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A saúde de uma população humana reflete situações político-econô
micas decorrentes de processos históricos. Desta forma, a pesquisa sobre a 
questão saúde/doença, no passado pré-histórico ou histórico, recupera 
informações de valia para a retrospectiva dos impactos decorrentes de 
mudanças culturais e socioeconômicas, tais como a transição para a 
agricultura, as invasões de território, os períodos de escravidão, as transições 
demográficas e outras mudanças que afetam a vida das sociedades humanas, 
seus hábitos e dieta. Tais processos afetam as estratégias de subsistência, 
refletindo-se sobre o potencial reprodutivo, a expectativa de vida e o 
desenvolvimento normal dos indivíduos, entre outros aspectos (Buikstra & 
Cook, 1980). O diagnóstico de doenças, ou a identificação da presença de 
seus agentes etiológicos em remanescentes humanos do passado, pode 
também servir como marcador para identificar a passagem ou dispersão de 
grupos humanos pelas diferentes regiões geográficas (Ferreira et a l , 1988). 

Para estudar o processo saúde/doença em grupos indígenas atuais, 
utiliza-se critérios e técnicas semelhantes aos empregados nas demais 
populações humanas. Na investigação de grupos já desaparecidos, dos quais 
restam apenas documentos históricos ou arqueológicos, torna-se necessário 
empregar outras abordagens especializadas. Elas incluem métodos e técnicas 
desenvolvidos a partir da história, da arqueologia e da antropologia, e visam 
reconstituir aspectos da saúde e da doença dos grupos humanos anteriores 
aos atuais, os quais não podem mais ser diretamente acompanhados, 
descritos ou medidos (Martin et aL, 1991). 

Admite-se que o passado é uma construção humana, inexistindo como 
objeto concreto. Trata-se de uma concepção baseada em evidências temporais 
e espaciais descontínuas, articuladas por nexos específicos, de acordo com 
modelos e paradigmas prevalentes em cada época ou domínio científico. Tal 



construção, pela própria natureza dos dados históricos e arqueológicos, exige 
aliança entre diferentes disciplinas, de forma a possibilitar a investigação de 
documentos escritos, estratigrafias, cronologias, aspectos tafonômicos, 
morfológicos, físicos ou químicos, características genéticas e tantos outros 
quanto necessários. 

Tal com em outras áreas de pesquisa, o estudo da doença no passado 
baseia-se em trabalho interdisciplinar, cujos princípios teórico-metodológicos 
organizam-se em torno de um eixo principal, articulador (Japiassu, 1976), 
que no presente caso é o das disciplinas biomédicas. Em torno delas 
estabelecem-se as questões fundamentais, as respostas, as conclusões, as 
hipóteses. Atualmente, este eixo já não segue mais a linha anátomo-
patológica ou clínica. Desde o início deste século, e principalmente nas 
últimas décadas, tem prevalecido uma perspectiva populacional no estudo 
do processo saúde/doença. Já não se busca apenas conhecer os diagnósticos, 
mas principalmente entender as relações da saúde com o ambiente e os 
modos de vida de populações humanas já desaparecidas. Portanto, a 
pesquisa sobre as doenças no passado, seja baseada em documentos 
históricos ou arqueológicos, envolve uma variedade de conhecimentos 
necessários à reconstituição de fatos e processos decorridos, já não sendo a 
mera aplicação de conhecimentos médicos a coleções de esqueletos ou 
antigos documentos. 

Paleopatologia e história da doença 

Existem duas formas principais de estudos da doença no passado: a 
paleopatologia e a história da doença. Embora ambas tenham experimentado 
modificações ao longo do tempo, adotando características, objetos e 
metodologias distintas, pode-se dizer, numa definição sumária, que a 
primeira se dedica ao estudo de remanescentes arqueológicos e a segunda 
aos documentos escritos. Ainda que estas disciplinas fossem bem diferen
ciadas até recentemente, tem havido perda dos seus limites, resultando em 
sobreposição teórico-metodológica. 

Pode-se definir a paleopatologia como a área do conhecimento que 
estuda as evidências arqueológicas, diretas ou indiretas, representadas por 
esqueletos, corpos mumificados, coprólitos e quaisquer outros remanescentes 
biológicos, com objetivo de investigar as alterações morfológicas e/ou 
funcionais associaveis a situações hoje definidas como de "doença", 
"patologia", "anomalia" ou outras variações do estado dito normal. Quando 
é investigada a ocorrência das doenças em épocas passadas, a partir de 



documentos escritos, pode ser adotada uma perspectiva paleopatológica 
mais comprometida com uma abordagem histórica, factual e descritiva, que 
se conhece por história das doenças1. 

Sendo um estudo do processo saúde/doença no passado, a paleopatolo
gia não dispõe dos recursos empíricos da experimentação, limitando-se a 
abordagens comparativas de alterações morfológicas. Sua interpretação dá-se 
a partir do princípio da unidade fisiopatológica, ou seja, de que não 
ocorreram mudanças nas principais respostas orgânicas da espécie humana 
nos últimos milênios. Este postulado torna possível a identificação de 
doenças na pré-história a partir de parâmetros modernos. Assim, ao tentar 
reconstruir eventos passados, a paleopatologia utiliza-se de modelos atuais 
adequados às limitações que os dados arqueológicos impõem. Contudo, não 
pode ser comparada, do ponto de vista metodológico, à patologia médica 
atual. Tal como enfatizam Buikstra & Cook (1980), embora não se constitua 
em uma área de pesquisa experimental, a paleopatologia cresce com 
aquisições da experimentação biomédica. 

Este foi um campo de estudos iniciado em meados do século XVIII, com 
o diagnóstico de doenças em animais extintos, vindo a atingir certa 
repercussão no início deste século, principalmente com os trabalhos de 
Ruffer (1909) sobre múmias egípcias. No entanto, só passou a ser uma fonte 
de informação para a compreensão das sociedades humanas e das relações 
destas com seu ambiente quando pesquisadores como Hrdlicka, Moodie e 
Hooton, estudando coleções de remanescentes humanos pré-históricos e 
históricos, começaram a estabelecer correlações entre o diagnóstico de 
doenças e os respectivos contextos culturais e ambientais das populações sob 
investigação (Armelagos et al., 1971; Ubelaker, 1982). 

A perspectiva mais moderna em paleopatologia desenvolveu-se 
principalmente a partir dos trabalhos precursores de Hooton (1930), e 
ganhou corpo com as pesquisas de Angel e seus colaboradores (Buikstra, 
1990). A visão paleoepidemiológica, superando os primeiros estudos 
notadamente descritivos de casos individuais, levou a um tratamento 
matemático dos dados, à segmentação das amostras em conjuntos distintos 
segundo idade e sexo, e à comparação das coleções segundo seqüências 
cronológicas, na tentativa de elucidar o surgimento, a expansão e a retração 
das doenças nos grupos humanos. Este enfoque expandiu-se a partir da 
década de 50, com o acúmulo de estudos de ênfase populacional, o 
desenvolvimento da chamada "Nova Antropologia Física", o crescimento da 
epidemiologia e o aprimoramento do conceito de população como objeto de 
estudo demográfico, genético e antropológico (Spencer, 1982). 



No presente, a paleopatologia é desenvolvida a partir desta perspectiva 
populacional, preocupando-se em definir patocenoses, ou conjuntos de 
doenças existentes em um determinado grupo humano. As patocenoses 
podem ser identificadas a partir de evidências históricas ou pré-históricas, 
ganhando significado na teia de relações traçadas pelos padrões genéticos, 
as práticas culturais e as condições ambientais que contextualizam cada 
situação (Grmek, 1983). No caso das populações nativas da América, de 
percurso histórico relativamente curto, a maior parte das evidências sobre 
o passado é de origem arqueológica. Deste modo, a paleopatologia é 
fundamental para a construção de patocenoses. Através dela tem sido 
possível levantar informações para a reconstituição das condições de vida 
das populações ameríndias, bem como acerca das mudanças sofridas após 
o contato com os povos europeus e africanos. 

A maior parte das amostras de remanescentes humanos arqueológicos 
da América diz respeito a coleções esqueletais. Os ossos, como os dentes, 
formados por tecidos mineralizados, conservam-se em variadas condições 
climáticas e de solo, o que favorece seu achado e estudo arqueológico. Em 
alguns lugares, como na região andina, e oriundas de culturas específicas, 
encontram-se mumificações naturais ou artificiais, nas quais corpos 
conservados oferecem mais do que os esqueletos para estudo. Tais casos, no 
entanto, são relativamente raros no Brasil. 

Outros testemunhos, como artefatos, representações artísticas e outros 
elementos da cultura material, podem eventualmente exprimir aspectos de 
interesse paleopatológico, incluindo-se aí práticas deformatórias, cirúrgicas, 
mutilatórias ou anomalias de diversas origens. Em grande parte, sua 
interpretação depende do conhecimento dos conteúdos simbólicos inerentes 
a cada cultura, cuja recuperação nem sempre é fácil em sociedades ágrafas 
do passado. Isto torna mais difícil fazer paleopatologia com base em 
evidências indiretas (Wells, 1969). 

Os ossos e dentes, originalmente constituídos por tecidos vivos, reagem 
ao estresse ou doença de duas formas básicas: a destruição e a neoformação. 
Da associação de tais respostas, variável em intensidade e distribuição 
anatômica, deriva o diagnóstico diferencial das patologias. Assim, por 
exemplo, a tuberculose origina lesões destrutivas na coluna lombar; a sífilis, 
lesões do calvário com aspecto radiado; a pinta, embora também uma 
doença infecciosa, não atinge os ossos. Há também outros tipos de estresse, 
não necessariamente de origem infecciosa, que podem deixar marcas sob a 
forma de linhas de Harris na diáfise dos ossos longos, ou sinais de má-
formação do esmalte dentário. Conhecimentos como esses permitem que se 



identifiquem paleopatologias e, mesmo que não conduzam a diagnósticos 
etiológicos precisos, possibilitam inferir a respeito da presença de grupos de 
doenças. 

Embora a morfologia dentária e óssea seja o principal assunto de 
investigação paleopatológica, a persistência de estruturas moleculares por 
milhares de anos (e.g., DNA), oferece o potencial de associar os estudos das 
doenças pré-históricas a técnicas bioquímicas e da biologia molecular. Esta 
área encontra-se ainda em uma fase incipiente de desenvolvimento teórico-
metodológico, mas oferece o enorme potencial de diagnóstico específico das 
doenças infecto-contagiosas no passado. Sem dúvida, esta associação 
constitui-se em um dos campos mais promissores da paleopatologia atual 
(Brown & Brown, 1992). 

Vale reiterar, contudo, que ainda que venha sendo enriquecida pelas 
técnicas de investigação microscópica, química ou física, a grande transfor
mação operada nos estudos paleopatológicos diz respeito ao redimen
sionamento teórico. A paleopatologia moderna acrescenta à abordagem 
morfológica, preocupada com o diagnóstico individual das doenças, um 
enfoque populacional e processual, voltado para os mecanismos de interação 
entre o processo saúde/doença e seus muitos determinantes. 

Embora documentos históricos sejam úteis no esclarecimento dos 
processos de transição de saúde no passado, sua natureza de relato, se por 
um lado permite a comunicação direta de sentimentos e idéias, por outro 
restringe o valor dos dados, que são sempre indiretos, representando a 
opinião daqueles que os registraram. Já os estudos paleopatológicos, 
recuperando dados primários, ou seja, obtidos diretamente dos remanescen
tes biológicos, permitem a verificação do processo patológico por si, 
oferecendo assim a confrontação adequada e necessária ao enfoque histórico. 

Com o desenvolvimento da arqueologia histórica, tem sido possível 
confrontar dados de documentos escritos com o estudo direto dos remanes
centes humanos provenientes de sítios arqueológicos. Essas duas formas 
complementares de abordagem têm progredido consideravelmente, sendo 
necessário agora maior integração dos dados da paleopatologia e da história 
das doenças, enfoques ainda separados por barreiras epistemológicas de 
natureza acadêmica (Japiassu, 1976). Ε preciso, portanto, incentivar a 
realização de trabalhos interdisciplinares que permitam, através dos dois 
enfoques, aprimorar os conhecimentos sobre o passado da doença. 

Outra associação que tem produzido resultados interessantes é a da 
paleopatologia com as pesquisas em biologia humana das populações 
indígenas contemporâneas. A distribuição atual de algumas doenças, por 



exemplo, pode ser confrontada com sua ocorrência em épocas pré-históricas. 
Conforme propõem Coimbra Jr. & Santos (1992), tal abordagem, resultante 
da aproximação entre paleoepidemiologia e epidemiologia, podem ajudar a 
reorganizar as categorias de doença das populações nativas da América, 
além de ampliar conhecimentos sobre elas. 

Paleopatologia no Brasil 

A difícil preservação de remanescentes biológicos em regiões tropicais 
e subtropicais é um fator limitante que reduz as possibilidades de pesquisas 
paleopatológicas no Brasil. Salvo os trabalhos pioneiros de Salles Cunha 
(1959) e algumas contribuições dispersas de antropólogos físicos, pouco se 
produziu nesta área temática específica, exceção feita à paleoparasitologia 
(Ferreira et aL, 1988). Após a década de 80, e principalmente nos últimos 
anos, a crescente produção científica vem comprovando o interesse 
despertado pela bioarqueologia para o conhecimento do processo saúde/do
ença das populações humanas do passado. Como exemplos, pode-se citar as 
investigações sobre as amostras esqueletais da Furna do Estrago, em 
Pernambuco (Mendonça de Souza & Mello e Alvim, 1992), do sítio Corondó, 
no Rio de Janeiro (Machado, 1984) e de sítios coloniais do Norte fluminense 
(Mendonça de Souza & Luft, 1984). É de se lamentar, contudo, que o 
desconhecimento arqueológico e a pobreza de informações sobre certos 
períodos históricos dificultem a elaboração de modelos teóricos mais 
abrangentes. 

Entre os achados de paleopatologia óssea e dentária no Brasil, contam-se 
principalmente as lesões do tipo degenerativo e traumático. Através deles 
têm sido propostas hipóteses sobre hábitos alimentares, padrões de atividade 
física, traumatismos agudos, micro traumatismos crônicos, esforço postural, 
transporte de cargas, impactos repetidos pelo uso de ferramentas (Machado, 
1984; Neves, 1984; Mendonça de Souza, 1992), entre outros. São exemplos de 
tais lesões as abrasões e fraturamento de dentes, os diversos sinais de 
artrose, os calos ósseos de fratura e as calcificações exuberantes de inserções 
tendíneo-ligamentares. 

Menos freqüentemente observados, porém de significativo interesse, são 
os achados de seqüelas de processos infecciosos, ou de lesões inflamatórias 
superficiais dos ossos e estruturas dentárias. Osteomielites, osteítes, 
periostites, periodontites e cavidades de abcessos, sinusites e outros sinais 
de infecções inespecíficas, dividem o interesse com infecções específicas (e.g., 
tuberculose, treponematose ou hanseníase em suas formas esqueléticas). 
Como discutiremos posteriormente neste ensaio, apesar dos dados históricos 



sugerirem que estas infecções específicas só tenham atingido índios sul-
americanos após o contato, algumas evidências paleopatológicas apontam 
para outras possibilidades, incluindo o autoctonismo destas doenças no 
continente americano. 

As pesquisas em antropologia dentária têm trazido importantes 
subsídios para as discussões a respeito da economia e dieta de populações 
indígenas pré-históricas do Brasil. A partir delas têm-se obtido informações 
sobre lesões traumáticas e infecciosas, malformações e anomalias do 
desenvolvimento físico por estresse, achados estes correlacionáveis aos 
padrões de dieta (Salles Cunha, 1959,1960,1963a, 1963b, 1963c; Salles Cunha 
et al., 1970; Ferraz & Lemos, 1977; Turner II & Machado, 1983; Machado, 
1984; Tsakis & Machado, 1985; Machado, 1992; Mendonça de Souza & Mello 
e Alvim, 1992). Em termos de saúde oral, o aumento nas freqüências da cárie 
dentária devido ao consumo de alimentos pouco abrasivos e cariogênicos 
associa-se à perda dentária extensa e precoce, às infecções e a outras 
complicações orais. Estes aspectos possuem um grande significado para o 
estudo comparativo de patologias dentárias em grupos horticultores e não-
horticultores que habitaram o território brasileiro no passado (Salles Cunha, 
1960,1963b; Ferraz & Lemos; 1977; Wesolowiski & Santos, 1992). 

As inovações teórico-metodológicas trazidas pela bioarqueologia 
(Buikstra & Cook, 1980), com o estudo integrado do conjunto de informações 
representadas pela paleodemografia, variações de crescimento físico e 
maturação dos indivíduos, indicadores de estresse e aspectos patológicos, já 
começam a ganhar espaço no Brasil (Machado, 1985,1991; Machado et al., 
1988; Mello e Alvim, 1991; Mendonça de Souza, 1992; Mendonça de Souza, 
s.d.; Mendonça de Souza & Mello e Alvim, 1992). Esta abordagem procura 
relacionar as doenças aos demais aspectos biológicos de cada amostra 
esqueletal estudada e, a seguir, correlacionar o conjunto à respectiva cultura 
e ambiente. 

A análise paleopatológica da população sepultada na Furna do Estrago 
(circa 2000 anos A.P.) seguiu a perspectiva mencionada acima. Verificou-se, 
por exemplo, a existência de raros problemas carenciais e bom desenvol
vimento físico, traduzindo adaptação satisfatória à vida no Agreste de 
Pernambuco. Por outro lado, as análises apontaram para uma alta prevalên
cia de traumatismos, principalmente na coluna vertebral, provavelmente 
associada às atividades físicas de caça, coleta e locomoção. Foram também 
descritas anomalias hereditárias em elevada freqüência, o que pode ser 
decorrente, entre outros fatores, da consangüinidade (Carvalho, 1992; 
Mendonça de Souza, 1992; Mendonça de Souza & Mello e Alvim, 1992). 



Entre os indicadores de estresse considerados nos estudos das coleções 
brasileiras, incluem-se, por exemplo, os sinais de hiperosteose porótica e de 
órbita crivosa. As elevadas freqüências destes marcadores nas coleções 
provenientes de sambaquis e sítios congêneres do litoral sugerem anemia 
ferropriva, e coloca em discussão o modelo de população saudável e bem 
nutrida, anteriormente admitido para tais grupos coletores de molusco e 
pescadores. Para Mello e Alvim et al. (1991), que vêm estudando remanes
centes ósseos destes grupos, a espoliação de ferro pode ser devida a 
parasitoses intestinais, ou talvez a perdas de nutrientes por diarréia 
decorrente do padrão alimentar, tal como tem sido descrito para outros 
grupos litorâneos da América do Norte (Stuart-Macadam, 1989, 1991) e do 
Japão (Hirata, 1988) 2. 

As hipoplasias do esmalte dentário constituem um outro indicador 
importante nos estudos paleopatológicos, inclusive por permitir mais 
imediata confrontação com dados coletados a partir de populações 
contemporâneas. A ocorrência deste tipo de defeito está relacionada a 
condições de estresse e tem sido empregada para avaliar o impacto 
diferencial das estratégias econômicas. De altas prevalências, tanto em 
grupos pré-históricos como em grupos atuais, antes ou após contato (Santos, 
1991), sua distribuição confirma a existência de processos de equilíbrio 
dinâmico no tocante à saúde. Tal como propõem Goodman et al. (1988), os 
indivíduos ajustam-se continuamente do ponto de vista morfo-funcional ao 
meio ambiente, sendo esta a chamada plasticidade fenotípica. Flutuações nas 
freqüências de hipoplasias nas diferentes faixas etárias sugerem variações no 
equilíbrio entre solicitação do meio e resposta individual. Desta forma 
permitem inferir, por exemplo, a existência de fatores contínuos de estresse, 
ao longo de toda a infância, nos grupos horticultores, ao contrário do 
observado entre os grupos pré-horticultores, cujos primeiros anos de vida 
parecem sujeitos a menos distúrbios da amelogênese (Wesolowski & Santos, 
1992). 

Para a história das doenças humanas no Brasil, e no continente 
americano de maneira geral, uma das mais importantes transições epidemio¬ 
lógicas a serem consideradas é aquela relacionada à chegada dos europeus 
no século XV. Tendo proporcionado o deslocamento de grandes contingentes 
populacionais, este processo histórico acarretou não apenas trocas comer
ciais, como também exposição a novas doenças, resultando em ajustes 
biológicos dos quais ainda hoje percebemos as conseqüências. Separados dos 
povos do Velho Mundo, durante milênios, por uma significativa barreira 
geográfica, raramente ultrapassada, e não tendo experimentado o processo 



de urbanização, salvo em poucos centros andinos e mesoamericanos, as 
populações nativas do continente americano, de um modo geral, não tinham 
imunidade para a maior parte das doenças que chegaram com as naus 
européias. De forma súbita, viram-se expostas a novas situações epidemioló¬ 

gicas de risco. Como conseqüência, inúmeras doenças redistribuíram-se 
geograficamente, sofreram mudanças no padrão de endemicidade, ou 
eclodiram sob forma epidêmica. 

Uma vez que as viroses (e.g., sarampo e varíola) não acometem de 
forma específica os ossos e dentes, as investigações paleopatológicas não 
permitem confirmar sua ocorrência (ou não-ocorrência) na América pré-
colombiana. Por sua vez, os conhecimentos epidemiológicos sobre grupos 
indígenas contemporâneos e a documentação etno-histórica sugerem que o 
sarampo e a varíola, por exemplo, possivelmente não estavam presentes no 
continente americano antes do século XV 3. 

Este ponto de vista é também reforçado pela extensão e intensidade das 
epidemias, que causaram depopulação da ordem de milhares de indivíduos 
em todo o continente americano (Ribeiro & Moreira-Neto, 1992). Dizimando 
e desorganizando política e economicamente até mesmo os grandes 
impérios, as epidemias devido às infecções de origem viral, aliada aos 
exércitos colonizadores, responderam pela maior parte das mortes na 
conquista da nova terra. 

Evidências indiretas de eventos demográficos catastróficos, que ajudam 
a entender como se deu a rápida supremacia dos colonizadores sobre as 
populações nativas, podem ser inferidas, por exemplo, a partir do estudo do 
abandono súbito de sítios arqueológicos, de taxas atípicas de mortalidade e 
da constatação de grandes vazios demográficos, como os existentes hoje na 
Amazônia (Beckerman, 1991; Roosevelt, 1991). Na América do Norte, os 
estudos paleodemográficos e a investigação de cemitérios indígenas datados 
dos séculos XVII e subseqüentes, têm proporcionado uma idéia da mortali
dade entre indivíduos nativos, confirmando documentos etno-históricos 
sobre surtos epidêmicos. Dentre tais estudos pode ser citado o de Kelley 
(1991), sobre os cemitérios do Narragansett. Embora as infecções virais sejam 
de curso rápido, em geral afetando as vias respiratórias, pele ou mucosas, 
os sinais indiretos de sua passagem podem ficar nos esqueletos e dentes, na 
forma de defeitos da amelogênese, periostites, e outros indicadores 
inespecíficos do estresse causado pelas infecções, que só agora começam a 
ser pesquisados sistematicamente. 

As investigações paleopatológicas têm permitido também discutir a 
questão da autoctonismo de algumas doenças no continente americano, entre 



as quais a bartonelose, a leishmaniose, as treponematoses e a tuberculose4. 
Face à relevância na literatura paleopatológica em geral, e naquela produ
zida no Brasil em particular, concentraremos a discussão nestas últimas duas 
doenças. 

Possivelmente as treponematoses constituem o grupo de doenças cuja 
história, relacionada ao contato entre o Novo e o Velho Mundo, tem causado 
a mais intensa polêmica nos meios científicos. No que tange ao continente 
americano especificamente, supõe-se que esta infecção existia apenas na 
América Central, na forma de uma doença relativamente benigna chamada 
pinta. Dados recentes sugerem que outras formas de treponematoses podem 
também ter ocorrido nas Américas, de onde podem ter se expandido para 
outras regiões do mundo a partir do contato com os europeus no século XV. 

Do ponto de vista paleopatológico, os achados mais modernos sugerem 
que a sífilis endêmica já acometia desde épocas pré-colombianas populações 
ameríndias que ocuparam certos sítios arqueológicos na América do Norte 
(Powell, 1988). Mesmo a forma congênita da doença pode ter acometido 
ocasionalmente povos nativos da América. Tais achados, somados à raridade 
de evidências equivalentes nos esqueletos europeus datados de antes do 
século XV (Palfi et al., 1992), fazem reconsiderar a hipótese de que a 
expansão da sífilis venerea pela Europa possa estar relacionada ao retorno 
de Colombo à Espanha, após o contato com povos ameríndios (Black, neste 
volume). 

No Brasil, alguns achados, originalmente descritos como osteite ou 
osteomielite inespecífica, podem na verdade se tratar de evidências 
paleopatológicas de treponematoses. Este é o caso de certas lesões eviden
ciadas em esqueletos provenientes de sambaquis (Ferraz & Lemos, 1977). 
Ainda não é possível, contudo, efetivar diagnósticos diferenciais seguros 
devido ao reduzido número de casos, à descaracterização das lesões, à 
inexistência de observações populacionais e ao pouco conhecimento dos 
estágios com que a doença se manifesta no esqueleto humano. Até o 
presente, apenas um crânio pré-histórico, proveniente de Lagoa Santa, foi 
descrito como portador de lesões sugestivas de sífilis (Ferigolo, 1987). 
Portanto, mais pesquisas fazem-se necessárias para esclarecer a questão da 
ocorrência das treponematoses entre populações indígenas que habitaram o 
território brasileiro na pré-história. 

A tuberculose é outra doença cujo debate acerca do autoctonismo na 
América é cercado por intensa polêmica. Algumas evidências, tais como 
abcessos vertebrais, que constituem lesões ósseas específicas, sugerem 
fortemente sua presença em remanescentes arqueológicos datados de período 



pré-colombiano (Buikstra, 1980). O diagnóstico histológico de bacilos álcool-
ácido resistentes em lesões granulomatosas de corpos mumificados aponta 
para a ocorrência da forma pulmonar da doença na região andina da 
América do Sul (Allison et al., 1973). Os achados eventuais de lesões 
sugestivas de tuberculose em remanescentes ósseos pré-colombianos 
sugerem que a infecção ocorria em baixa endemicidade (Buikstra, 1980). Há 
exceções, contudo, como é o caso de uma amostra populacional do centro-
oeste norte-americano, a partir do qual detectou-se a ocorrência de um 
significativo número de indivíduos com sinais de tuberculose (Buikstra & 
Cook, 1980). 

Apesar de tais achados, no entanto, não há referências a indícios 
paleopatológicos de tuberculose óssea no Brasil. Apenas um trabalho refere 
observação sugestiva de possível Mal de Pott em esqueleto de uma jovem 
negra, provavelmente escrava, escavado no cemitério da praia de Mangui¬ 
nhos (Mendonça de Souza & Luft, 1984). A ausência de observações, no 
entanto, como na arqueologia em geral, não deve ser entendida como dado 
conclusivo. Neste caso, a existência de poucos contatos entre as populações 
das terras baixas da América do Sul e as populações dos altiplanos pode 
responder por diferenças significativas da patocenose nas duas áreas, ou, 
simplesmente, os poucos estudos sistemáticos ainda não evidenciaram os 
achados, que provavelmente representarão, tal como na América do Norte, 
casos eventuais. 

Os debates acerca do autoctonismo de certas doenças no continente 
americano, incluindo as treponematoses e a tuberculose, baseiam-se na noção 
de isolamento das populações ameríndias até o século XV. Contudo, mesmo 
este ponto não está definitivamente estabelecido. É possível que o continente 
americano tenha recebido, ao longo dos últimos milênios, levas migratórias 
sucessivas. Considerando-se, por exemplo, apenas o período mais recente, 
os Esquimós entraram no continente americano há cerca de 6.000 anos, numa 
migração significativa (Shutler Jr., 1983). Há também evidências de que os 
Viking aqui estiveram por mais de um século, tentando estabelecer colônias 
por volta do ano 1000 da Era Cristã (Pohl, 1968). Face a estas evidências, não 
é possível assegurar que a América pré-colombiana tenha estado completa
mente isolada do Velho Mundo até o século XV. Assim, na construção de 
modelos paleoepidemiológicos, é prudente admitir a possibilidade de que 
certas doenças, incluindo a tuberculose e as treponematoses, tenham se 
difundido, em um ou mais momentos, para a América, onde sua distribuição 
pode ter permanecido mais ou menos restrita a regiões ou grupos indígenas 
particulares. 



Paleoparasitologia no Brasil 

O estudo de parasites visando à reconstrução das rotas migratórias 
percorridas por hospedeiros humanos em tempos pré-históricos data da 
primeira metade deste século. Autores, entre os quais Darling (1921), Soper 
(1927) e Fonseca (1930), realizaram investigações parasitológicas em grupos 
indígenas sul-americanos recém-contactados, a partir das quais elaboraram 
teorias a respeito das origens e rotas de migração dos primeiros ameríndios 
em direção ao continente americano. Estes dados parasitológicos sugeriram 
uma origem asiática das populações ameríndias e a possibilidade da 
ocorrência de migrações pré-históricas através de rotas transpacíficas5 

(Manter, 1967; Fonseca, 1972). O argumento relativo às rotas marítimas 
baseia-se na impossibilidade de certas parasitoses manterem seu ciclo de 
transmissão sob as baixas temperaturas da região de Bering. Ao longo das 
últimas décadas, tem crescido o interesse pelos estudos parasitológicos de 
grupos indígenas atuais e pré-históricos (Fonseca, 1972; Salzano & Callegari-
Jacques, 1988; Coimbra Jr., 1988; Confalonieri et aL, 1991), o que vem 
permitindo retomar importantes questões sobre a origem e diferenciação das 
populações ameríndias. 

Como pressupõe a teoria evolutiva neodarwiniana, uma dada espécie 
biológica não surge em mais de um ponto geográfico. Com base neste 
princípio, é possível argumentar que o estudo da distribuição das infecções 
parasitárias pode informar acerca da difusão de hospedeiros, em particular 
no tocante à ocupação de novos territórios. A contribuição da paleoparasito
logia tem sido significativa neste sentido. No caso das populações indígenas, 
o encontro de parasitos em material arqueológico pré-colombiano permite 
estabelecer, espacial e temporalmente, quais infecções parasitárias ocorriam 
na América antes do século XV. Assim, a paleoparasitologia proporciona 
evidências sobre infecções e condições de saúde em populações pré-históri
cas e contribui para o conhecimento sobre a origem e as migrações de seus 
hospedeiros. 

Coprólitos encontrados livres no sedimento arqueológico constituem o 
material mais freqüentemente analisado em investigações paleoparasitológi¬ 
cas. A matéria fecal conserva-se por dessecação, em virtude de condições 
climáticas, ou por mineralização, sobretudo aquela encontrada em sítios 
paleontológicos. Coprólitos podem ser encontrados também em corpos 
mumificados, o que facilita a identificação do hospedeiro. Na Europa é 
comum a realização de estudos paleoparasitológicos a partir de material 
oriundo de fossas e latrinas de habitações medievais (Wilke & Hall, 1975; 



Fry, 1976; Reinhard et al., 1988). Os procedimentos para identificar a 
procedência animal dos coprólitos e para separá-los daqueles de origem 
humana envolvem estudos ecológicos da fauna local (Chame et al., 1989; 
1991), bem como análises quantitativas comparadas (Jones, 1983; Con¬ 
falonieri et al., 1985). Deve-se ressaltar a importância de comparações 
morfométricas dos coprólitos com fezes de animais da região do sítio 
arqueológico sob investigação (Chame et al., 1991). 

A introdução da técnica de reidratação de coprólitos nos anos 60 (Callen 
& Cameron, 1960) facilitou as investigações em paleoparasitologia (Bryant 
& Williams-Dean, 1975; Fry & Moore, 1969; Moore et aL, 1969, 1974; Araújo 
et al., 1981, 1982, 1983, 1985, 1993; Ferreira et al., 1980, 1983, 1984, 1989, 1991, 
1993; Reinhard, 1988; Herrmann, 1985; Home, 1985; Kliks, 1983, 1990; 
Confalonieri et al., 1985). No laboratório, o material coletado nas escavações, 
previamente etiquetado e datado pelas equipes de arqueologia, é imerso em 
solução de fosfato trissódico (Callen & Cameron, I960) por 72 horas, 
aplicando-se a seguir as técnicas da rotina para diagnóstico específico de 
parasitos (Reinhard et al., 1988), e para análise de restos alimentares. 

Ao longo dos últimos anos, o Laboratório de Paleoparasitologia da 
Escola Nacional de Saúde Pública (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de 
Janeiro, tem-se dedicado à análise de amostras de coprólitos provenientes de 
diversos sítios arqueológicos do Velho e Novo Mundo. Alguns dos 
espécimens analisados são amostras mineralizadas tão antigas quanto 1,5 
milhões de anos (Ferreira et al., 1993). A maior parte das amostras, contudo, 
constitui-se de fezes dessecadas datadas de 30.000 anos ou menos. Além da 
comparação com dados de outros autores, as pesquisas têm possibilitado 
tecer considerações acerca da introdução de parasitos humanos na América 
em épocas pré-históricas. Aos poucos constrói-se um quadro das infecções 
parasitárias no passado — humanas e em animais —, com localização 
geográfica e datações bem determinadas. Os resultados obtidos até o 
momento são particularmente interessantes no que diz respeito a algumas 
infecções, em particular aquelas associadas aos helmintos Enterobius 
vermicularis, Trichuris trichiura e aqueles da família Ancilostomidae6. 

Quanto ao E. vermicularis, os dados paleoparasitológicos são condizentes 
com as teorias de ocupação da América por migrações pré-históricas através 
da região de Bering. Segundo Confalonieri et al. (1991), há evidências de que 
o helminto poderia ter se dispersado inicialmente na América do Norte e, a 
seguir, em direção ao sul do continente, notadamente na região oeste dos 
Andes, até atingir o que é atualmente a Argentina. Esta hipótese baseia-se 
na distribuição do parasito na pré-história e em aspectos específicos de seu 



ciclo biológico. Ovos de E. vermicularis foram evidenciados em amostras de 
coprólitos de sítios arqueológicos na América do Norte, cujas datações 
variam desde 10.000 anos até o período próximo à chegada dos europeus no 
continente americano (Fry & Moore, 1969; Wilke & Hall, 1975; Home, 1985; 
Faulkner et al., 1989). Na América do Sul, esta infecção foi evidenciada em 
material datado de até 4.000 anos, correspondendo a populações da região 
andina até a Argentina (Patrucco et al., 1983; Araújo et al., 1985). No Brasil, 
até o momento, não se registrou este parasito em material arqueológico 
humano. 

Uma vez que a enterobíase pode ser transmitida diretamente de 
hospedeiro a hospedeiro humano, portanto sem necessidade de ciclo larvar 
no solo, é relativamente pouco afetada pelas condições climáticas. Atual
mente, a infecção está presente em todos os ecossistemas ocupados pela 
espécie humana, inclusive a região ártica. Portanto, a distribuição geográfica 
no período pré-colombiano, aliada ao fato de a infecção pelo E. vermicularis 
poder se manter mesmo em regiões frias, não contradiz a teoria de 
migrações dos primeiros ameríndios através da região de Bering, que é na 
atualidade a mais amplamente aceita. 

Já os dados paleoparasitológicos relativos aos ancilostomídeos complexi¬ 
ficam a situação, sugerindo a possibilidade de outras rotas de migração para 
a América no período pré-colombiano. Há alguns registros de ancilostomose 
em populações humanas pré-históricas da América do Sul. Allison et al. 
(1974), por exemplo, evidenciaram vermes adultos de Ancylostoma duodenale 
no intestino de uma múmia peruana (circa 900 anos A.P.). Ferreira et al. 
(1980, 1983), por sua vez, observaram ovos de ancilostomídeos em coprólitos 
humanos, coletados no sedimento arqueológico e num corpo mumificado de 
Minas Gerais (circa 2.800 anos A.P.). O registro mais antigo da presença de 
ovos de ancilostomídeos em coprólitos humanos da América diz respeito a 
amostras coletadas no sítio do Boqueirão da Pedra Furada, Piauí, com 
datação de 7.230 ± 80 anos A.P. (Ferreira et al., 1987). 

A infecção humana por ancilostomídeos transmite-se de hospedeiro a 
hospedeiro, com estágios larvares obrigatoriamente evoluindo no solo, sob 
condições específicas de umidade e temperatura (entre 25° e 30° C). Assim 
sendo, as migrações humanas pré-históricas pela região de Bering não 
poderiam ter introduzido esta parasitose na América, em virtude das baixas 
temperaturas do solo, do longo caminho percorrido sob essas condições 
climáticas e das gerações de hospedeiros que se sucederam da Sibéria até a 
América do Norte. Uma possibilidade é a de que a parasitose tenha sido 
introduzida na América por migrações marítimas transpacíficas, como 



proposto no início do século (Darling, 1921; Soper, 1927), e reiterado mais 
recentemente (Araújo et al., 1988) 7. 

Argumento similar ao acima detalhado para os ancilostomídeos pode ser 
aventado para o T. trichiura. Este helminto distribuía-se amplamente na 
América do Sul e na América do Norte já no período pré-colombiano 
(Reinhard et al., 1987; Ferreira et al., 1980, 1983, 1989). De forma similar à 
ancilostomose, dificilmente a oxiuríase poderia manter seu ciclo de 
transmissão sob as condições climáticas que caracterizaram as migrações 
humanas através da região de Bering. Dados experimentais indicam que 
ovos embrionados de T. trichiura resistem apenas 20 dias a 0°C e que só 
conseguem se tornar infectantes sob temperaturas superiores a 15°C 
(Skrjabin et al., 1970) 8 . 

CONCLUSÃO 

Em suma, pode-se afirmar que a paleopatologia já se estabeleceu como 
um produtivo campo de reflexão teórico-metodológico acerca da evolução 
e da história natural das doenças. Constituindo-se em um campo interdis¬ 
ciplinar por natureza, tem proporcionado elementos para repensar questões 
adaptativas sobre a interação entre as populações humanas, seu meio e 
outros seres vivos, e sobre as transições socioculturais e epidemiológicas. No 
Brasil, a paleopatologia, e a paleoparasitologia em particular, vêm permitin
do, nos últimos anos, iniciar discussões acerca de questões ligadas à 
adaptabilidade das populações indígenas e suas migrações em diferentes 
períodos. Espera-se que, no futuro, à medida que se produzam novos 
conhecimentos, modelos teóricos mais refinados acerca do processo 
saúde/doença venham também a ser elaborados, ajudando a melhor 
compreender a bioantropologia das populações indígenas pré-históricas e 
atuais. 

NOTAS NOTAS 

1. Neste trabalho enfocaremos particularmente a paleopatologia. Mais informações a respeito da "história das 
doenças" como campo de investigação pode ser encontrada em Grmek (1983). 
2. Deve-se ressaltar, contudo, que as interpretações acerca dos dados de anemia são controversas. Ainda que 
as anemias sejam em principio consideradas como doença, enfoques mais modernos apontam para possíveis 
aspectos adaptativos (Stuart-Macadam & Kent, 1992). 
3. Black (neste volume) discute em mais detalhe a questão da inter-relação entre variáveis demográficas e 
possibilidade de manutenção de certas infecções entre populações indígenas. 

4. Nos limitaremos a discutir aquelas doenças que podem ser evidenciadas a partir das investigações dos 
remanescentes humanos recuperados em sítios arqueológicos. 

Quanto à bartonelose, Dalton et al. (1976) apresentam evidências a respeito de sua ocorrência em múmias 
peruanas. Os dados paleopatológicos não apontam a ocorrência da mesma no Brasil. 

Já a ocorrência da leishmaniose na América pré-colombiana é confirmada por numerosos achados, tais como 



lesões típicas da pele e mucosa em corpos mumificados, ou a representações em objetos cerâmicos, dentre os 
quais destacam-se peças da cultura Mochica (Escomel apud Brumpt, 1936; Urteaga-Ballon, 1991). 

Os leitores interessados podem encontrar uma discussão mais ampla das doenças autóctones do Novo 
Mundo em diversas publicações recentes (Verano & Ubelaker, 1992). 
5. Estas suposições remetem-se às teorias de Rivet (1926) quanto a migrações para a América pela via 
transpacífica. 
6. Informações a respeito de outras parasitoses observadas em amostras pré-colombianas, como as ascaridíase, 
por exemplo, podem ser encontradas em Horne (1985), Reinhard et al. (1987) e Faulkner et al. (1989). Há 
também trabalhos que reportam o achado de parasitos de animais em coprólitos de origem humana, o que 
possivelmente se deve a hábitos alimentares peculiares (Wilke & Hall, 1975; Ferreira et al., 1984; Home, 1985). 
7. As teorias de povoamento da América por via marítima, em particular por migração transpacífica, não são 
recentes (Rivet, 1926; Meggers & Evans, 1966). Evidências arqueológicas recentes têm fortalecido esta 
possibilidade (Hather & Kirch, 1991). 

8. Deve-se ressaltar que a presença da infecção por ancilostomídeos e Trichuris trichiura na América pré-
colombiana não pressupõe necessariamente a ocorrência de intensos e numerosos movimentos migratórios 
transmarítimos. Estudos recentes sugerem que uns poucos indivíduos infectados são suficientes para introduzir 
e infectar um contingente populacional maior (Marasciulo, 1992). 
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