Sangradores uma actividade desenvolvida durante séculos. Funções,
fundamentos de ação, formação e extinção.
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IntroduÃ§Ã£o: O sangrador ou barbeiros-cirurgiões, ofício que misturava corte de cabelo com sangrias, poderá
soar estranho ao nosso imaginário, no entanto a sua origem é remota. Este ofício surgiu, evoluiu e na fase final
da sua existência trabalhou a par com cirurgiões, aparecendo designações como cirurgião das pequenas
cirurgias e sangrador-enfermeiro. Encontramos regulamentação no Hospital Real de Todos os Santos em 1504,
embora existissem já sangradores pelas ruas de Lisboa no séc. XII. Verificamos a sua extinção por decreto em
1870
Objetivos: Pretende-se refletir sobre a forma como um ofício que se baseou principalmente na prática, sem
evidência científica, evoluiu lentamente ao mesmo tempo que toda uma sociedade se transformava. Inicialmente
e durante anos suportada pelas teorias antigas da medicina Hipocrático-galénica e até com o sucesso possível,
se foi degradando enquanto ofício, vítima da evolução da medicina e da mudança de paradigma, que fez com
que se tornasse uma atividade obsoleta.
Metodologia: Pretende-se fazer uma revisão historiográfica, com pesquisa em bibliotecas e base de dados, que
abarque o surgimento dos primeiros sangradores até ao seu lento declínio. Verificando-se o papel
desempenhado na sociedade, a sua atividade, como se autojustificava, referência aos instrumentos de trabalho,
os objetivos do ofício, como se organizaram e evoluíram, como era regulamentado, o desaparecimento
acompanhando o declínio da medicina praticada na época baseada nos humores. Da revisão historiográfica
resultará um texto síntese, analítico e reflexivo que servirá de base à apresentação oral de comunicação livre em
encontro científico.
Resultados: Sangrador, barbeiro-sangrador, flebotomista é um ofício que desempenhou um papel muito
importante nos cuidados às pessoas. Com várias fases de evolução, em determinada altura atuam na
substituição dos religiosos que por ordem papal, deixaram de lidar com o ato de sangrar. Mestres na arte do
manejo da navalha, provavelmente ajudariam os religiosos nos conventos e mosteiros. Todo o seu processo
evolutivo foi possível de coexistir graças a diversos factores, o de maior peso o fato da sua ação se justificar á luz
da teoria dos humores. O avançar do conhecimento, o desenvolvimento das ciências médicas, o surgimento de
novas teorias, a crescente profissionalização das práticas médicas e cirúrgicas, com o desenvolvimento do
ensino e da regulação das actividades, a necessidade de outros ofícios nos espaços assistenciais e a sua tímida
iniciação profissional, fez com que lentamente os sangradores, fossem reconfigurados em funções hibridas que
aparecem designadas como em cirurgiões das pequenas cirurgias, em enfermeiros sangradores, até ao seu
declínio.
ConclusÃµes: Compreendendo melhor qual a origem e função dos sangradores, percebemos que surge
enquadrado em conhecimentos práticos, com a demonstração da sua utilidade e valia, considerando os
conhecimentos e recursos existentes. Mas a prova da prática é acompanhada e enquadrada pela explicitação
teórica à luz da teoria dos humores. É com o desenvolvimento das ciências modernas que esta atividade, como
outras no âmbito assistencial, se torna obsoleta, reconfigurando-se lentamente e declinando à medida que outros
ofícios em fase de pré profissionalização se vão instituindo. Constatamos o desaparecimento oficial no final do
séc. XIX, mas a manutenção oficiosa até ao séc. XX.
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