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Objectivos  

Analisar o contributo da tese de licenciatura de Amélia Cardia (1855 – 

1938) num caso clínico de febre atípica com sinais de doença neurológica, 

à luz dos conhecimentos do final do século XIX, nomeadamente, o uso do 

microscópio a partir de (Leeuwenhoek, 1632 – 1723) e a identificação dos 

agentes patogénicos, a partir (Pasteur, 1822 – 1895), tendo já sido 

identificadas grande parte das doenças infecciosas. 

 

Metodologia 

Revisão da febre como doença, conceito que vigorou até ao inicio do 

século XIX, altura que passou a figurar como sintoma. Na sua carcterização 

e uso na prática clínica, destacaram-se Wunderlich (1815-1877) e Albutt 

(1836-1925). 

Revisão do conceito de histeria, sua definição na Medicina Hipocrática e 

no século XIX, durante o qual as doenças do sistema nervoso e o 

funcionamento cerebral registram notáveis, nomeadamente Charcot 

(1825 –1893)que identificou a histeria e a neurologia se autonomizou em 

relação à psiquiatria.  



Enquadrar Amélia Cardia Costa no período histórico da última década do 

século XIX, como futura médica, com breve nota biográfica. 

 

Sumário 

Com um regime de Monarquia Constitucional, a elite feminina portuguesa 

composta por escritoras, médicas e professoras começava finalmente a 

entrar nas universidades na transição do século XIX para o século XX. Na 

Medicina, encontrámos registos de treze mulheres, licenciadas pelas 

Escolas Médico-Cirúrgicas da época, entre 1891 e 1901. Estas foram as 

primeiras médicas portuguesas, que frequentavam um curso médico-

cirúrgico de cinco anos e concluíam a licenciatura, defendendo uma tese, 

a Dissertação Inaugural.  

As teses apresentadas versaram, na sua maioria, temas da saúde materno-

infantil e das doenças infecciosas mais prevalentes na altura. 

Amélia Cardia dos Santos Costa foi uma destas candidatas. Distinguiu-se 

nesta última área,tendo apresentado uma Dissertação Inaugural sobre 

febre hystérica, tema incomum. 

A tese tinha duas partes, uma teórica sobre  os aspectos anatómicos, 

fisiológicos e de “predestinação mórbida” subjacentes, e uma parte 

prática de relato do caso de uma paciente de 26 anos, enfermeira, 

internada por síndrome febril, que,  ao longo do internamento 

desenvolveu sintomatologia vária, incluindo sintomas do foro neurológico. 

Ao longo da tese, a futura médica expôs as várias hipóteses diagnósticas, 

sucessivamente não comprovadas e terapêuticas realizadas, sem resposta 

satisfatória, desde banhos à morfina. Finalmente, defendeu como 

hipótese diagnóstica definitiva a febre histérica apoiada na evolução 

bizarra de todo o quadro clínico. 

Ao longo da tese, Amélia Cardia fez referência a vários autores médicos da 

Escola francesa e aos seus tratados, bem como a casos semelhantes por 

eles relatados e fez um comentário crítico à forma como Charcot abordava 



as personalidades histéricas, revelando conhecimento e capacidade de 

avaliação científica. 

Ainda em relação com as experiências de hipnose, desenvolvidas por 

Charcot, Amélia Cardia colocou várias questões teóricas, com aplicação 

prática ao caso clínico apresentado. 

Conclusões 

Amélia Cardia,umas das primeiras médicas portuguesas, escolheu para a 

sua dissertação de licenciatura um caso pouco comum de febre atípica 

num caso clínico de evolução bizarra. 

O caso relatado, que, além da febre, incluía sintomas vários e alterações 

neurológicas, foi interpretado à luz desses novos conhecimentos da 

neurologia e da psiquiatria, uma manifestação histérica. 

Amélia Cardia salientou-se pela a originalidade da sua tese febre hysterica, 

no ambiente académico das Escolas Médico-Cirúrgicas do fim do século 

XIX. em Portugal. 
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Abstract 

 

Objectives 

To assess the contribution of the graduation thesis of Amélia Cardia (1855–1938), on a 

clinical case of atypical fever with neurological involvement, in the light of the 

knowledge of the late nineteenth century, namely the use of the microscope from 

Leeuwenhoek (1632-1723) onwards, and the identification of pathogenic agents from 

(Pasteur, 1822-1895) onwards. Many infectious diseases were already identified. 

 

Methodological research 

 

Review of the concept of fever as a disease that lasted until the early nineteenth century, 

when it was recognized as a symptom, the concept of hysteria in the Hippocratic 

Medicine and in the nineteenth century, noticing the remarkable advances in the studies 

of brain function and nervous system diseases, especially by Charcot (1825-1893) who 

identified hysteria, and neurology became autonomous in relation to psychiatry. Finally. 

frame Amélia Cardia Costa as a female doctor candidate in the last decade of the 

nineteenth century, adding a brief biographical note. 

 



Summary 

With a constitutional monarchy regime, the Portuguese female elite, writers, medical 

doctors and teachers finally reached the universities from the late nineteenth century to 

the beginning of the twentieth century onwards. In medicine, there are records of 

thirteen women, graduated by the Medical-Surgical Schools between 1891 and 1901. 

These were the first Portuguese women doctors. They attended a medical-surgical five 

year course and concluded the degree, defending an Inaugural Dissertation. 

The women doctors’ thesis dealt mostly on maternal and child health issues and on the 

most prevalent infectious diseases of the time. Amélia Cardia dos Santos Costa was one 

of these candidates. She chose a subject on the second topic. She presented an Inaugural 

Dissertation on Hysterical fever, a quite unusual theme. The thesis consisted of two 

parts, a theoretical part on the anatomical, physiological and underlying "morbid 

predestination", and a practical part, a case report of a 26 old year patient, a nurse, with 

a febrile syndrome and several other symptoms with neurological involvement. She 

pointed out the several failed diagnostic hypotheses and ineffective therapies applied, 

from baths to morphine. Finally, she defended as definitive diagnosis hysterical fever to 

support the bizarre evolution of the complete clinical picture. 

Amélia Cardia referred to several medical writers of the French School and to their 

treaties, reporting similar cases. She wrote an interesting critical review on Charcot 

towards hysterical personalities, displaying knowledge, critical reasoning and scientific 

capacity. Amélia Cardia assessed several issues with practical application to this 

particular clinical case, according to Charcot´s theories. 

 

Conclusions 



Amélia Cardia, one of the first Portuguese medical doctors, chose an unusual febrile 

syndrome in a clinical case of bizarre outcome. 

The case reported that, in addition to fever, several symptoms and neurological 

disorders had been included. The case had been interpreted in the light of the knowledge 

of neurology and psychiatry of her time, as a hysterical manifestation. 

Amélia Cardia stands out by the originality of her thesis on hysterical fever in the 

academic context of the Medical-Surgical Portuguese late nineteenth century schools, 

and in the study of fevers and hysteria. 
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