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Fournier, frade benedictino de Solesmes e doutor em medicina, pu
blicada em 1893.
E certo, porém, que, de todos êsses santos apontados como médi
cos, um grande número, a maior parte mesmo, não só nunca teriam
estudado medicina, mas nem sequer teriam tratado doentes durante
a sua passagem pelo mundo.
Assim, acontece haver mesmo quem duvide — e com autoridade
para o fazer — de que os próprios SS. Cosme e Damião tenham sido
médicos ou cirurgiões.
Sem entrar, com efeito, agora a discutir se houve um só S. Cosme
e um só S. Damião, ou vários grupos homónimos, apenas direi que,
num artigo recentemente publicado nos Analecta Bollandiana por
Hippolite Deleha/e, um dos presbyteri Societatis Iesu que figura na
capela da revista, se lê o seguinte : 1
«Os santos Cosme e Damião são universalmente reputados como
os santos que por excelência curam; a lenda, para exprimir o interêsse que êles tomam pelos desgraçados com a saúde alterada, não
encontrou nada de melhor do que fazer de êles médicos, e natural
mente médicos que realizam o ideal da multidão; não se enriquecem
à custa dos doentes ; os seus cuidados são gratuitos, são àvápyupoi.

No entanto, póde dizer-se terem sempre os artistas representado
os SS. Cosme e Damião na sua qualidade de médicos ou de cirur
giões.
Assim acontece no quadro do Museu Machado de Castro em que
se vêem os dois santos junto dum doente emmagrecido que apresenta
a perna e o pé esquerdos e o terço inferior da côxa do mesmo lado
duma côr escura, contrastando bem com o tom claro do resto da
pele.
Estas duas partes, diversamente coradas, estão separadas por um
traço nítido, perpendicular ao eixo do membro ; além disso, o volume
das carnes parece diminuir bruscamente na passagem da zona co
berta de pele branca para a zona ennegrecida.
A primeira coisa que necessàriamente lembra a um médico, que
contemple esta pintura, é tratar-se dum caso de gangrena sêca.
Foi esta a interpretação que, por mais duma vez, ouvi ao erudito
Dr. Teixeira de Carvalho e foi esta a explicação que tive por boa
1
Hippolite Delehaye, Les recueils antiques de Miracles de saints, Anàlecta
Bollandiana, Temus x l i i i , Fase. 1 e t 11, 1925, pág. 8 .
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até que a leitura recente dum artigo de Jean Avalon, publicado em
1923 na revista Aesculape i, me têz pensar que se trataria doutra
coisa.
Comparando, de facto, êste quadro com os que vêm reprodu
zidos no citado artigo e ainda com as estampas da tese de Jean Vergnet, apresentada nesse mesmo ano de 1923 à Faculdade de Medicina
de Paris 2, fica-se convencido de que se deverá tratar antes de mais
uma representação do milagre da perna que a Legenda Aurea des
creve nos seguintes termos: 3
«O papa Félix mandou construir em Roma uma grande igreja
em honra dos dois santos. Esta igreja tinha por guarda um homem
que tinha uma perna tôda comida por um cancro. Ora, durante o
seu sono, o piedoso guarda viu os santos Cosme e Damião aparece
rem-lhe com unguentos. E um dos santos disse ao outro: «Onde
«poderemos encontrar carnes frescas, para pôr no logar das carnes
«podres que vamos cortar?» O outro santo respondeu: «Enterraram
«hoje um Mouro no cemitério de S. Pedro ad vincula; vamos buscar
«uma das suas pernas para a dar ao nosso servidor!» E os dois
santos assim fizeram; depois deram ao guarda a perna do Mouro, e
levaram para o túmulo dêste a perna do doente. E êste ao acordar,
vendo-se curado, contou a todos a sua visão, e o milagre que a tinha
seguido. Foram então ao túmulo do Mouro; descobriram que uma
das suas pernas faltava, e que, no seu logar, estava a perna doente
do guarda ».

O quadro do Museu Machado de Castro deve representar a ope
ração terminada, a extraordinária enxertia feita. Um dos santos toma
o pulso ao doente, um pouco desfalecido e que tem no braço esquerdo
um penso mostrando ter sido devidamente sangrado.
Trata-se, pois, como se vê, duma miraculosa intervenção, bem
digna certamente de ser representada em pintura como própria para
aumentar os créditos dos dois famosos cirurgiões celestiais, enquanto
que, devemos concordar, o facto de estar junto dum doente com gan
grena não é coisa memorável, pois até eu, com a alma tôda encar
dida do mais negro pecado, sou capaz de tal fazer.

1 Jean Avalon, La greffe humaine dans l ’art. Aesculape, Janvier, 1923, pág. 8.
2 Jean Vergnet, Essai iconograhique sur S. Côme et S . Damien — Thèse pour
le doctorat en Médecine, Paris, 1923.
3 Le bienheureux Jacques de Vorágine, La Légende dorée, traduite du latin
d ’après les plus anciens manuscrits par Teodor de Wyzewa, Paris, 1909, pág. 544.
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Parece-me que não poderá haver dúvidas sôbre a interpretação
que proponho.
Correndo, com efeito, as páginas dos dois citados trabalhos de
Avalon e Vergnet, rápidamente se verifica que há, dispersos pelos
museus e igrejas da Europa, variados quadros representando as di
versas passagens deste maravilhoso feito, sendo possível, como vamos
ver, seria-los por forma a seguir o milagre nos seus sucessivos
tempos.
Assim, Francisco Francken, denominado o Velho, numa pintura 1
que hoje se guarda no Museu de Antuérpia e que fazia parte dum
tríptico executado para o altar da Confraria dos Cirurgiões na cate
dral da mesma cidade, representou a amputação da perna doente.
A mesma scena se encontra figurada num dos quadros da predela
do retábulo pintado por Jaime Huguet, existente na igreja de S. Mi
guel de Tarrassa, na Catalunha 2.
Outros representaram os santos aplicando a perna preta ao côto
do enfêrmo — Lorenzo di Bicci, no compartimento da esquerda da
predela dum quadro que se encontra no Museu dos Uffi\i em Flo
rença 3; F r a Angelico, num pequeno quadro guardado também em
Florença e que é um dos compartimentos da predela do retábulo
pintado para o altar-mór da igreja do convento de S. Marcos dessa
cidade 4; Pesei lino, num dos compartimentos que pintou para um re
tábulo destinado à capela da Annuncia ta no convento de Santa Croce
de Florença e de que o assunto principal era devido a Fra Fillipo
IJpi, compartimento que hoje se encontra em Paris, no Museu do
Louvre 3.
No pequeno quadro citado de Lorenzo di Bicci vê-se ainda, do
lado de fóra da casa em que os santos fazem a enxertia, o cadáver
mutilado dum negro, tendo ao lado uma perna branca.
Numa curiosa pintura italiana do século x v i, de autor desconhe
cido, pertencente à colecção Louis Forest 6, de que o citado artigo
de Jean Avalon dá notícia, vê-se também em baixo o cadáver dum
negro a que falta a perna direita, estando junto dêle diversas perso
nagens entre as quais o coveiro, enquanto que em cima os santos
' Reproduzida no livro de Vergnet (est. i) e no n.° io, de 1923, da revista Aesculape.

2 Reproduzido na Histoire de Vart de André Michel, Tomo 111, 2.a parte, Pa
ris, 1908, pág. 797.
3 Reproduzido no livro de Vergnet (est. in).
1 Reproduzido no n.° de Janeiro de 1923 da revista Aesculape.
5 Reproduzido no livro de Vergnet (est. v).
6 Reproduzido no n.° de Janeiro de 1923 da revista Aesculape.
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aplicam a perna do cadáver ao côto do sacristão, na presença de
várias pessoas que manifestam, diz Avalon, a sua admiração por uma
tal proeza cirúrgica.
O mesmo artigo é acompanhado ainda da reprodução duma es
cultura em madeira do Colégio de Santa Cruz de Valadolid, obra do
fim do século x v i, que representa também os santos fazendo a en
xertia, mas com uma variante que se afasta da maneira como o caso
é descrito na Legenda Aurea — junto do leito do paciente está um
preto vivo a que falta uma perna e não um cadáver.
Outras divergências se podem verificar ainda nas obras dos pin
tores e dos imaginários.
Assim, enquanto que Bicci, Fra Angelico, Pesellino e o autor
anónimo do quadro da colecção Foresrrepresentaram a perna direita
como sendo a doente, no quadro do Museu Machado de Castro e na
escultura de Valadolid a perna do milagre é a esquerda.
Além disso, a altura em que foi feito o corte é variável, indo
desde uma amputação da perna pelo terço superior (pintura de Francken e escultura de Valadolid) até a uma resecção da anca (quadro
de Pesellino).

A propósito dêste milagre da perna, tal como é descrito na L e
genda Aurea, é curioso notar que os autores gregos das Colecçôes
antigas de milagres de Santos, estudadas por Hippolite Delehaje
no artigo já citado dos Analecta Bollandiana, falam, descrevendo-a
com minúcia, duma igreja existente em Constantinopla, que por ven
tura tinha os corpos dos santos ou pelo menos relíquias parciais, e
onde se praticava a incubação, «quere dizer que os doentes passavam
lá não só o dia mas a noite» *.
«As instalações— lê-se no referido artigo— estavam evidentemente
em relação com esta prática. Cada um escolhia o logar que deveria
ocupar até que a sua prece fôsse satisfeita, a não ser que o supli
cante desistisse de esperar êsse momento. Havia provavelmente
celas para um certo número de doentes e separações permitindo lhes
isolarem-se » 12.
«Sabe-se em que consistia essencialmente o rito da incubação. O
doente instala a sua cama na basílica e espera que durante o sono o
patrono do logar lhe traga o socorro que implora. A maior parte
das curas devidas à intercessão dos SS. Cosme e Damião são prece1 Delehaye, loco citato, pág. 11.
2 Id., ibid., pág. 12.
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didas dum sonho em que os santos indicam ao doente o remédio a
empregar, quando o não curam ¡mediatamente. O quadro que as
nossas narrações nos colocam diante dos olhos é o dum hospital
onde tôdas as noites os médicos fazem a sua visita, parando junto
do leito dos doentes, informando-se do seu mal, prescrevendo um
regime ou formulando uma receita. Os dois santos aparecem ves
tidos de m édicos... e não é senão em circunstâncias excepcionais...
que se mostram com qualquer outro fa to ...» *.
Muitas vezes «acontece que a cura é instantânea: os santos con
tentam-se em impor as mãos ao doente. Ou então manejam o bis
turi e a cicatriz permite verificar a natureza da sua intervenção» 12.
Como se vê por esta longa transcrição, a cura do guarda da igreja
de Roma, tal como vem descrita na Legenda Aurea, não é mais
afinal do que a repetição de casos que, segundo os velhos autores
gregos de colecções de milagres, com frequência se davam na basílica
dedicada aos SS. Cosme e Damião em Constantinopla.
Trata-se, de resto, duma velha tradição grega, pois que, como é
sabido, já na antiguidade se praticava a incubação nos templos dedi
cados a Esculápio, que eram vulgares por tôda a Grécia.
Há mesmo quem diga deverem os SS. Cosme e Damião, que
foram martirizados numa cidade da Cilicia, o seu privilégio de tau
maturgos ao facto de nessa terra existir um templo célebre dedicado
a Esculápio, onde, como de costume, se praticava a incubação — o
deus aparecia em sonhos aos doentes indicando o remédio conve
niente para cada caso.
« Parece que esta função foi imediatamente atribuída aos dois
santos locais, porque, da primeira vez que ouvimos falar déles, apa
recem em sonhos ao Imperador Justiniano, doente em Bizancio. Os
santos curaram o imperador, que lhes mandou construir um templo;
o seu culto espalhou-se por tôda a parte, e desde então, êles apare
ceram muitas vezes aos doentes para lhes indicar o que deveriam
fazer » — diz o doutor Cabanès 3.

II
Mas voltando ao nosso quadro.
No primeiro plano vê-se, junto do leito do doente, uma banca
1 Delehaye, loco citato, pág. 12.
2 Id. ibid., pág. i 3.
3 Docteur Cabanès, Les saint médecins, in Remèdes d ’autrefois (deuxième série),
Paris, 1913, pág. 341.
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tendo em cima diversos objectos — um gomil, um prato com qual
quer substância que, dado o escurecimento da pintura, se não póde
reconhecer o que seja, uma faca, uma romã, um pedaço da casca do
mesmo fruto com alguns bagos ainda aderentes, tendo sido os res
tantes deitados numa taça que lá aparece também na pintura com
uma colher dentro.
A presença da romã parece-me digna de nota, pois tal fruto não
figura na extensa lista, que Vergnet publica no seu livro *, dos objec
tos que nas pinturas aparecem na mão dos santos ou junto déles.
Dada a forma como, no quadro, as coisas estão dispostas, pa
rece-me que não poderá haver dúvidas de que a romã deveria ser
um medicamento destinado a ser ministrado ao doente e ainda de
que a parte aproveitada para tal fim eram os bagos ou o sumo déles.
Procurei, por isso, averiguar, rebuscando em velhos livros de
terapêutica, se os bagos de romã não teriam passado noutras eras
por ter uma acção capaz de justificar o seu emprêgo num caso como
éste.
Comecei, como convinha, por consultar uma venerável tradução
da língua grega para a vulgar castelhana do livro de Dioscorides,
Acerca de la materia medecinal y de los venenos mortíferos, «illus
trado com claras y substantiates annotât iones* pelo Doutor Andres
de Laguna «medico de lu lio III, Pont. Maxi.», impressa em Sala
manca em 15 6 6 .
Pouco aproveitei.
Diz o livro que há três variedades de romãs — as doces, as azedas
e as vinosas — que tôdas são de «loable mantenimiento», confortando
o estômago, ainda que sustentando pouco.
Disserta depois sôbre as suas aplicações, dizendo entre outras
coisas que o sumo dos bagos, cosido com mel, « vale mucho contra
las llagas de la bôca, de la verga, y del siesso » e que é também
muito útil nas unhas despegadas, nas'chagas que destroem a carne e
na «carnosidad supérflua» e ainda que os «cuexquillos de los granos»,
secados ao sol e tomados com água da chuva, se podem dar cómoda
mente a beber aos que costumam cuspir sangue.
Tomemos nota de que aqui aparece claramente indicado terem os
«cuexquillos de los granos» virtudes hemostáticas que muitos outros
autores atribuem, como vamos ver, já ao sumo do fruto, já à água de
romãs.
Assim, por exemplo, Plinio, na sua Historia natural, recomenda
(Livro xxiii, § l v ii ) o infuso feito em água das chuvas com u m a 1
1 Vergnet, loco citato, pág. 79.
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romã cortada aos quartos como sendo útil, tomado a frio, nas hemo
ptises1; Hipocrates, no Sétimo livro das epidemias, fala da irmã
dum certo Clinias que teve vómitos sanguinolentos durante catorze
dias e que se curou com a água de romãs 12, etc.
Henri Leclerc, no seu livro Les Fruits de France 3, diz mesmo
que o nomepor que os gregos designavam a romã— poí« ou póoc— deri
varia do verbo pew que significa escorrer, mostrando assim talvez a
utilidade do fruto para fazer parar todos os fluxos.
E certo porém terem os 'helenistas, que consultei sôbre o caso,
esta etimologia por suspeita.

Continuando a rebuscar em velhos alfarrábios, fui encontrar Za
cuto Lusitano recomendando as romãs azedas para fazer parar os
vómitos de sangue 4; Ettmüller que, citando as aplicações terapêuticas
do sumo das romãs azedas, diz — « item in haemorragiis ab aestu
oriundis quibuscunque, et nimiis haemorrhoidum fluxibus convenit» 5,
referência que me parece importante para o caso, embora eu tropece
na tradução exacta da palavra «aestus».
Dado porém o seu significado vulgar, penso que o autor se que
reria referir a tôdas as hemorragias resultantes dum grande afluxo
de sangue ás partes, ou seja, como diríamos hoje, a tôdas as hemor
ragias congestivas ou inflamatórias.
Esta opinião de Ettmüller é citada no Tratado de Materia Me
dica, de Geoffroy, onde se lê também o seguinte : «Acidorum grana
succulenta in haemorrhoidibus nimium fluentibus frequenter masticata
velut certum remedium», citando para confirmar esta doutrina Thomar
Bartholin e outros autores 6.
Bartholin n a rra de facto no seu livro Acta medica et philosophica
Hafniensia, obs. l i , o caso dum hom em cu jos d ias estavam am eaça-

1 Histoire

naturelle de Pline, avec traduction en français par M. É. Littré, Pa

ris, 1848-1849.

2 Oeuvres complètes d ’Hippocrate, traduction nouvelle.. . par É. Littré, Paris,
1839-1861, vol. v, pág. 455.
3 Henri Leclerc, Les Fruits de France, Paris, 1925, pág. 247.
4 Zacuti Lusitani... D e medicorumprincipium historia. Editio postrema. Lugduni, 1642, pág. 173.
5 Michaelis Ettmüller, Opera omnia medico-physica, theoretica et pratica. Tomus tertius. Venetiis, 1732, pág. 59.
6 Tractatus de Materia M edica. . . auctore Stephano-Francisco Geoffroy. Tomus secundus, Venetiis, 1742, pág. 422.
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dos por um fluxo hemorroidário rebelde a tôdas as medicações e
que se salvou graças ao uso que fez do sumo de romã *.
Tudo isto concorde, como se vê, em atribuir ao sumo de romã
propriedades hemostáticas.
Mais importante,'porém, para justificar o emprego do sumo deste
fruto consecutivamente a uma intervenção cirúrgica, como aquela
cujo final presumo representar o quadro do Museu Machado de
Castro, é a doutrina exposta por Joam Vigier no seu Thesouro Apollineo, a pág. 872 12:
«Os medicamentos que chamamos adstringentes ou repercussivos,
são os que impedindo aos humores fazer demora em algúa parte, os
fazem retroceder aos vazos ; destes se usa com bôm sucesso nas
feridas e chagas frescas, porque confortão as fibras da parte, e im
pedem os humores de se fermentarem, e apodrecerem por sua de
mora. .. ».
«Contam-se entre os repercussivos a agoa fria, o vinagre, o oxicrato, as romans azedas, o agraço, o çumo de c id ra ,... porque mor
dicando as partes nervosas, fazem apertar as fibras carnosas, e confortando-as assim, fazem que os hum ores... retrocedem aos vazos».
Fala depois duns outros adstringentes que actuam por outra fórma
e em seguida diz:
«Todos estes remedios não são somente repercussivos, são tam
bem adstringentes, e d’elles se póde usar nas hemorrhagias. Os
primeiros obrão apertando as fibras carnosas junto ao vazo sanguí
neo, ou coagulando o sangue, que está para sahir: os segundos»...
e t c ...
Ora, é entre os primeiros que, como vimos, se conta a romã.
&
Seria esta manifestamente uma explicação aceitável da presença
da romã no quadro do Museu Machado de Castro.
E certo que em vários livros, por exemplo na Pliarmacopoea
Schrõdero-Hoffmanniana de Jean Jacques Mangel 3, se recomenda o
uso do sumo da romã vinosa nas síncopes e vertigens, o que também
poderia servir para justificar o uso da romã durante uma intervenção
cirúrgica.
1 Citado por Leclerc, loco citato, pág. 248.
2 Joam Vigier, Thesouro Apollineo, galénico, chimico, chirurgico, pharmaceutico, ou Compendio de remedios para ricos e pobres, Coimbra, 1745.
* Johannes Jacobus Mangetus, Pharmacopoea Schrõdero-Hoffmanniana, Génevae, 1687, pág. 421.
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É certo também que não devemos esquecer que estamos em pre
sença de dois santos e não duns cirurgiões vulgares.
Ora, como faz notar o autor do artigo já tanta vez citado dos
Analecta Bollandiana *, os remédios indicados em sonhos aos doen
tes, que passavam a noite na basílica de Constantinopla, não tinham,
para que o poder dos santos taumaturgos se podesse justamente afir
mar, muitas vezes em si mesmos qualquer eficácia.
Poderia também ser éste o caso.
Mas provavelmente não é, porque os pintores portugueses do sé
culo x v i, influenciados como foram pelos mestres flamengos, tinham
uma manifesta tendência para as interpretações realistas das coisas.
Nas Flandres, como faz notar Vergnet 12, «quando o pintor terá
necessidade de sublime, copiará os italianos, mas fóra disso irá pro
curar o seu modelo ao hospital próximo, e os celestes jardins tor
nar-se-ão em arrière-boutiques d'officine».
Por isso, se na pintura aparece uma romã, é lógico supor que se
costumava ministrar éste fruto a certos doentes.
Lá está, além disso, o penso da sangria, feita do mesmo lado da
lesão, que não pode evidentemente ser considerada como um déstes
tratamentos que não têm em si próprios nenhuma eficácia.
A sangria estaria mesmo, salvo melhor opinião, perfeitamente
indicada, para os médicos de outras eras, na hipótese duma inter
venção sangrenta, como aquela de que, a meu ver, o quadro do
Museu Machado de Castro representa a terminação.
Com efeito, numa Nova pratica e theorica de Cirurgia, que
trata de todos os; accidentes, causas, sinaes, prognosticos, & cura
delles, que podem sobrevir a todas as feridas que vem junta a quarta
impressão da Lu\ verdadeira, e recopilado exame de toda a cirur
gia do licenciado Antonio Ferreyra, lê-se o seguinte:
«O mais essencial remedio & mais util evacuação que ha em as
feridas, he a sangria, pois com ella não só se refrea o impeto do
sangue que corre, & se impede o fluxo de humor que póde vir à
parte, porem defendemos que tal parte nem inflamme nem apos
teme» 3.
Coimbra, Dezembro de 1925.

1 Delehaye, loco citato, pág. i 3.
2 Vergnet, loco citato, pág. 60.
3 Antonio Ferreyra, Liq verdadeyra, e recopilado exame de toda a cirurgia,
quarta impressam, Lisboa, 1705, pág. 460.
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