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Resumo 
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 adotadas políticas para defender a saúde dos súbditos, como reformas hospitalares, o estabelecimento 
de cemitérios ou a limpeza das cidades. Este texto analisa as medidas adotadas 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 adotados 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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INTRODUÇÃO 

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 vassalos, como reformas 

hospitalares, o estabelecimento de cemitérios ou a limpeza das cidades.  

Este texto constitui uma primeira abordagem às medidas adoptadas em Moçambique no quadro da polícia 

médica, sobretudo no que diz respeito ao funcionamento do Real Hospital da Ilha de Moçambique. Importa 

recordar que a Ilha de Moçambique desempenhava um papel relevante no quadro do império português do 

Oriente: ela servia a rede mercantil que se estendia para o interior da África Oriental, conectando-se com 

vários portos do Índico e, depois do Atlântico, e constituía a principal escala dos navios da carreira da Índia. 

                                                 
1 Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais portugueses, através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
no âmbito do projecto HC/0121/2009, Tratado Médico sobre o Clima e Enfermidades de Moçambique, coordenado por 
Eugénia Rodrigues, no Instituto de Investigação Científica Tropical. 
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A fortaleza construída na ilha, a de S. Sebastião, com o seu regimento militar, era essencial para garantir da 

defesa da posição portuguesa face à competição de outros estados europeus. 

O hospital foi instituído pela coroa portuguesa no início do século XVI para acudir à guarnição militar da ilha, 

aos moradores e aos tripulantes das naus que habitualmente faziam escala na ilha. No entanto, ao longo da 

sua existência, o hospital não permaneceu completamente um enclave europeu. Por um lado, entre os 

doentes, encontravam-se os escravos do rei e os soldados africanos das companhias de cipaios, constituídas 

na segunda metade do século XVIII. Por outro lado, as práticas médicas construídas no hospital, em 

articulação com as produzidas na ilha, resultavam também da interacção com práticas africanas 

(RODRIGUES, 2012) e, até, indianas (RODRIGUES, 2011; RODRIGUES, 2011a). 

ABSOLUTISMO EUROPEU, POLÍCIA MÉDICA E A SAÚDE  

A atenção aos problemas da população na Europa surgiu no contexto dos Estados absolutistas como forma 

de construir nações fortes. Como destacou George Rosen, o poder político queria uma população numerosa, 

fisicamente forte e sob o controlo do governo, de modo a ser usada de acordo com as suas próprias 

necessidades (ROSEN, 1980:147). Neste quadro, os problemas da saúde e da doença passaram a ser vistos 

em função do aumento da população. Era necessário agir na esfera da saúde e do bem-estar das populações 

para assegurar ao monarca e ao estado um poder e uma riqueza crescentes. 

Embora a sua genealogia remonte ao século XVII, o conceito de polícia médica, isto é, “a criação pelo 

governo de uma política médica e sua implementação através de regulamentação administrativa” (ROSEN, 

1980:166), ganhou rapidamente terreno na segunda metade do século XVIII. Com efeito, após a publicação, 

em 1764, de um livro do médico alemão Wolfgang Thomas Rau, que incluía a expressão “polícia médica” no 

seu título, rapidamente a ideia e as medidas associadas a ela passaram a ser divulgadas na Europa.2 

Os defensores da polícia médica, cujo principal protagonista foi Johann Peter Frank, director do Hospital 

Geral em Viena e autor de Sistema Completo de Polícia Médica (System einer vollständigen medizinishen 

Polizey, Sistema completo de uma polícia médica, 1779-1819; 9 vol.s) defendiam que o Estado devia intervir 

para defender a saúde dos súbditos, decretando leis para tal. Entre várias medidas apontadas, estavam a 

forte regulamentação das profissões de saúde, a defesa do aumento do número de médicos, a expansão e a 

reforma dos hospitais, a prevenção das epidemias, o controlo das doenças contagiosas, a fiscalização da 

água e da alimentação e a ventilação e a limpeza das dos edifícios e das cidades, ideias estas também 

configuradas pelo neo-hipocratismo e pela importância concedida ao ambiente nas questões de saúde 

                                                 
2 O título do livro de Rau era Gedankun von dem Nutzen under der Nothwendigkeit einer medicinischen Policey-ordnung 
in einem Staat, Reflexões sobre a utilidade e a necessidade de um regulamento de polícia médica para um Estado. Sobre 
este livro e a sua influência na Europa, ver ROSEN, 1980: 164-169. 
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(ROSEN, 1980:143-270; PORTER, 1995:465-466; LÉCUYER, 1986:67-82; PITA 1996:30-36; LINDEMANN, 

2010:173-174). O contexto do absolutismo alemão foi onde essas ideias germinaram mais rápida e 

fortemente, mas essas políticas foram seguidas um pouco por toda a Europa, em particular na Áustria e na 

Itália, região esta onde existia já uma tradição de controlo de doenças contagiosas e epidemias 

(LINDEMANN, 2010:136; ROSEN, 1980:171-190). 

Em relação a Portugal, este movimento não está ainda satisfatoriamente estudado. Porém, o governo 

iluminado do Marquês de Pombal, o ministro do rei D. José, dirigiu também a atenção para o controlo da 

população e dos problemas de saúde, no reino e no império, política que foi continuada pelos seus 

sucessores. Assinale-se que, entre as medidas tomadas, houve um forte investimento na formação de 

profissionais, com a reorganização do ensino na Universidade de Coimbra (1772) e o envio de estudantes 

para universidades europeias, que eram centros de inovação médica (LEMOS, 1991; FURTADO, 2011; PITA, 

1996: 201-227). Um pouco mais tarde, foram tomadas novas medidas para controlar as profissões de saúde, 

através da Junta do Proto-Medicato (1782-1809), e no organismo seu sucessor, a Fisicatura-mor, instituída, 

em 1809, no Rio de Janeiro. Ambas as instituições examinavam os candidatos ao exercício de actividades de 

cura que não tinham um diploma da Universidade de Coimbra, bem como os médicos e cirurgiões formados 

no estrangeiro que se apresentavam para praticar a profissão em Portugal e nos territórios do império 

(LEMOS, 1991; PIMENTA, 1997). 

Nos próprios hospitais do reino, foram instituídos novos regulamentos, em 1763 e 1765. Estes normativos, 

não sendo o último muito detalhado, não aludiam a uma polícia médica. No entanto, o objectivo de 

controlar as práticas hospitalares começava a emergir nesses diplomas3. A menção a uma “polícia” foi 

inscrita apenas no regimento dos hospitais de campanha de 1797, o qual visava a fixação de “regras 

impreteríveis para a polícia, administração, e economia dos mesmos hospitais, em benefício do pronto 

socorro dos doentes” e pretendia estabelecer uma “polícia interior dos hospitais”4. Essas normas foram 

desenvolvidas, pouco depois, no regimento dos Hospitais Militares, de 1805, que, afirmava-se, se dirigia à 

“boa administração e polícia” dos hospitais5.  

Esse espírito de reforma no que respeita às esferas da população e da saúde orientou também as medidas 

tomadas pela coroa portuguesa em relação a Moçambique. As questões da população afirmaram-se no 

tocante a esta colónia, como a outras, no sentido de controlar o número e a qualidade dos súbditos 

disponíveis, através de recenseamentos anuais, remetidos à Secretaria dos Negócios Ultramarinos 

(WAGNER, 2009).  

                                                 
3 Regulamento dos Hospitais da Corte, 1 de Setembro de 1765, in BORGES, 2009: 150-158. 
4 Regulamento dos Hospitais Militares de Campanha, 7 de Agosto de 1797, in BORGES, 2009: 158-177. 
5 Regimento dos Hospitais Reais Militares, 27 de Maio de 1805, in BORGES, 2009: 177-200. 
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No que respeita às políticas de saúde, entre meados do séc. XVIII e as primeiras décadas do séc. XIX, a 

intervenção da administração, por iniciativa do governo de Lisboa ou do da capitania, desenvolveu-se, 

sobretudo, em três campos: a adopção de políticas higienistas, como normas a obrigar ao enterro dos 

escravos falecidos e à construção de cemitérios fora das igrejas; medidas destinadas a prevenir e conter 

doenças contagiosas, no caso, a varíola, nomeadamente através da inoculação, das vistorias aos barcos e das 

quarentenas; a regulamentação das actividades de cura, com a reorganização hospitalar e o esforço de 

nomear físicos-mores e cirurgiões para a capitania, vários deles estrangeiros. 

As ideias higienistas confrontavam-se, antes de mais, com o problema suscitado pelo destino a dar aos 

corpos da maior parte da população, os escravos, na sua maioria não cristãos. Por volta de 1780, o 

governador-geral denunciara já o costume de lançar os cadáveres na praia, tendo dado ordens estritas para 

se proceder ao seu enterramento6. Na década de 1790, os escravos deveriam ser sepultados num chão na 

parte sul da ilha, mas, devido à dureza do terreno, a maioria cadáveres acabava por ser enterrada no areal e 

descoberta pelas marés7. O aumento do tráfico e, consequentemente, do número de escravos mortos exigia 

novas soluções. Nas primeiras décadas de Oitocentos, os escravos falecidos nas feitorias dispersas pela 

cidade passaram a ser transportados para o continente fronteiro, para o Lumbo. Não obstante as pesadas 

penas introduzidas, permaneceu o costume de lançar directamente os cadáveres das feitorias para água8. 

As ideias higienistas também acabaram por colocar em causa os enterramentos em geral. Em 1801, foram 

expedidas ordens régias proibindo a sepultura nos templos e ordenando a construção de cemitérios fora da 

povoação9. O governador-geral Isidro de Almeida Sousa e Sá iniciou, em 1805, um processo de consulta ao 

administrador eclesiástico José Nicolau de Jesus Maria Pegado e ao inspector das obras reais Carlos José dos 

Reis e Gama, procurando dar resposta à exigência feita ao governador-geral:  

que faça construir de acordo com o Bispo desta Diocese em sitio separado desta cidade de Mossambique hum, 
ou mais cemiterios, aonde devem ser sepultadas sem excepção todas as Pessoas que fallecerem, tudo para 
beneficio da Saude dos Habitantes desta mesma cidade, e para evitar os damnos a que ficão expostos 

emterrando-se os cadaveres nos Templos10.  

                                                 
6 Os corpos eram lançados sem qualquer cerimónia nem enterro. Carta do governador-geral José Vasconcelos e 
Almeida para o secretário de Estado Martinho de Melo de Castro, 20 de Agosto de 1780, Arquivo Histórico Ultramarino 
(doravante, AHU), Moçambique (doravante, Moç.), cx. 34, doc. 41. 
7 Portaria do governador-geral António Manuel de Melo e Castro, 29 de Setembro de 1791, AHU, Moç. cx. 62, doc. 11. 
8 Luís Vicente de Simoni, “Tratado Medico sobre o Clima e Enfermidades de Moçambique”, 1821, Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, Secção de Manuscritos, cód. I-47, 23, 17, fl. 184. 
9 Carta régia para o governador-geral Isidro de Almeida Sousa e Sá, 14 de Janeiro de 1801, cx. 87, doc. 13; Carta régia 
para o governador de Moçambique Isidro de Almeida Sousa e Sá, 1 de Fevereiro de 1803, AHU, cód. 1472, fl. 163-163v. 
10 Carta do governador-geral Isidro de Almeida Sousa e Sá para o rei, 15 de Julho de 1805, AHU, Moç., cx. 112, doc. 40.   
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Na sequência deste processo de consulta, iniciou-se a construção de um novo cemitério numa área a sul do 

perímetro urbano11, o qual, aliás, acabaria por ser deslocado no curso do século XIX.   

Medidas de controlo das epidemias foram igualmente adoptadas pela coroa e pela administração da 

capitania. Com efeito, em 1799, a cora expediu ordens para todo o império no sentido de se “introduzir a 

innoculação das Bexigas principalmente nos meninos negros e Indios, visto ter mostrado a experiencia ser 

este o unico e efficaz prezervativo contra o flagelo das bexigas naturaes, que tem cauzado tão consideraveis 

estragos nas Colonias Portuguezas” 12. O governador-geral Isidro de Almeida Sousa e Sá esclareceu que a 

inoculação estava divulgada entre os africanos e era usualmente praticada pelos capitães dos navios do 

tráfico13.  

De facto, o desenvolvimento do tráfico de escravos, com o consequente aumento do fluxo de africanos à 

ilha, colocava as autoridades da capitania perante a necessidade de adoptar medidas para controlar as 

epidemias, das quais a varíola era encarada como a mais mortífera. Nesse sentido, foram estabelecidas as 

vistorias obrigatórias às embarcações que partiam da Ilha de Moçambique ou de outros portos, carregadas 

de escravos14. Mas, o receio do contágio das bexigas obrigou a outro tipo de normas preventivas, como as 

quarentenas. Por exemplo, em 1811, o governador-geral António Manuel de Melo Castro e Mendonça criou 

um posto de isolamento, um “cazarote” na vizinha Ilha de Sena, para onde deveriam ser transportados os 

que apresentassem sintomas do mal de bexigas15.  

Apesar de estas medidas sanitárias terem emergido no século XVIII, elas foram, de facto, desenvolvidas já na 

centúria seguinte. No que respeita a Setecentos, a polícia médica adquiriu visibilidade, sobretudo, através 

das reformas do hospital. O Real Hospital da Ilha de Moçambique era administrado, desde o final do século 

XVII, pela Ordem de S. João de Deus, sendo objecto de inúmeras críticas em meados do século XVIII 

(ANDRADE, 1958; ANDRADE, 1956; RODRIGUES, 2011; RODRIGUES, 2011a ). A Instrução de 1761 ao governo 

da capitania, a mais importante após Moçambique ter passado a ser administrado directamente por Lisboa, 

em 1752, reportava-se à importância do hospital na manutenção da saúde dos habitantes e determinava 

que ele passasse a ser administrado pela Fazenda Real. Com efeito, o Real Hospital da Ilha de Moçambique 

                                                 
11 Representação do bispo José Nicolau de Jesus Maria Pegado ao governador-geral Isidro de Almeida Sousa e Sá, 30 de 
Julho de 1805, AHU, Moç., cx. 112, doc. 40. 
12 Carta do governador-geral Isidro de Almeida Sousa e Sá para o secretário de Estado Visconde de Anadia, 17 de 
Setembro de 1803, AHU, Moç., cx. 100, doc. 41. 
13 Carta do governador-geral Isidro de Almeida Sousa e Sá para o secretário de Estado Visconde de Anadia, 17 de 
Setembro de 1803, AHU, Moç., cx. 100, doc. 41. 
14 Ver, por exemplo, o requerimento do físico-mor Luís Vicente de Simoni ao governador-geral João da Costa Brito 
Sanches, 3 de Agosto de 1820, AHU, Moç., cx. 172, doc. 19. 
15 Bando do governador-geral António Manuel de Melo Castro e Mendonça, 4 de Julho de 1811, AHU, cód. 1382, fl. 67-
67v. 
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era o principal instrumento da medicina colonial na África Oriental, embora soldados e moradores 

recorressem frequentemente aos curandeiros africanos, os n’ganga.  

Ainda assim, e embora hospital tivesse sido concebido para acudir aos soldados da praça, aos moradores e 

aos tripulantes das naus da carreira da Índia, tudo indica que, na segunda metade do século XVIII, esse 

público se tinha alargado. As estatísticas dos assistidos no hospital, neste período, são raras e fragmentárias. 

Mas, informações relativas aos anos de 1793 e 1794 confirmam esse alargamento, quer por meio da 

extensão dos cuidados prestados pelo hospital, quer pela transferência para aí dos doentes do hospital da 

Misericórdia. De facto, o pequeno hospital existente na Santa Casa da Misericórdia, em nome de um 

tratamento mais eficaz, deixou de funcionar na década de 1780. Assim, pela convenção estabelecida com a 

Junta da Fazenda, em Maio de 1789, os irmãos da Casa da Misericórdia reconheceram a falta de médicos e 

enfermeiros na sua instituição e os doentes a seu cargo foram transferidos o Real Hospital, a troco do 

pagamento das diárias16. 

Conforme os dados disponíveis, a esmagadora maioria dos doentes eram os soldados do regimento, tendo 

as restantes categorias uma expressão reduzida. No entanto, note-se que o hospital não era destinado 

apenas aos europeus. Entre os militares, encontravam-se reinóis, incluindo degredados, mas também os 

descendentes dos moradores da capitania, muitos deles mestiços. Os próprios moradores da ilha podiam 

recorrer ao hospital, embora a maioria preferisse tratar-se em casa, como era comum entre a elite, também 

na Europa. Tripulantes das embarcações, incluindo particulares, também eram aí assistidos. Entre os 

doentes do hospital, estavam igualmente elementos da companhia de sipaios, constituída exclusivamente 

por africanos, que, porém, não tinham os cargos de chefia. Mas, no hospital também eram tratados os 

escravos da Fazenda Real e das galés. Era este conjunto de doentes que podia ser assistido pela medicina 

colonial, a qual as medidas de polícia médica procuravam configurar de acordo com os desenvolvimentos 

das perspectivas europeias sobre a saúde dos súbditos. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Termo do contrato entre a Fazenda Real e a Irmandade da Misericórdia, 12 de Março de 1789, AHU, Moç., cx. 57, 
doc. 22; Alvará do governador-geral António de Melo e Castro, 5 de Junho de 1789, AHU, Moç., cx. 58, doc. 14. 
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Quadro 1. Mapa dos doentes assistidos no Real Hospital (de Janeiro de 1793 até Julho de 1794)17 

Militares do regimento de Moçambique Infantaria      850 1.149 

Artilharia 235 

Sipaios 64 

Oficiais idos do reino 3 

Marinheiros da ribeira, de Goa e da nau do reino  84 

Tripulante da nau do reino 1 

Cativos do rei 45 

Escravos das galés 6 

Presos sentenciados 21 

Doentes da Misericórdia 82 

Doentes particulares   6 

Total de entradas 1.397 

 

A POLÍCIA MÉDICA E O REAL HOSPITAL DE MOÇAMBIQUE 

Na sequência das ordens régias, executadas em 1763, o hospital passou a ser administrado pela Fazenda 

Real, que nomeou para o efeito um almoxarife e um escrivão. Note-se, porém, que os religiosos 

hospitaleiros continuaram como enfermeiros, situação que se estendeu às primeiras décadas do século XIX. 

Logo nos primeiros anos o governador Baltazar Pereira do Lago (1765-1779) tomou um conjunto de medidas 

tendentes a melhorar as instalações hospitalares (ANDRADE, 1956; RODRIGUES, 2011; RODRIGUES, 2011a).  

A partir da década de 1780, sucessivas reformas visavam inverter a imagem do hospital como um cemitério18 

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

novos regulamentos, que dispunham regras para o funcionamento hospitalar.  

A reforma do hospital iniciada em 1783 foi justificada, na sequência de anteriores criticismos, com o 

objectivo de evitar “o mao tratamento, e infeliz curativo, que de muitos annos a esta parte experimentão os 

Enfermos”, assumindo a administração colonial que o elevado de número de mortes se devia mais à 

                                                 
17 Mapa dos doentes do Hospital Real, AHU, Moç., cx. 67, doc. 128. 
18 Essas críticas eram comuns noutros hospitais do império. Ver, para Goa, BASTOS, 2010. 
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precaridade dos cuidados de saúde do que à própria morbilidade do clima: “Este Hospital hera hum 

Cimiterio aonde ficarão sepultados quazi todos aquelles infelizes, que ali entravão; a malignidade deste 

Clima, não hera tão destrutiva como a inumanidade, com que muitos Enfermos perecião á fome (ou) 

acabaram por falta de remedios a tempo competente” 19. Assim, para mitigar essa situação, foi instituído, em 

1783, um primeiro regulamento, substituído por outro, em 1788. Importa salientar que este último 

regimento esteve em vigor até 1817, ano em que foi aplicado o regimento geral para os hospitais militares 

do reino e das colónias, elaborado em 180520. 

O primeiro regimento21 apresentava algumas semelhanças com o diploma equivalente para os hospitais de 

Portugal de 1765, mas tudo indica que a sua elaboração partiu da iniciativa do governador Pedro Saldanha 

de Albuquerque, que reuniu uma junta constituída pelo provedor da fazenda, o almoxarife, um padre 

enfermeiro, o físico-mor e o cirurgião22. O segundo regimento23, tendo o primeiro sido considerado 

insuficiente, foi introduzido pelo governador António Manuel de Melo e Castro, oriundo de Goa, e na sua 

definição teve um papel determinante o físico-mor João Domingues Toscano, que era natural da península 

italiana, uma região onde a polícia médica teve grande acolhimento.  

No primeiro regimento, nota-se ainda como justificação da actividade hospitalar a “caridade” com que 

deveriam ser cuidados os doentes e o controlo da disciplina no hospital, num claro seguimento da ideologia 

que enquadrou as instituições medievais e renascentistas (ROSEN, 1980:336-354; LINDEMANN, 2010:165-

172). No regimento de 1788, foi salientado como motivação adequar o tratamento dos doentes “às luzes da 

medicina”, sendo notória a influência das ideias médicas ilustradas (ROSEN, 1980:354-364; LINDEMANN, 

2010:173-192). Novidade era o facto de todo o ordenamento da vida hospitalar visar também conservar a 

saúde dos que trabalhavam no interior da instituição e não apenas dos que aí estavam internados.  

O normativo do regimento de 1788 era muito mais extenso e detalhado do que o de 1783. Com efeito, 

apresentava um grau de especificação mais elevado, no que respeita à regulação do funcionamento 

hospitalar e das práticas médicas. Ambos os regimentos impunham normas para todos os funcionários, mas 

o de 1788 também determinava a exclusividade de funções para a maioria deles.  

O regimento de 1783 tinha um carácter essencialmente punitivo, isto é, estava muito mais voltado para a 

repressão a posteriori das transgressões, dando completa liberdade ao inspector para castigar os infractores, 

                                                 
19 Carta do governador-geral Pedro Saldanha de Albuquerque para o secretário de Estado Martinho de Melo e Castro, 
16 de Agosto de 1783, AHU, Moç., cx. 43, doc. 12. 
20 Carta do governador-geral José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque para o secretário de Estado, 11 de 
Março de 1817, AHU, Moç., cx. 152, doc. 76. 
21 Regimento do Real Hospital, 1 de Agosto de 1783, AHU, Moç., cx. 43, doc. 12. 
22 Portaria do governador-geral Pedro de Saldanha de Albuquerque, 2 de Abril de 1783, AHU, cx. 41, doc. 53. 
23 Regimento do Real Hospital, 30 de Dezembro de 1788, AHU, Moç., cx. 56, doc. 72 
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sem dependência do governador. O regimento de 1788 tinha como foco o estabelecimento de uma “polícia 

interior” do hospital, segundo a expressão usada, isto é, um conjunto de medidas para melhorar o seu 

funcionamento de modo a assegurar a saúde dos doentes, assumindo um carácter essencialmente 

preventivo. 

Os dois regimentos alteraram a estrutura orgânica e a hierarquia de comando do hospital. Com a reforma de 

1783, a gestão do hospital foi entregue a um inspector, assistido por um administrador, não sendo exigido 

que algum deles fosse um profissional de saúde. Com efeito, esses cargos eram geralmente desempenhados 

por militares, tendo sido nomeado primeiro inspector o capitão de artilharia Jerónimo José Nogueira de 

Andrade. O inspector representava a autoridade do governador-geral no que se reportava ao hospital, 

podendo “fazer, dispor, e obrar” em seu nome e da coroa. O inspector e o administrador tinham uma 

elevada independência para realizar despesas e sancionar os funcionários incumpridores ou causadores de 

desordens. Dotado de amplos poderes, portanto, ao inspector cabia assegurar os meios necessários à 

assistência dos doentes, prover à realização de obras, comprar os móveis e utensílios, nomear serventes 

extraordinários em períodos de grande afluência de enfermos, fiscalizar as contas e o livro do receituário. Ele 

tinha também autoridade sobre todos os funcionários, incluindo sobre os padres enfermeiros e capelães, 

tocando-lhe aplicar castigos aos infractores, por iniciativa própria ou do administrador.  

Ao administrador, simultaneamente almoxarife, cabia o governo económico do hospital e o controlo 

imediato das desordens internas do pessoal, devendo fiscalizar o cumprimento das dietas e porções servidas 

aos enfermos, as quais foram estabelecidas no regimento, e visitar as enfermarias, a cozinha e os armazéns.  

Apesar dos vastos poderes que eram atribuídos a estes funcionários, dificilmente eles exerciam uma 

vigilância apertada sobre a vida hospitalar. Com efeito, o inspector era um militar com um conjunto de 

outras funções. Pelo seu lado, o cargo de administrador era inerente ao de almoxarife do hospital, que, por 

sua vez, era almoxarife dos armazéns reais, um ofício que, por si só, tinha amplas e diversificadas funções no 

quadro da administração da capitania.  

Isso mesmo foi reconhecido no regimento de 1788, que introduziu uma inovação importante. A 

administração do hospital foi transferida para um designado “director e polícia interior do hospital”, que era 

obrigatoriamente o próprio físico-mor, de acordo com a progressiva medicalização do hospital. É certo que, 

perante a elevada mortalidade dos físicos enviados do reino, as funções de físico-mor eram frequentemente 

atribuídas a cirurgiões ou médicos chamados práticos do clima (RODRIGUES, 2011). Ainda assim, o cargo de 

director permanecia nas mãos de profissionais de saúde.  

O administrador, atendendo a que a maior parte dos doentes eram militares, continuava a ser recrutado 

entre estes e acumulava o cargo de almoxarife, mas deixava de ser o almoxarife dos armazéns reais. Cabia-
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lhe fazer cumprir o regimento e manter a ordem entre os enfermos, pelo que deveria acompanhar 

quotidianamente as tarefas dos vários funcionários.  

Ambos os regimentos foram organizados por conteúdos funcionais dos vários cargos, desde o inspector ou o 

director até aos escravos serventes. No entanto, o normativo de 1788 foi mais além e colocou a tónica nas 

áreas de actuação da medicina em relação com a saúde dos doentes, em vez de a situar nos deveres de cada 

função. Desse modo, os procedimentos de cura a que estavam vinculados os físicos, cirurgiões, enfermeiros 

e escravos serventes, constando já no anterior documento, tornaram-se, neste diploma, mais relevantes e 

dirigidos aos doentes. Ilustrando esta asserção, note-se que os deveres do “físico-mor, cirurgião, e seus 

ajudantes” foram colocados no final do regimento de 1783, precedendo apenas a relação dos ordenados 

pagos. Em 1788, as “obrigaçoens dos Professores da Medicina, e da Cirurgia, e mais pessoas a estes anexos” 

surgiam logo a seguir às matérias relativas ao director do hospital, também elas entendidas enquanto 

procedimentos de cura. 

Com efeito, neste regimento, o ambiente, a higiene pessoal e a alimentação, enquanto elementos 

importantes das práticas médicas, assumiam um estatuto relevante e estavam directamente a cargo do 

físico-mor enquanto director do hospital. No caso do ambiente, estabeleciam-se procedimentos precisos 

para a limpeza das enfermarias, duas vezes por dia, e a retirada dos vasos com os dejectos dos doentes; 

recomendava-se um cuidado especial com a ventilação, tendo em atenção a pureza do ar; prescrevia-se que 

as salas fossem perfumadas todos os dias de manhã, de modo a corrigir os “hálitos podres e prejudiciais” e, 

além disso, desinfectadas com vinagre e pólvora queimada. A higiene dos doentes passava por vários 

procedimentos para assegurar o asseio da roupa das camas e de uso pessoal. Medidas especiais eram 

tomadas para evitar o contágio, como a separação dos doentes e das suas roupas.  

A qualidade dos alimentos e a sua confecção também ocupavam vários pontos do regimento e das 

atribuições do director. Para além de as dietas estarem fixadas numa tabela, a sua quantidade e qualidade 

deveriam ser inspeccionadas, afastando os alimentos com “com fraude, ou qualidade nociva à saúde”. De 

igual modo, era regulada a higiene da cozinha e dos seus utensílios, banindo-se a utilização de tachos de 

cobre sem estanho pelo uso frequente.  

Do ponto de vista das profissões médicas, estipulava-se a separação de tarefas entre o físico e o cirurgião, 

cada um com a sua enfermaria. Físico e cirurgião tinham como funções não só observar os doentes e 

estabelecer as terapias para cada um deles, como também determinar as dietas, as quais tinham por base 

uma tabela anexa a cada um dos regimentos. Mas, todos esses procedimentos eram muito mais 

especificados no regimento de 1788 e mais controlados pelo seu registo em livros. Além disso, esses 
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profissionais tinham também como missão controlar as entradas, altas, convalescenças e mortes dos 

doentes, bem como elaborar uma estatística das doenças.  

CONCLUSÃO 

O desenvolvimento de uma polícia médica em Moçambique integra-se no conjunto de medidas adoptadas 

pela coroa portuguesa para robustecer o seu poder no império. Tomadas no contexto político do 

absolutismo iluminado, elas visavam salvaguardar a vida dos súbditos da colónia no sentido de assegurar 

mais poder ao monarca. Se foram sendo tomadas medidas em várias áreas que afectavam a situação 

sanitária na colónia, ou mais particularmente na Ilha de Moçambique, é, porém, claro que o Real Hospital foi 

o principal alvo das políticas adoptadas a este nível em Moçambique. 

Nesse sentido, a transferência da administração do hospital para a Fazenda Real respondia às denúncias 

sobre a má qualidade da assistência prestada aos doentes e da consequente mortalidade dos súbditos na 

capitania de Moçambique. E eram esses súbditos, militares, moradores e tripulantes das naus que 

asseguravam o poder da coroa no Índico, o que conferia ao hospital um papel estratégico na manutenção do 

império português. Importa, ainda, notar o papel das iniciativas locais na reforma do hospital, geralmente 

conduzidas por governadores assistidos por físicos-mores, vários deles estrangeiros e oriundos da península 

italiana, onde as medidas sanitárias tinham uma longa tradição.  

Essas medidas, implicando uma progressiva medicalização do hospital, traduziam a importância da medicina 

na construção política e ideológica do império, independentemente do sucesso da sua aplicação. Com efeito, 

como a execução das políticas de saúde dependia não raro da permanência em Moçambique daqueles que 

as tinham concebido, estas reformas não tinham um carácter linear e não impediram as críticas dos que 

mais tarde visitaram o hospital. Acresce que os esforços da administração nem sempre conseguiam vencer 

inércias instituídas, nem tão pouco obviar à escassez de recursos humanos e materiais. Por exemplo, a falta 

de médicos era uma constante, conduzindo ao emprego de práticos de medicina em Moçambique, aliás, 

como acontecia em Portugal e no resto do seu império. Não obstante, o esforço de potenciar normas e 

procedimentos reflectia a crescente importância do controlo do estado nas práticas de saúde, tal como nos 

hospitais europeus.  
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