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No século XVIII, um pouco por toda a Europa, mas com especial incidência nos estados cujos regimes 

políticos se filiavam no absolutismo iluminado, a polícia médica designava um conjunto de políticas de saúde 

que visavam assegurar o bem-estar dos súbditos e afirmar o poder dos estados. Nesse contexto, em Portugal 

e no seu império também foram adoptadas políticas para defender a saúde dos súbditos, como reformas 

hospitalares, o estabelecimento de cemitérios ou a limpeza das cidades. Este texto analisa as medidas 

adoptadas em Moçambique no quadro da polícia médica, no que diz respeito ao funcionamento do Real 

Hospital da Ilha de Moçambique. Tendo entre os doentes os soldados do regimento, que constituíam a 

maioria dos internados, e também elementos da elite da colónia, o hospital da ilha não era totalmente um 

enclave para europeus. Com efeito, os militares eram recrutados tanto em Portugal ou na Índia, como na 

ilha ou, no caso da companhia de cipaios, entre os africanos da Terra Firme fronteira. Mas, no hospital 

também eram tratados os escravos do rei. Em 1763, a gestão do Real Hospital da Ilha de Moçambique, até 

então nas mãos dos religiosos da Ordem de S. João, passou para a administração da Fazenda Real. A partir 

da década de 1780, sucessivas reformas visavam inverter a imagem do hospital como um cemitério e 

assegurar que ele contribuía para a saúde dos que eram ali tratados. Nesse sentido foram adoptados novos 

regulamentos que visavam estabelecer regras para o funcionamento hospitalar. Essas medidas, 

acompanhadas da medicalização do hospital, traduziam a importância da medicina na construção política e 

ideológica do império, independentemente do sucesso da sua aplicação.  
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