sobre a Natureza”

Pitágoras (570-489): primeiro filósofo médico, noção de harmonia, 
o ajuste e a complementariedade dos opostos

Empédocles (492-430): doutrina dos 4 elementos (terra, ar, água e fogo)

Hipócrates (460-375): Pai da Medicina. Usava o raciocínio indutivo, 
a experimentação e negava as atitudes mágicas perante as doenças

Aristoteles (384-322): desenvolveu a teoria do pneuma e do intelecto

3 contribuições: hospitais militares, 
saneamento ambiental, legislação da prática 
e do ensino médico

Conservação dos alimentos 
em locais frсcos
Sepultamento fora da aldeia
Depósito de dejetos em 
locais afastados

Uma breve história da terapeuticologia Das curas somáticas à autocura consciencioterapica

Escola de Salerno (900-1811)
conjunto de mestres, discípulos e de escritos 
dedicados aos assuntos médicos
Fundação: Pontos (grego), Salernus (latino), 
Elinus (judeu), Adala (árabe)
Presença de mulheres médicas: Ginecologia, Trótula
Constantino, o africano

UNIVERSIDADES 
MÉDICAS 

Enciclopédia 
Etymologiae
Santo Isidoro

Edificaram templos 
para divindadс 
de cura

Sigmund Freud
(1856-1939)

P inturas Rupсtrс: 
alívio das dorс emocionais Amuletos

DAMA DE BRANCO
Namibia 2000 a.e.c

Deusс
Mago (Ashipu)

Sacerdote (Baru)

Especialista em ervas (ASU)

A revolução anatômica
de Da Vinci

Médicos сpecialistas
o clínico de sobrecasaca passa a adotar 
o jaleco branco do cientista

Consciencioterapeutas

O primeiro microscópio Janssen 
1590 


