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António Ferreira foi um eminente cirurgião “ Pai da Cirurgia” em Portugal no século XVII e que pelos seus atributos foi considerado o «Paré dos Portugueses».Para que 
se compreenda melhor a aprendizagem desta arte, que é ramo da Medicina e que pretende curar pelas mãos, vamos referir os cirurgiões percursores até ao século XVII, 
a maioria deles citados no seu livro “LUZ VERDADEIRA e RECOPILADO EXAME de TODA A CIRURGIA”, e que foram considerados também “ Pais da Cirurgia “ nas suas 
épocas. 
Iniciamos estas referências na Antiguidade com Sushruta, cirurgião indiano, que viveu 600 anos A.C. ensinando e praticando cirurgia e que no seu livro “ Sushruta 
Samhita “ menciona já intervenções de elevado grau de dificuldade.Depois e ainda na antiguidade teremos que referir Hippocrates que foi o grande reformador da 
Medicina e da Cirurgia abandonando o pensamento religioso e introduzindo o método científico.Na era cristã e em cada século até à Idade Média mencionaremos 
cirurgiões considerados homens de génio ou intitulados “Pais da cirurgia”, referindo em cada um deles os seus dados bio e bibliográficos.Em cada século da Idade Média 
e até ao século XV, referiremos os célebres cirurgiões gregos, romanos, árabes, e mais tarde os italianos e os franceses após a criação das Universidades de Itália e 
França, que também marcaram as suas épocas e que nos deixaram livros médicos, que foram manuais de estudo até meados do século XVII.No século XVI em pleno 
Renascimento vamos referir: um anatomista / cirurgião – Andreas Vesalius - que foi marco na história da medicina ocidental, pois com a sua obra e a partir de então 
todos os médicos vão praticar a disseção dos cadáveres; um barbeiro / cirurgião francês de renome mundial “ Ambroise Paré “ que vem propor terapêuticas e novos 
procedimentos cirúrgicos para determinadas doenças.Abordaremos agora também por séculos e desde a nossa fundação, os cirurgiões portugueses que deixaram obra 
e que também influenciaram António Ferreira.A parte final é dedicada à biografia deste nosso célebre cirurgião “Pai da Cirurgia no século XVII” que consideramos o 
“Paré dos Portugueses” e à análise do livro que nos deixou e que foi manual de estudo até ao século XIX. 


