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Apêndice 1 — Faustino José de Azevedo 
 
1. 1 — Dissertatio Medica de Epilepsia [não encontrada] 

 
Tese não encontrada. 
 
 
1. 2 — Requerimento de Faustino José de Azevedo, pedindo a confirmação da nomeação 
para médico do partido da Câmara da Vila da Campanha da Princesa, 22 de Maio de 1802 
AHU, Conselho Ultramarino, Minas Gerais, Cx. 163, Doc. 18 

 
[Anotação superior]: 
Informe o Ouvidor da Comarca na conformidade da resposta do Doutor Procurador da Fazenda. 
Lisboa, 25 de Maio de 1802 
 
[Anotação lateral]:  
Deve informar o Ouvidor da Comarca ouvindo o Povo, e averiguando o rendimento do conselho 
 

Senhor 
Diz o Doutor Faustino José de Azevedo, que pela nomeação junta foi nomeado para 
Médico do partido da Câmara da Vila da Campanha da Princesa, e como para 
produzir seu devido efeito precisa que Vossa Alteza Real haja por bem confirmar a 
dita nomeação e mandar se lhe passe a competente provisão: 
 
[Anotação lateral]:  Expedida em 5 de Junho de 1802 

Como Por 
João da Silva 

Pede a Vossa Alteza Real lhe faça a 
mercê confirmar a dita nomeação 
passando-se lhe a competente 
provisão: 

 
O Doutor José Joaquim Carneiro de Miranda e Costa do Desembargo de Sua Alteza 
Real o Príncipe Regente Nosso Senhor que Deus o guarde, Juiz de Fora Presidente, 
Vereadores e Procurador do Senado da Câmara nesta nobre e leal vila da Campanha 
da Princesa e em todo o seu termo etc. 
Fazemos saber aos que a presente nossa provisão virem que em consideração a 
necessidade que há de haver nesta vila um Médico como é útil e prática em as mais 
vilas, para que haja de curar as enfermidades da pobreza, tendo esta o seu recurso 
certo uniformemente havemos de prover e nomear para o dito emprego ao Doutor 
Faustino José de Azevedo que prestará juramento e posse, a quem se pagará 
anualmente pelas rendas desta câmara a quantia de cem mil réis, com a condição de 
acudir nesta mesma vila, cujo pagamento se lhe fará depois da Aprovação de Sua 
Alteza Real pelo Tribunal competente do Conselho Ultramarino; e devendo esperar 
da Benignidade do mesmo Senhor que atendendo ao benefício público assim se 
digne haver por bem, principiará a vencer o seu ordenado desde o dia em que tomar 
posse. Dada e passada sob nosso sinal. Selo nesta vila da Campanha da Princesa em 
Câmara de 17 de Setembro de 1801. Eu António Gularte Brum escrivão da Câmara o 
sobrescrevi. 
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Provisão por que Vossas Mercês mandam prover ao Doutor Faustino José de Azevedo no emprego de 
Médico do partido desta Câmara para curar a pobreza como nela se declara. 
     Para Vossas Mercês verem 

 
Juramento [de] posse 
Aos dezoito dias do mês de Outubro do ano mil e oitocentos e um nesta vila da 
Campanha da Princesa Comarca do Rio das Mortes em as casas da residência do 
Doutor Juiz de Fora Presidente José Joaquim Carneiro de Miranda e Costa onde eu 
escrivão adiante nomeado [ilegível], e sendo aí [ilegível] presente o Médico Doutor 
Faustino José de Azevedo provido pela Provisão retro para Médico do partido desta 
Câmara a fim de curar os pobres gratuitamente, ao qual deferiu o [ilegível] o 
juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles em que pôs sua mão direita lhe 
encarregou de [ilegível] mande servir o dito emprego com era obrigado; e sendo 
[ilegível] recebido o dito juramento assim o prometeu cumprir, pelo qual o dito 
Ministro o houve por empossado e mandou fazer este termo em que assinam. 
António Gularte Brum escrivão da Câmara o escrevi. 

Faustino José de Azevedo 
 
 
 
 
 
1. 3 — Carta de António Luís Pereira da Cunha, desembargador e ouvidor-geral da 
Comarca do Rio das Mortes, informando o Rei sobre as pretensões do médico Faustino 
José de Azevedo, do cirurgião Francisco José de Matos e do boticário Vicente Ferreira de 
Paiva Bueno em se verem confirmados nos respectivos ofícios, 20 de Setembro de 1803 
AHU, Conselho Ultramarino, Minas Gerais, Cx. 168, Doc. 22 

 
[Anotação superior]: Passa provisões de confirmação com as cláusulas das nomeações. Lisboa 4 de 
Junho de 1804 
[Anotação superior e lateral]: Também me parece que o Boticário não há de satisfazer ao encargo a 
que se sujeita. Fiat justitia. 
[Anotação lateral]: Não pode haver motivo por que se negue a uma vila remota do Brasil um benefício 
que tem todas as do Reino; principalmente consistindo o rendimento da Câmara em contribuição 
voluntária do Povo, e Câmara, e tendo precedido a oferta do [dízimo?] à Princesa Nossa Senhora; 
talvez por não estar nas circunstâncias da Ordenação [Livro 2º, título 28, § 2º], E não excluo o 
Boticário, como faz o Ouvidor; a Câmara sabe se o necessita, e se lhe convém presentemente. 

 
Senhor 

O médico Faustino José de Azevedo, o cirurgião Francisco José de Matos, e o 
boticário Vicente Ferreira de Paiva Bueno requereram a Vossa Alteza Real 
confirmação das provisões, que a Câmara da vila de Campanha da Princesa, comarca 
de Rio das Mortes, lhes expediu com data de 17 de Outubro de 1801, nomeando-os 
médico, cirurgião, e boticário do partido da mesma câmara, sobre o que foi Vossa 
Alteza Real servido ordenar, que informasse o Ouvidor Geral desta comarca que 
provisões datadas de 5 de Junho de 1802, ouvindo o Povo daquela vila, e 
averiguando o Rendimento do conselho. 
Sendo-me apresentadas estas ordens em Maio deste ano, quando eu contava 
apenas três meses de posse deste lugar, me vi na impossibilidade de ir pessoalmente 
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fazer esta diligência à dita vila da Campanha, que dista da do Sabará, em que resido, 
perto de sete léguas; assim por que não convinha ao Real Serviço desamparar outras 
importantes diligências, em que muito interessava o sossego desta vila, como 
porque Vossa Alteza Real me não ordenou por um modo [ilegível] que eu passasse a 
estranha comarca para efetuar esta diligência; por isso me pareceu que sem 
interromper as ocupações do meu lugar, e sem tanto dispêndio dos Recorrentes 
podia ser ouvido o povo, e praticado o mais, que necessário fosse para legalidade e 
prova de mesma informação. 
Para este fim expedi um ofício ao juiz de fora da Vila de Campanha José Joaquim 
Carneiro de Miranda e Costa, encarregando-lhe para serviço de Vossa Alteza Real, 
que convocando a Nobreza, e Povo da mesma Vila os ouvisse sobre as ditas 
nomeações, examinando os motivos que faziam a principal parte deste 
estabelecimento, e que me remetesse uma certidão de ato de vereação em que este 
negócio foi confesso nos três anos próximos passados. 
Satisfez o dito Ministro ao meu pedido como mostram os documentos nº 1º, 2º, e 
3º, o procedi finalmente nesta Vila ao sumário do nº 4º, em que perguntei se 
testemunhas daquele distrito, que bem soubessem das circunstâncias que recorriam 
neste estabelecimento. 
Dos ditos documentos, sumario, e mais averiguações, a que procedi com a possível 
exatidão passo a informas o seguinte: 

Que erigido em Vila o Arraial da Campanha do Rio Verde em o ano de 1800, 
ordenaram os oficiais da Câmara em vereação de 18 de agosto do seguinte ano, a 
requerimento do Procurador do concelho, que se estabelecesse um Partido para 
Médico, que residia na Vila, e curasse gratuitamente os pobres enfermos com 
ordenado anual de cem mil reis pagos pelos bens do concelho, e fizeram para isso 
eleição no Bacharel Francisco José de Azevedo, formado em Montpellier, e natural 
da Vila da Campanha, de quem esperavam o bom desempenho de suas obrigações. 

Que na mesma vereação propuseram outro partido para um cirurgião com 
ordenado de cinquenta mil réis, debaixo das mesmas condições, e elegeram para ele 
ao cirurgião Francisco José de Matos. 

Que em vereação de 17 de outubro do mesmo ano representou de novo o 
referido Procurador do concelho, que por não haver naquela Vila Hospital de 
Caridade, que socorresse aos pobres com curativo, e medicamentos, parecia que se 
devia acudir à necessidade pública criando-se um partido para boticário, que aviasse 
gratuitamente as receitas para os enfermos necessitados: no que convieram os 
mesmos oficiais da câmara, estabelecendo o dito partido com o ordenado anual de 
oitenta mil reis, e nomearam para ele o boticário Vicente Ferreira de Paiva Bueno, 
mandando passa a um, e outros provimentos, para tomarem posse, e pedirem a 
Vossa Alteza Real o Seu Régio Beneplácito, e confirmação como tudo mostra o 
documento nº 1º. 

Que a nobreza, e povo da dita vila é contente com o estabelecimento dos ditos 
partidos, com os quais bem podiam as [ilegível] de rendimento do concelho por lhe 
serem mui proveitosos, muito mais quando estas eleições recaiam em sujeitos 
hábeis, e capazes de satisfazerem as obrigações de seus ofícios, como provam as 
suas respostas insertas no documento nº 2º. 

Que esta mesma justificação as testemunhas do sumario, que não só abonam a 
boa escolha dos partidistas, como confirmam a aprovação do Povo a este respeito, e 
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o desejo que tinha de que se verificasse este estabelecimento como mostra o 
sumário nº 4º. 

Que o rendimento do concelho no primeiro ano da fundação da vila, deduzida a 
3ª pertencente à Princesa Nossa Senhora ficou liquido a quantia de 772$800 réis; no 
segundo de 740$800, e no 3º de 2:540$648 réis, ao que chegou com o acréscimo da 
nova consignação voluntária a que contribuem os mesmo Povos. 

Esta instituição de partidos para Médico e Cirurgião, quase geral nas cidades, e 
vilas do Reino, pagos pela maior parte pelos cofres das cizas[?], é tanto mais 
necessário neste sertão, quanto é maior a dificuldade de virem para ele residir 
professores hábeis, que só o acaso, ou razões mui especiais os podem conduzir a 
procurarem para cá o seu estabelecimento, e ainda quando aparece algum Médico, 
procura a capital onde pode fazer algum interesse [algum lucro], pois em poucos 
lugares o fará pela decadência do país [Minas Gerais], e desta verdade temos o 
exemplo nesta capitania onde existem quatro Médicos, e apenas o Recorrente é 
morador na vila da Campanha, residindo os outros três em Vila Rica, achando-se por 
consequência o resto da capitania entregue às mãos de cirurgiões formados no 
mesmo país, sem nenhum conhecimento de Anatomia, que se não aprende por 
estampas, erigindo-se em cada um deles um homicida, principalmente nas moléstias 
que não são peculiares da sua arte, e que se julgam autorizados para tratarem pela 
urgência dos casos, e pela ampla faculdade que sem a escolha lhes concedem os 
delegados e subdelegados do Protomedicato. 

Este clima é talvez o mais saudável da América Portuguesa, mas nem por isso são 
isentos os seus habitantes de sofrerem em algumas quadras do ano, e 
principalmente nas mudanças das estações, moléstias que lhe são endêmicas, e que 
apesar da experiência erram os cirurgiões quotidianamente o seu curativo.    Seria 
pois de grande vantagem que esta providência se estendesse a todas as Câmaras 
desta capitania, e das do sertão, concedendo-lhes a faculdade de estabelecerem 
semelhantes partidos, e com preferência a outras despesas, para assinarem um 
ordenado capaz de convidar Médicos, e Cirurgiões hábeis, que residam nas cidades e 
vilas notáveis para cuidarem eficazmente na Saúde dos Povos. 

Quanto ao partido do Boticário não me persuado, que daí resulte o benefício que 
esperam os oficiais da Câmara, porque ainda que dele se lembre o §36 do Regimento 
dos vereadores, e seria para desejar que houvessem neste continente bons 
farmacêuticos, que soubessem tirar vantagens das riquezas que ele oferece nos 
Reinos Vegetal, e Mineral, não é todavia este o meio de se obter este fim, nem posso 
crer, que o Boticário de partido possa exatamente desempenhar este contrato, 
porque o preço anual de setenta mil réis não é equivalente a despesa que ele 
deveria fazer para aviar gratuitamente as receitas dos enfermos necessitados em um 
país aonde os remédios de fora chegam por um excessivo valor, e que no fim do ano 
seria infalível a sua perda, ou a falta de cumprimento de suas obrigações; em cuja 
alternativa é natural que se decida pela última parte para evitar o seu prejuízo, 
muito embora o sofram os pobres, e se inutilize esta despesa do Conselho. 

É quanto a este respeito posso informar a Vossa Alteza Real que mandará o que 
lhe parecer mais justo. 

Sabará, 20 de Setembro de 1803 
 
O Desembargador Ouvidor da Comarca 
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António Luiz Pereira da Cunha 
 
 
 
1. 4 — Certificado feito por Faustino José de Azevedo informando que José Marcelino do 
Espírito Santo está apto a prestar o exame da arte da sangria e de tirar dentes, e após 
responder as perguntas práticas e teóricas desta estará pronto para praticá-la, 03 de Abril 
de 1804 
FBN, Casa dos Contos, Manuscritos, I-26,36,058 

 
Faustino José de Azevedo, Doutor em Medicina pela Universidade de Montpellier, 
Bacharel em Filosofia pela Universidade de Coimbra, Juiz Delegado na Repartição de 
Medicina e Cirurgia com alçada no civil e crime, por Sua Alteza Real que Deus 
Guarde. Certifico em como por parte de José Marcelino do Espirito Santo, filho 
legítimo de José Pereira de Macedo, natural de Guarapiranga, residente nesta 
Comarca, me enviou a dizer por sua petição por escrito, o admitisse a exame da Arte 
da Sangria, e tirar Dentes, pelo ter aprendido, e praticado, os anos que determina o 
Regimento, como me constou por Certidão, que apresentou passada por Cirurgião 
aprovado, reconhecida por Tabelião da sua boa Capacidade. E que assim visto lhe 
deferi, que fazendo depósito na forma do Regimento observado neste Juízo, lhe 
daria dia e hora para o tal exame, e como me constou o ter feito, lhe assinei o dia 
dezenove de Abril pelas três horas da tarde, e lhe nomeei para examinadores o 
Cirurgião-mor João Lopes Pinheiro de Figueiredo, e ao Alferes Francisco José de 
Mattos, Cirurgiões aprovados, e chegado o dito dia veio o suplicante perante mim 
em casas d’onde me achava aposentado [i.e. me encontrava], e os ditos 
examinadores por mim nomeados, como escrivão deste Juízo. E logo lhes deferi o 
juramento dos Santos Evangelhos em um livro deles, sob cargo do qual lhes 
encarreguei que bem e na verdade, sem dolo, malícia ou afeição examinassem ao 
suplicante José Marcelino do Espírito Santo, da Arte de Sangrar, e tirar Dentes, e 
sendo por eles recebido o dito juramento de baixo d’ele assim o prometeram fazer. E 
logo por mim, e com eles, lhe foram feitas todas as perguntas necessárias, assim na 
prática, como na teórica; e respondendo a tudo que lhe foi perguntado, o deram por 
aprovado, e acabado o dito ato mandei ao escrivão de meu cargo abaixo assinado 
lhe passasse suas cédulas, para com elas requerer sua Carta de Aprovação no 
Tribunal da Real Junta do Protomedicato na forma do estilo, a quem satisfará seus 
emolumentos, e de seus oficiais. E para apresentar neste Juízo a dita Carta lhe 
concedo dois anos; e este vai por mim, e os ditos examinadores jurada, e assinada. 
Dada nesta vila da Campanha da Princesa, Minas, e Comarca do Rio das Mortes, aos 
23 dias do mês de Abril de mil oitocentos, e quatro anos; e Eu Joaquim Lopes da Silva 
e [ilegível], escrivão deste Juízo que o sobrescrevi e assinei. 
 
 
 
 
1. 5 — Recibo referente ao importe da visita trienal de Medicina e Cirurgia entregue por 
Francisco Velozo Carmo a Faustino José de Azevedo, 24 de Agosto de 1806 
FBN, Casa dos Contos, Manuscritos, I - 10,36,003 nº039 
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Recebi do Senhor Francisco Veloso Carmo o import[ant]e da visita trienal de 
Medicina e Cirurgia e por verdade e me ter pedido, passo o presente d[ocumento] 
em a letra assinada. 
Vila de São José [Tiradentes], 24 de Agosto de 1806 

Doutor Faustino José de Azevedo 
 
 
 
1. 6 — [Carta de exame e aprovação concedida a Gervásio, pardo escravo do cirurgião-mor 
aprovado Florêncio Francisco dos Santos Franco, autorizando-lhe a praticar a arte da 
sangria], 2 de Setembro de 1806 
Fonte 

 
O Doutor Faustino José de Azevedo Juiz Delegado em a repartição de Medicina e 
Cirurgia nesta Capitania com alçada na forma da lei e por Sua Alteza Real que Deus 
Guarde etc. Faço saber aos que esta presente carta de exame virem e lhes for 
apresentada que Gervásio, Pardo, escravo do Capitão Florêncio Francisco dos Santos 
Franco, Cirurgião-mor aprovado, me apresentou por sua a petição que havia 
praticado a Arte de sangria com o dito seu Senhor Cirurgião aprovado ao anos do 
estilo como metes certo pelo documento autêntico que me apresentou, e por que 
queria livremente usar da mesma Arte me pedia o admitisse a exame, e por ser seu 
requerimento de razão mandei autuar sua petição pelo escrivão de meu cargo que 
esta escreve, e tomar o deposito do estilo o que feito no mês a dois cirurgiões 
aprovados para examinadores que prestaram juramento e examinaram ao dito em 
minha presença e do escrivão em o dia dois de Setembro com todas as solenidade de 
direito, e o acharam apto nemine discrepante, e por isso é já dito examinado 
Gervásio, Pardo, por aprovado na Arte de Sangria e para a exercer onde lhe convir e 
mandei passar-lhe a presente Carta de Aprovação para com ela requerer sua 
confirmação pelo Tribunal da Real Junta do Protomedicato dentro do tempo de dois 
anos que correrão da data desta em diante como pela mesma é decretada. Dada e 
passada por mim assinada nesta vila de Guetus[?], Minas, e Comarca do Rio das 
Mortes aos dois de Setembro de mil e oitocentos e seis anos, e Eu André Rodrigues 
de Faria, escrivão deste Juízo e cargo que a escrevi. 
 
 
 
1. 7 — Exame de Luis Antonio Gonçalves Feliz declarando-o apto para exercer a arte da 
medicina, 05 de Abril de 1808 
FBN, Coleção Casa dos Contos, Manuscritos, I-27,22,123 

 
Faustino José de Azevedo, Bacharel em Filosofia pela Universidade de Coimbra e 
Doutor em Medicina pela de Montpellier, Juiz Delegado da Real Junta do 
Protomedicato nesta Capitania de Minas Gerais com alçada no civil e crime etc. Faço 
saber em como por parte de Luiz António Gonçalves Feliz, filho de Luiz Gonçalves, 
natural da vila de São João d’El Rei me enviou a dizer o admitisse a exame na 
Operação Flebotômica e seus pertences pelo ter aprendido e praticado os anos que 
determina o Regimento, assim me constou por uma Certidão que apresentou por 
[um?] Cirurgião aprovado e reconhecido por Tabelião e que assim visto lhe deferi: 
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que fazendo o depósito na forma do Regimento lhe assinaria dia e hora para seu 
exame; e como me constou o ter feito o dito depósito lhe assinei o dia cinco de Abril 
pelas nove horas da manhã, e lhe nomeei para examinadores dos Cirurgiões-mores 
João Lopes Pinheiro de Figueiredo, e José António d’Almada Guerra; e chegado o 
dito dia [veio] o suplicante perante mim e os ditos examinadores por mim 
nomeados, como o escrivão atual deste Juízo, e logo lhes deferi o juramento dos 
Santos Evangelhos sob cargo do qual lhes encarreguei que sem dolo ou malícia 
examinassem ao suplicante Luiz António Gonçalves Feliz, da Operação Flebotômica, 
e seus pertences, e sendo por eles recebido o dito juramento assim o prometeram 
fazer, e logo por mim, e por eles, lhe foram feitas todas as perguntas necessárias, 
tanto da prática, como da teórica, ao que tudo prontamente respondeu, pelo que o 
louvaram por aprovado nemine discrepante e acabado o dito ato mandei ao escrivão 
de meu cargo lhe passasse suas cédulas, para com elas requerer sua confirmação na 
Real Junta do Protomedicato, a quem satisfará seus emolumentos, e de seus oficiais; 
e esta vai por mim, e pelos ditos examinadores assinada, e jurada. Dada nesta vila da 
Campanha da Princesa, Comarca do Rio das Mortes, aos 5 de Abril de 1808; e Eu 
Crisostómo Joaquim de S. José, escrivão do Juízo e cargo o sobrescrevi e assinei. 
 
 
1. 8 — Alvarás confirmando o fim de suas funções na Junta do Protomedicato 
1. 8. 1 — [Alvará régio determinando que Faustino José de Azevedo passe todos os anulamentos 
pertencentes a repartição de medicina a Florencio Francisco dos Santos Franco], 31 de Agosto de 
1808 
FBN, Coleção Casa dos Contos, Manuscritos, I-27,22,134 

 
Dom João, por Graça de Deus, Príncipe Regente de Portugal e dos Algarves d’Aquém 

e d’Além-Mar, em África, e de Guiné e da Conquista, Navegação, Comércio da 
Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. 

 
Faço saber a vós Faustino José de Azevedo, logo que esta vos for apresentada, indo 
primeiramente assinada pelo meu conselheiro, e físico-mor do Reino, o Doutor 
Manoel Vieira da Silva, sem perda de tempo entregareis à Florêncio Francisco dos 
Santos Franco, cirurgião-mor agregado ao Regimento de Cavalaria de Linha de Vila 
Rica, todos os emolumentos pertencentes à Repartição de Medicina e Farmácia da 
vossa comissão nessa Capitania de Minas Gerais levando-vos em conta todas as 
remessas, que tiveres feito, como tudo há de constar, por termos lavrados, pelo 
vosso competente escrivão, enquanto Eu dou as providências para o futuro na forma 
do Decreto de 7 de Fevereiro do presente ano. 
O Príncipe Regente Nosso Senhor, o mandou pelo seu conselheiro, o Doutor Manoel 
Vieira da Silva, professo na Ordem de Cristo, fidalgo dessa casa, primeiro médico da 
sua Real Câmara, físico-mor do Reino, Estados e Domínios Ultramarinos. Dada e 
passada nesta corte do Rio de Janeiro 31 de Agosto 1808. E eu, Tomaz Luiz de 
Gouveia, escrivão do físico e cirurgião-mores do reino a fiz. 

Manoel Vieira da Silva 
 
 

1. 8. 2 — [Provisão régia ordenando a Faustino José de Azevedo que entregue todos os 
emolumentos pertinentes à Real Junta do Proto-Medicato ao cirurgião-mor do Regimento de 
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Cavalaria de Vila Rica, Florêncio Francisco dos Santos Franco, que foi provido na função de 
Comissário e Delegado da repartição de Cirurgia da capitania de Minas Gerais], 31 de Agosto de 
1808 
FBN, Casa dos Contos, Manuscritos, I-26,19,042 nº001 

 
Dom João, por Graça de Deus, Príncipe Regente de Portugal e dos Algarves d’Aquém 
e d’Além-Mar, em África, Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação, Comércio da 

Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. 
 
Faço saber a vós Faustino José de Azevedo, logo que vos for esta apresentada, indo 
assinada pelo meu conselheiro, e cirurgião-mor do Reino, o Doutor José Correia 
Picanço, [que] sem perda de tempo, entregareis à Florêncio Francisco dos Santos 
Franco, cirurgião-mor agregado ao Regimento de Cavalaria de linha de Vila Rica, 
todos os emolumentos, que em vosso poder se achar pertencentes à Real Junta do 
Protomedicato, como também dareis conta das remessas, que tendes feito, como 
tudo há de constar por documentos do vosso cartório, visto se achar o dito Florêncio 
Francisco dos Santos Franco, provido por mim no lugar de Comissário e Delegado da 
repartição de cirurgia da capitania de Minas Gerais, ficando extinta a vossa 
delegação em observância do decreto de 7 de Fevereiro do presente ano. 
O Príncipe Regente Nosso Senhor, o mandou pelo seu conselheiro, o Doutor José 
Correia Picanço, professo na Ordem de Cristo, fidalgo da sua casa, médico da sua 
Real Câmara, primeiro cirurgião dela, seu cirurgião-mor do Reino, Estados e 
Domínios Ultramarinos, lente jubilado pela Universidade de Coimbra. Dada e 
passada nesta corte do Rio de Janeiro aos 31 de Agosto 1808. E eu, Tomaz Luiz de 
Gouveia, escrivão do físico e cirurgião-mores do reino a fiz. 

O Conselheiro José Correia Picanço 
 
 
1. 9 — Informação de serviço do Dr José Bernardo de Figueiredo, sobre ter o capitão-mor 
da vila de São João Del-Rei servido de ouvidor durante o seu impedimento, cumprindo 
todas as ordens quanto à extração e exportação do salitre para a corte, recomendando o 
nome de Faustino José de Azevedo, 29 de Dezembro de 1813 
Arquivo Público Mineiro, SG - Secretaria de Governo da Capitania (Seção Colonial), Cx. 89, Doc. 45 
 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor, 

Recebo hoje o ofício de Vossa Excelência de 18 de presente ao qual vou satisfazer 
participando a Vossa Excelência que o outro seu ofício de 15 de Outubro que Vossa 
Excelência se dignou dirigir-me, fora recebido pelo Capitão-mor desta vila servindo 
de Ouvidor desta comarca no meu impedimento o qual durou até o dia 9 deste em 
que continuei no exercício deste lugar, e por isso só posso informar a Vossa 
Excelência, que o dito me certificou ter expedido as ordens, e providências que 
julgou precisas para execução, e desempenho da Ordem de Vossa Excelência para a 
extração, e exportação do salitre para a Real Fábrica de Pólvora estabelecida na 
corte, aonde encontrariam os comerciantes deste gênero, o bom preço e pronto 
pagamento, mas que até o presente só tido resposta de não haver salitre algum, 
tendo feito outrossim publicar, e fixar o Edital que acompanhava o referido ofício de 
Vossa Excelência. 
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Nenhuma pessoa conheço nem me informam ser tão capaz do desempenhar as 
vistas de Vossa Excelência e as instruções do Ilustríssimo Barão de Eschwege cuja 
cópia Vossa Excelência me envia, se não o Doutor Faustino José d’Azevedo médico e 
morador hoje em São Gonçalo da Campanha por que nele julgo os conhecimentos 
precisos para o fim de fazer prosperar a extração do salitre, e insinuar aos 
fabricantes o melhor método de se aproveitarem as nitreiras sem se destruírem, e 
tudo o mais que Vossa Excelência tão sabiamente providencia. Eu tomo por adiantar 
este passo a lembrança de escrever pelo correio de amanhã ao dito Doutor Faustino 
a este respeito, e quando seja da aprovação de Vossa Excelência a escolha do 
mesmo, tenho ao menos de antemão sabido da sua vontade, e se se acha em estado 
de poder encarregar-se desta comissão para eu o fazer participar a Vossa Excelência. 
Deus Guarde a Vossa Excelência, São João [Del-Rei], 29 de Dezembro de 1813. 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor, Conde de Palma 
Doutor José Bernardo de Figueiredo 

 
 
 
1. 10 — Carta dos oficias da câmara da campanha da princesa ao Governador Dom 
Manuel de Portugal e Castro sobre a averiguação do requerimento do doutor 
Faustino José de Azevedo em que expõe ser bacharel em Filosofia e por isso apto a 
ocupar o ofício de Juiz das Sesmarias, 12 de Março de 1814 
Arquivo Público Mineiro, CC - Casa dos Contos, Cx. 91, Rolo 529, 20306 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

Foi-nos presente em Câmara de hoje o Requerimento incluso do Doutor Faustino 
José de Azevedo, como respeitável despacho de Vossa Excelência proferido no 
mesmo, em que nos ordenou informássemos sobre o exposto nele; em 
cumprimento do que passamos imediatamente a dar à Vossa Excelência a presente 
informação. 
Nunca nos constou que o suplicante Doutor Faustino José de Azevedo fosse formado 
em Filosofia, parecendo-nos que era somente Doutor em Medicina; mas como agora 
apresenta certidão da sua carta de Bacharel em Filosofia, nos parece ter toda a 
preferência conforme a lei apresentada para servir o cargo de Juiz das Sesmarias 
nesta vila, e nem há neste termo quem lhe possa disputar a preferência tendo além 
disso toda a capacidade, e inteireza que requer para um semelhante emprego. 
Da certidão do escrivão desta Câmara, que acompanha a esta informação verá Vossa 
Excelência o tempo desde que se acha o suplicante servindo ao dito cargo, e por 
quanto tempo foi provido. A vista do que mandará Vossa Excelência o que for  
sentido [o que fizer sentido]. 

 
Deus guarde a Vossa Excelência. Vila da Campanha da Princesa em Câmara de 3 de 

Dezembro de 1814. Eu Justino Lopes de Figueiredo escrivão da Câmara a escrevi 
 

De Vossa Excelência 
obedientes os ditos 

José Joaquim [ilegível] de Miranda Costa 
José António da Silva 
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Vicente Ferreira de Paiva Bueno 
António Quirino Lopes 

 
 
 

Certidão passada por bem de um acórdão da Câmara desta vila [em que] nela se declara. 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Faustino Lopes de Figueiredo escrivão da Câmara nesta vila da Campanha da 
Princesa Minas, Comarca do Rio das Mortes no impedimento do arrendatário etc. 
Certifico que por bem de um acórdão da Câmara desta vila revi o livro de Registo de 
Ordens Régias que atualmente serve neste cartório, e nele a folhas setenta e nove 
achei registrada a Provisão passada ao Capitão Francisco Xavier da Fonseca, 
advogado não formado nesta vila, pelo Ilustríssimo e Excelentíssimo Conde de Palma 
Governador e Capitão General que foi desta Capitania, para servir nesta vila de Juiz 
das Medições e Demarcações das Sesmarias por tempo de três anos (não tendo 
crime, ou erro algum, e não se mandasse o contrário) datada em dezanove de Junho 
de mil oitocentos e treze, e consta outrossim do mesmo Registo tomar o provido 
posse e juramento aos dezanove de Julho do mesmo ano. 
O referido é verdade e consta do mencionado livro a que me reporto, em fé do que 
passo a presente e assino. Vila da Campanha da Princesa a 3 de Dezembro de 1814. 
Eu Faustino Lopes de Figueiredo escrivão da Câmara a escrevi e a assino. 

Faustino Lopes de Figueiredo 
 
 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Diz Faustino José de Azevedo Doutor em Medicina pela Universidade de Montpellier, 
e Bacharel em Filosofia pela de Coimbra como faz certo pela pública forma inclusa, 
que propondo à Câmara da vila de Campanha [da Princesa], em cujo termo o 
suplicante é morador, pessoas para ser provida [sic] por Vossa Excelência uma delas 
para Juiz das Medições e Demarcações de Sesmarias na conformidade do §2º do 
Régio Alvará de 25 de Janeiro de 1809, não se lembrou do suplicante que tem 
preterência aos advogados não formados que propuseram, e de facto foi provido por 
Vossa Excelência o Capitão Francisco Xavier da Fonseca, ficando o suplicante 
preterido, por isso recorre à Vossa Excelência para que se digne mandar que a dita 
Câmara faça outra proposta em que inclua ao suplicante; com preferência na forma 
do dito Régio Alvará, visto que no Termo da dita vila não há outra pessoa formada 
em Direito, ou Filosofia; 

Pede a Vossa Excelência  
seja servido deferir-lhe 

& dê Mercê 
 
 
 

Instrumento em pública forma com o teor da carta de grau de 
Bacharel, passada ao Doutor Faustino José de Azevedo pela 

Universidade de Coimbra, como abaixo declara 
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Saibam quantos este público instrumento dado e passado ex-ofício de mim tabelião 
com o teor do próprio documento virem que sendo no ano do nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo de mil oito centos e catorze aos nove dias do mês de Julho do 
dito ano em o cartório de mim tabelião adiante nomeado por parte do Doutor 
Faustino José de Azevedo morador no termo desta vila me foi apresentada uma 
certidão ou carta impressa pela qual constava haver alcançado a grau de Bacharel 
em Filosofia na Universidade de Coimbra pedindo-me e requerendo-me lhe desse e 
passasse instrumento em forma pública com o teor da mesma, e por ser justo o seu 
requerimento e conforme o Direito lhe dei e passei o instrumento por ele requerido 
que é o presente a qual certidão que se acha impressa em pergaminho, e com o selo 
pendente da mesma Universidade é do teor e forma seguinte: [ilegível] Dom 
Franciscus Raphael de Castro, Sancte Patriarchalis Ecclesiæ Purpuratus Princepis 
Regiæ Majistatis a Consiliis, hujus Academiæ Conimbricensis Reformator, ac Rector, 
etc. Simulque alma Universitas ipsa palam testamur, certioris que reddimus omnes, 
et singulos quorum interest prosentes [ilegível] inspicere, quod dilectus nobis 
Faustinus Josephus de Azevedo, filis Jannis Antonii de Azevedo, in Oppido Campanha 
de Rio Verde, Episcopatus Marianno natus, Gradum Baccalauriin Philosophiæ 
Facultate laudabiliter, et honorifice in Academia Nostra adeptus est cursibus suis de 
more peractis præmisso que Examine publico, in quo a Gravissimis Sapientissimisque 
Professoribus approbatus fui Nemine Discrepante, coteris rite, ac Solemniter 
observatis, secundum prodicto Universitatis Statuta. Decoratus autem fui pro 
Baccalauri gradu per sapientissimum Doctorem [ilegível] Josephum de Figueiredo 
Brandão, Professorum Meritissimum, prius prontito juramento se publice, et 
privatim de tensurum [ilegível]  M A R I A die vigésimo nono Julii Anno Domini 
Millessimo Septingentesimo Nonagesimo; Gaspar Honoratus da Motta e Silva pro 
Secretarius Subscripvi; Principalis de Castro, Reformator, ac Rector; Bernardus 
Carneiro Vieira de Souza; Prosegillo; 
Estava o selo pendente em uma fita azul clara larga; Nada mais contém a dita 
certidão, ou carta de Bacharel da qual fiz tirar o presente instrumento bem e 
fielmente sem coisa que duvida faça, e por este conferir e achar conforme à própria 
a que me reporto o subscrevi, conferi, e assino em público e faço nesta sobredita vila 
no mesmo dia, mês e ano no princípio declarado. 
Eu [ilegível]. 
 
 
 
1. 11 — Requerimento do Dr. Faustino José de Azevedo referente a uma carta de sesmaria 
das terras devolutas situadas no sertão da Paraíba, barra dos rios Paraibuna e Paraíba 
abaixo, termo de Barbacena, 18 de Setembro de 1816 
Arquivo Público Mineiro, SG - Secretaria de Governo da Capitania (Seção Colonial), Cx. 99, Doc. 65 

 
[Anotação superior]: 
[Informe a Câmara declarando se o suplicante tem outra sesmaria que lhe fosse concedida por este 
Governo [ilegível] em que se acham as terras pedidas dos limites desta Capitania, se estão cultivadas 
por outra alguma pessoa; e responda o Desembargador. Procurador da Coroa. Vila Rica 18 de 
Setembro de 1816] 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
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Diz o Doutor Faustino José de Azevedo que ele tem escravatura suficiente para a 
empregar na cultura de terras, e como não tem sesmaria que lhe fosse concedida 
por este Governo, e no sertão da Paraíba se acham terras devolutas, pretende o 
suplicante possuir por legítimo título uma sesmaria onde faz barra o Rio Paraibuna e 
Paraíba abaixo com atestada e fundos para o mesmo sertão por [ilegível] 
 
Para Vossa Excelência seja servido conceder ao suplicante [ilegível] de sesmaria 
[ilegível] das Reais Orde[ns] 
 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
As terras que impetra o suplicante Doutor Faustino José de Azevedo, acham-se 
incultas e devolutas sem benfeitoria de pessoa alguma o mesmo não tem sesmaria 
que concedida lhe fosse pelo Governo desta Capitania, as terras que pretende são na 
margem do Rio Paraibuna, que divide esta Capitania com a do Rio de Janeiro. É 
quanto podemos informar a Vossa Excelência que mandará o que for servido. Vila de 
Barbacena em Câmara de 17 de Outubro de 1816. Eu João Ferreira de Castro 
escrivão da Câmara que escrevi. 
 
1816 
Carta de Sesmaria a 17 de Novembro do dito ano 
 
 
1. 12 — Auto de Posse da Sesmaria [de Poços de Caldas, concedida pelo Juiz das Sesmarias 
e Demarcações da Campanha da Princesa, Faustino José de Azevedo], 13 de Novembro de 
1820 
Lemos, Pedro Sanches de, “As águas thermaes de Poços de Caldas”, Revista do Archivo Público 
Mineiro, vol. 8, n. 3–4, Jul.–Dez. 1903, pp. 654–655. 

 
Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil oitocentos e vinte, aos 
treze dias do mês de novembro do dito ano, nestes campos das Caldas e Ribeirão do 
Pinhal ou das Caldas, freguesia de Nossa Senhora do Patrocínio do rio Verde das 
Caldas, Termo da vila da Campanha da Princesa, Minas, e Comarca do Rio das 
Mortes, e dentro das terras mencionadas na carta de sesmaria e Mercê feita ao 
sesmeiro José Bernardes da Costa, aonde foi vindo o dito sesmeiro, junto com o 
Doutor Faustino José de Azevedo, Juiz das Sesmarias e Demarcações da mesma vila 
da Campanha da Princesa, por provisão competente, e comigo escrivão do seu cargo, 
adiante nomeado, aí sendo sol fora e dia claro, demos posse atual, real, judicial e 
corporal das terras medidas e demarcadas, constantes do auto de medição, nestes 
mesmos autos descrito, ao dito sesmeiro José Bernardes da Costa, quebrando ele 
ramos, cavando terra, lançando-a ao ar, e olhando para a extensão das terras com 
ânimo de tomar posse delas, em cujo ato disso eu escrivão três vezes, em voz alta, 
clara e inteligível, que se havia quem se opusesse à dita posse aparecesse, e 
proferidas estas palavras, e feitas as cerimonias da lei, não houve oposição alguma; 
em vista do que houve ele ministro por empossado das ditas terras, quanto em 
direito se requer, ao sesmeiro dito José Bernardes da Costa Junqueira, o que tudo 
presenciaram as testemunhas Manoel Cardoso da Silva e Elias José Pereira; e para 
constar faço este auto em que todas assignam, o dito Juiz, o Procurador do sesmeiro 
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e testemunhas acima referidas, depois de lido por mim, Manoel Lopes de Figueiredo, 
primeiro tabelião do público, judicial e notas que o escrevi e assignei. 
Doutor [Faustino José de] Azevedo, Manoel Lopes de Figueiredo, José Bernardes da 
Costa, Manoel Cardoso da Silva e Elias José Pereira. 
 
 
1. 13 — “Conde da Palma (Correspondência)”, 12 de Dezembro de 1812 
“Conde da Palma (Correspondência)”, Revista do Archivo Público Mineiro, Ano 18 (1913), Belo 
Horizonte, Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1914, pp. 571–572. 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Representando-me Felipe da Fonseca e sua irmã, que sendo descendentes 
originários de Índios Puris, eram injustamente retidos em cativeiro, pelo Médico 
Faustino José de Azevedo, bem como já o tinham sido sua Mãe, e Avó pela testadora 
do mesmo Azevedo Dona Maria do Nascimento. remetidos ao Juiz de Fora do seu 
domicílio, aonde comparecendo o Suplicante, foi preso à Ordem do Capitão-mor 
respetivo, do que se me queixou por seu Requerimento incerto nos Autos inclusos a 
fl. 3—invocando as Disposições das Leis pátrias, a favor da liberdade dos Indígenas. 
Não me pertencendo porém deferir-lhe por não ser o caso da minha jurisdição, que 
não costumo, nem devo exceder, e conhecendo as delongas, e despesas da via 
ordinária, parar que não são capazes os Suplicantes, litigando com seus pretendidos 
Senhores, mais poderosos do que eles, lembrei-me de remeter ao Ouvidor da 
Comarca os Requerimentos, acompanhados do meu ofício fls. 2, para que guardada 
a Ordem do Juízo a este respeito, estabelecida na Carta de Lei de 6 de Junho de 
1755, procedesse a exame nas pessoas dos Suplicantes, com citação e audiência dos 
interessados. 
Cumprindo, pois, o dito Ministro a expressa disposição da referida providente Lei, 
pelo exame e inquirições a que procedeu, veio no conhecimento de serem os 
Suplicantes Índios de Origem, mandando-os por tanto manutens [sic], como consta 
de seu ofício, e dos sobreditos Autos que me remeteu, sem oposição alguma do 
herdeiro, e testamenteiro Faustino José de Azevedo, e apenas com a extrajudicial 
inquirição, que lhe foi apresentada pelo possuidor da Índia, em que deposito, por 
evitar as sevícias, com que ele começava a tratá-la em razão de requerer por sua 
liberdade, como diz o Ouvidor muito bem advertido da falsidade de tal inquirição, 
contrária ao exame e provas judiciais, e as Certidões do Pároco de Guaratinguetá, 
que não declaram a qualidade da mãe dos Suplicantes, nem provam a sua 
identidade; sendo ainda mais contra os Suplicantes, que as apresentam, a falta do 
assento de Germana, que dizem Avó dos mesmos Suplicantes. 
O que suposto visto que a citada Lei faz dependente de uma Junta a decisão da 
liberdade dos Indígenas do País, a qual não existe nessa Capitania, pareceu-me digno 
de levar a Augusta presença do Príncipe Regente Nosso Senhor, os Autos e mais 
Documentos, afim de que Sua Alteza Real haja de Providenciar sobre o presente 
caso, e outros idênticos, que de futuro possam ocorrer, com a nomeação de juízes, 
que hajam de conhecer dos feitos de semelhante natureza, ou como for do Real 
Agrado, uma vez que os meios ordinários, são incompatíveis com a indigência da 
escravidão; parecendo que não merecem menos os efeitos da Augusta Clemência os 
Índios desta Capitania, do que os do Pará, e Maranhão. 
Deus Guarde a Vossa Excelência, Vila Rica, 12 de Dezembro de 1812 
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conde de Aguiar 
Conde de Palma 
 
 
1. 14 — [Procuração em que concede poderes a José Bento Leite Ferreira de Melo e a 
Faustino José de Azevedo para em seu lugar receberem da Real Fazenda congrua vencida], 
29 de Agosto de 1821 
FBN, Casa dos Contos, Manuscritos, I-27,33,054 

 
Pela presente por mim feita e assinada faço, e constituo meus bastantes 
procuradores em Vila Rica aos Senhor Vigário José Bento Leite Ferreira de Mello, o 
Senhor Doutor Faustino José de Azevedo para que em meu nome, e como se 
presente fora, possam receber na Junta da Fazenda da mesma e da mão do Senhor 
Pagador Geral a côngrua que Sua Majestade Fidelíssima me faz mercê [pelo] 
emprego de Vigário colado da freguesia de São Gonçalo da Campanha e bem assim 
tudo o mais que deva receber relativo a mesma Matriz, como ordinária, e 
guisamentos vencidos até hoje; e para este fim lhes concedo os poderes em direito 
precisos, e a de assinar a competente folha; e poderão substabelecer esta em uma e 
mais pessoas. Freguesia de São Gonçalo 29 de Agosto de 1821 

O Vigário João de Abreu Ameno Coutinho 
 
 
 
1. 15 — [Decreto para preservação das nascentes de Campanha da Princesa e melhorias no 
Hospital], 24 de Outubro de 1825 
Barão de Valença, “Artigo d’Officio. Repartição dos Negocios do Império”, In Diário Fluminense, vol. 6, 
n. 103, 2 Novembro 1825 

 
Sua Majestade o Imperador, Inteirado do que expôs o Presidente da Província de 
Minas Gerais, sobre as medidas, que tomará o Conselho daquela província, para 
evitar o prosseguimento do dano, que recebiam as nascentes das caldas da 
Campanha pela mistura de outras torrentes, e para se erigirem os edifícios 
necessários ao uso daquelas preciosas águas; o que houve o mesmo senhor por bem 
aprovar com o louvor, que merecem os ditos Presidente e Conselho. Manda, pela 
Secretaria de Estado dos Negócios do Império, recomendar ao mencionado 
Presidente que, logo que o Juiz de Fora da vila da Campanha tenha apresentado o 
plano, que promete, para a construção dos edifícios necessários àquele 
estabelecimento, faça pôr em execução o que já lhe foi determinado em Portaria de 
6 de Setembro próximo passado; ouvindo ao doutor Faustino José de Azevedo sobre 
a obra, e arranjos do hospital, que se deve erigir, visto ser um facultativo entendido 
na matéria:  que mandando cumprir a ordem passada em 21 de Outubro de 1795 
pelo Governador da sobredita província para conservação das matas vizinhas, faça 
declarar à Câmara respetiva, que é reservada meia légua de terra naquele lugar para 
o uso público; não podendo em tempo algum ser nela compreendidas quaisquer 
sesmarias, que se hajam de dar. Palácio do Rio de Janeiro, em 24 de Outubro de 
1825. 
Barão de Valença 
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Apêndice 2 — José Joaquim da Maia Barbalho 
 
2. 1 — Tese médico-cirúrgica acerca da febre erisipelatosa, 1786 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine – Tradução de Adriano Aprigliano. 

 
Tese médico-cirúrgica acerca da febre erisipelatosa, 

que  

Aos mui doutos e não menos ilustres professores régios da tão célebre Universidade de 

Monpellier, N.N. D.D. Paul-Joseph de Barthez, Chanceler & Juiz; Francois de Lamure, Decano; 

Gaspar-Jean. René, Pró-Decano; Antoine Gouan; François Broussonet; François Vigarous; 

Jean Sebatier; Jean-Charles de Grimaud, & Henry-Louis Brun, Decanos coadjutores,  

apresentava para arguição pelo trimestre de Novembro para a obtenção do grau de 

Baccalauréat, 

Seu autor, 

José-Joachim Maya Barbalho, da cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, Mestre em Artes 

Liberais e há tempo aluno de Medicina na mesma Universidade 

Monpellier, 

Apud Jean-Françis Picot, Tipógrafo único do Rei e 

da Universidade de Medicina 

M. DCC. LXXXVI. [1786] 

 

 

[Dedicatória] 

Ao ilustríssimo D.[ivinitatis] D.[octor] [Doutor em Teologia] 

François Vigarous, 

Conselheiro & Médico do Rei, Professor Régio no Ludovicée de Montpellier bem como 

Præsidi suo terque quaterque colendo [?], 

dedica, devota e consagra  

aquelas primícias das elucubrações na Medicina como monumento de eterna gratidão e 

reverência 

seu mui obediente servo, 

J. J. MAYA B. 

Montpellier, no dia [data em branco] 

do mês de Dezembro de 1786. 

 

TESE MÉDICO-CIRÚRGICA ACERCA DA FEBRE ERISIPELATOSA 

Entre as febres exantemáticas, costuma por muitos ser contada também a 

erisipelatosa, na qual, sob o movimento interior do sangue e dos humores, a 

erisipela expele, no mais das vezes conforme à pulsação, um soro azedo de natureza 

sulfurosa e cáustica ou um tumor de cor avermelhada com calor, ardor e dor.  

Este tipo de febre é decerto mui semelhante à mais atroz das doenças, a saber, a 

febre pestilencial. Difere dela, no entanto, porque não provem de contágio, mas de 

causa interna; e não é tão virulenta nem representa demasiado perigo. Já a 

inflamação erisipelatosa distingue-se da pestilencial porque o tumor naquela é mais 
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baixo [depressior] e a dor, não tão intensa; a cor é também avermelhada e viva 

[rosaceus et floridus], a qual nesta se observa mais escura [fuscus]. Tem ainda muita 

afinidade com o fleimão [phlegmon], no qual frequentemente se transforma 

[transit], e ao qual mui frequentemente, não direi sempre, ajunta seu nome, sendo 

comum chamar-se erisipela flegmonosa ou fleumão erisipelatoso. Porém 

distinguem-se facilmente um do outro, pois a erisipela é uma afecção apenas da 

pele, e sua cor avermelhada, quando pressionada, desaparece; já o fleimão é mais 

profundo, e seu rubor não desaparece depois do toque. 

Ela ataca diversas partes do corpo, mesmo as internas, mas principalmente o rosto1; 

e não permanece sempre no mesmo lugar, mas, não raro abandonando o que antes 

atacara, arrasta-se aos poucos para outro e mais outro, infestando ao mesmo tempo 

quase todo o corpo [vel omne fere corpus simul infestat]. Costuma aparecer em 

qualquer época do ano, especialmente no fim do verão. Observam-se erisipelas que 

reaparecem anualmente, a cada equinócio, de mês a mês ou mesmo em momento 

incerto [ou imprevisível]. 

A febre erisipelácea é ou idiopática ou sintomática. A ela estão propensos, além dos 

demais, os sanguíneos e os sanguíneo-coléricos, os pletóricos, os biliosos, as 

mulheres grávidas, os sedentários, os cacoquimos e os escorbúticos, bem como 

aqueles que dela já sofreram uma vez ou nasceram de pais afetados pelo mesmo 

mal. Encontram-se mulheres que são infectadas [pela erisipela] quando surge 

qualquer fluxo menstrual [quas instante quolibet mensium fluxu invasit]. 

Muitos decerto são os casos, dentre os seis casos não naturais [? res non naturales], 

que podem desenvolver a causa material da erisipela [que se esconde dentro] e 

ativá-la [in actum mittere]: sem dúvida o ar demasiado quente ou húmido ou pluvial, 

calor mais intenso do sol, alimento demasiado quente [calidus], e uma bebida 

espirituosa e quente [æstuans], ebriedade frequente, refrigeração súbita do corpo 

ou dos pés, banho muito fervente [fervidius], ou mesmo quente mas – o que vem a 

dar no mesmo – muito estendido; quaisquer evacuações espontâneas e artificiais ou 

artificiais suprimidas ou omitidas, muito exercício, vigília, transpiração suprimida 

[interrompida?] de algum modo e, enfim, comoções muito fortes do ânimo, 

especialmente a ira e o medo, que decerto parecem obter o lugar principal. E assim 

mui frequentemente observa-se a erisipela em parturientes, especialmente 

lactantes, se um grande medo tiver precedido, e então [a erisipela] ataca as mamas, 

que ficam duras, e incham do leite coagulado. Os ferimentos e contusões não raro 

dão ocasião a esta doença. 

Mas ainda não se descobriu [ou explicou] de onde se origina uma substância deste 

tipo. Os antigos quiseram que a erisipela proviesse da bile amarela misturada ao 

sangue. Já os mais novos vão para cima do muro: pois parte, com os antigos, acusa a 

bile, parte discorda deles completamente. Mas como quer que seja, a verdade é que, 

                                                 
1 Na minha pátria, onde é talvez mais endêmica que em qualquer lugar, a erisipela costuma atacar 
principalmente as extremidades inferiores e o escroto. 
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quando foram dissecados os cadáveres daqueles que pereceram de tal doença, 

encontrou-se frequentemente no ventrículo e no duodeno grande quantidade de 

bile porrácea2. Além do mais, consta das observações apresentadas pelo ilustríssimo 

Bianchi, que o fígado dos que sofriam continuamente de erisipela, achava-se duro, 

ressequido e cirroso. E assim, disso parece ser possível deduzir o argumento de que 

a erisipela provém mesmo da bile, o que é confirmado ademais pelo método 

antibilioso, pelo qual essa doença é combatida. Mas se provém sempre e 

exclusivamente dessa causa ou não, isso não me é suficientemente claro, pois 

também autores seríssimos afirmam o contrário e eu mesmo por vezes vi combater 

com sucesso essa doença por meio de antiflogísticos. Assim sendo, penso que devo 

deixar a coisa a meio caminho. 

 

DIAGNOSE 

Como a doença de que se trata pode atacar todas as partes do corpo, como já se 

disse alhures, é bastante razoável que ela deva ser tratada pela ordem das partes 

afetadas por vários e diversos sintomas. Por isso, passando em silêncio por aqueles 

fenômenos que dependem das funções orgânicas, havemos de tratar da melhor 

maneira possível apenas daqueles que acompanham a erisipela por toda parte. 

E assim começa a infeção pelo eriçamento, a rigidez e o entumecimento das 

glândulas mais próximas à parte que virá a ser afetada, as quais não raro, como 

sintoma precursor da doença, incham um pouco antes da infeção; segue-se então o 

calor, a dor de cabeça, o sono e o delírio e os demais sintomas da febre; no segundo 

ou terceiro dia aparece a inflamação, o que também ocorre por vezes no primeiro, 

quarto ou quinto dia; a parte afetada adquire cor avermelhada, incha, arde, coça e 

dói; todas as [substâncias], dissipadas através dos suores e da urina, desaparecem 

dentro de sete dias, rachando-se a pele, que se solta em escamações, se a dissolução 

for completa; pois se for incompleta, não se racha a pele e o tumor permanece 

edematoso3. 

A erisipela se observa frequentemente acompanhada de pústulas e bolhas que 

contém um humor acre. Já o eriçamento e a rigidez, se não precederem, ajuntam-se 

muitas vezes à inflamação, tornando daí mais graves os sintomas e por vezes 

terminando em gangrena. 

 

PROGNOSE 

Quanto mais nobres forem os órgãos que a erisipela nascida da febre atacar, tanto 

maior será o perigo: daí que a ninguém escapa ser a erisipela interna extremamente 

perigosa. Já a externa, se irrompe rapidamente e sem forte comoção, e não ataca 

                                                 
2 Também conhecida por bile verde, ou preternatural [Nota do autor da tese, doravante N.A.T.]. 
3 O tumor edematoso que permanece depois da erisipela chega muitas vezes a ficar tão grande que as 
partes inferiores ficam sete vezes mais grossas e o escroto desce até os joelhos ou até mesmo mais, 
de modo que os homens afetados pelo mal, oprimidos por esse peso, mal conseguem andar. Isso, em 
meu país, só ocorrer aos que sofrem frequentemente dessa doença. 
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corpo sórdido, cacoquimo, escorbútico ou senil, nem lugar mais nobre que se 

comunique com as partes nervosas, esta carece de maior perigo. Pois dos corpos que 

sofrem de discrasia dos humores ela é expulsa com muitíssima dificuldade e muitas 

vezes degenera em úlcera dificilmente sanável [curável]. Quando ataca a cabeça ou 

o rosto, deve-se temer que, pela proximidade com o cérebro degenere em nefrite ou 

letargia mortal [lethargus mortalis]. Se [ataca] o pescoço, deve-se temer uma angina 

extremamente fatigante. Se se junta [complicatur] com ferimentos nas partes 

nervosas, especialmente do crânio e das suas membranas bem como com fraturas 

dos ossos, a situação é crítica [res in angusto est]. Leva as crianças à morte quando 

infecta a região umbilical; nas mulheres grávidas, ficando ileso o ventre, não é 

perigosa: a que ataca o ventre, segundo Hipócrates, é letal.  Quando se junta com os 

sintomas da ascite [hidropsia] e da diuturna icterícia amarela e negra, mata 

prontamente o doente. Por vezes retorna, ao que seguem inflamações internas, 

nefrite, asma convulsiva e inúmeras outras [afeções], às quais, se ela não for 

novamente expulsa, sucederá, sem dúvida, a morte. Mui frequentemente acaba em 

gangrena e esfacelo, principalmente se não for bem tratada. 

Os que morrem de erisipela deixam a vida com febre, o que ocorre normalmente no 

sétimo dia. Não raro, contudo, ela traz uma nota de salubridade, pois consta que a 

asma convulsiva bem como a cólica convulsiva, conforme observa Hoffmann, e ainda 

a disenteria, as febres intermitentes e outras doenças foram com sucesso removidas 

[desapareceram] [fuisse sublatos] quando do aparecimento da erisipela. Também 

esses que dela sofrem periodicamente, ela os preserva de outros danos [noxia], mas 

aos mesmos algum dia enfim mata, pois, como diz Hipócrates, os que são muitas 

vezes atacados pela erisipela, perecem enfim da erisipela. 

 

TRATAMENTO 

Deve-se tomar muito cuidado para que a febre não seja de todo contida, pois isso 

seria nada mais que entregar ao inimigo uma natureza inerme. Antes, porém, deve-

se investigar se não são bastante fortes [nimiii] os esforços da natureza ou, do 

contrário, se não são fracos. A partir daí, deve-se com razão seguir a indicação geral 

para o tratamento de febres proposta pelo imortal Sydenham: A comoção [agitação] 

do sangue deve ser mantida dentro do limite congruente ao proposto para a 

natureza. Isso decerto para que o sangue não aumente/engrosse [gliscat] mais que o 

normal, ao que costumam seguir sintomas perigosos, e para que não fique 

imóvel/paralisado muito mais do que aquilo [do que o normal], pelo que ou a 

protrusão da substância morbífica seria impedida ou os esforços que afetam [? 

affectantis] os novos estados dos sangues seriam abalados. 

E assim quando os movimentos febris são muito frequentes e fortes, e estão 

presentes sinais de pletora, deve-se recorrer à secção da veia [venae sectio] e, se 

necessário, repeti-la, o que, no entanto, se deve fazer com cuidado, pois é mais 

nocivo mandar o sangue aonde não se deve que não o mandar aonde se deve. 
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Convém bebida gelada e ao mesmo tempo diaforética; e preenche esta dúplice 

indicação a tisana de cevada, de aveia e da flor do sabugueiro com nitro puro. Se as 

vias primeiras estiverem impuras, deve-se fazer uso de solventes salinos, muito 

oximel, depois emetocatarses e ecopróticos acescentes. Se a inflamação atacar a 

cabeça ou o rosto, além da liberação do sangue e das purificações4, deve-se imergir 

as extremidades inferiores em água quente e aplicar sinapismos às plantas dos pés, 

pois com isso mui frequentemente se obtém a revulsão aos [membros] inferiores. 

Se os movimentos ou os esforços da natureza de algum modo enfraquecerem 

[langueant], convém excitá-los; isso realizam os pós diaforéticos fixos ou uma 

mistura simples misturada com um líquido anódino mineral. 

Já quando a doença é leve, mal há a necessidade de algum medicamento, pois a 

dieta e a diaforese branda, que pode ser auxiliada por uma bebida apropriada, nesse 

caso são suficientes. 

Qual seja a condição da doença, repouso, diaforese branda e liberação do ventre são 

necessários. A alimentação ou deve ser nula ou ao menos muitíssimo leve, tomada 

ao reino vegetal. Algumas horas ao dia o doente deve deixar o leito no aumento e 

principalmente no estatismo da doença [? lecto abstineat aeger augmento, statuque 

morbi praesertim]. Convém ar puro; frio e calor são nocivos. Dissipada a doença, 

deve-se procurar eliminar os resquícios dela através de purificações brandas. A parte 

inflamada deve ser conservada imune do contato do ar. 

Há os que recomendam a aplicação externa de [medicamentos/soluções] tópicos, 

refrigerantes e similares. E assim, aplicaram ora água fria ora gelo, seguindo 

Hipócrates e Galeno. Assim o divino velho, falando a respeito do frio, diz: A erisipela 

não agrada o ulcerado [doente], lesa o ulcerado [Erysipelas non ulceratum iuvat, 

ulceratum laedit]. [Gerard] Van Swieten afirma que isso pode ocorrer sem perigo. 

Mas, embora o contato do frio [frigidi applicatio] não raro tenha tido sucesso, como 

vi5 eu mesmo na erisipela, que não possui nenhum veneno interior por causa, mas, 

como se diz, resulta do erro de lugar [? ab errore loci prouenit]. No entanto, quem 

quiser estar seguro [securus stare velit], nunca chamará a uso esse tipo de auxílio, 

sobretudo ao apreender que pela observância do frio a erisipela também enegrece. 

Isso que se disse do frio, também se deve dizer de outros [tratamentos] tópicos, aos 

quais o próprio Celso e Oribásio e muitos médicos mais recentes parecem dar grande 

fé; os quais, na verdade, assim como todos os [medicamentos] canforados, 

espirituosos, oleosos e quaisquer outros aplicáveis exteriormente [extùs applicanda], 

nós julgamos devam ser rejeitados. Pois se a erisipela for pustular, então será 

tratada [fouetur] corretamente com panos de linho embebidos em decocção 

                                                 
4 Purificações catárticas, ou seja, liberações de catarro [N.A.T.]. 
5 Certo soldado, não tendo conseguido obter a dispensa de contingente [dimissio gentium], caiu de 
cama atacado de erisipela, meteu a canela [perna] afetada no mar pensando que, o fluído ficando 
inerte e permanecendo um tumor, isso o tornaria inapto ao serviço militar. Mas na verdade 
aconteceu algo diverso do que ele acreditava, pois a inflamação desapareceu subitamente e para não 
mais voltar. 
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emoliente aquosa de malva, hipérico, flores de verbasco e de sabugueiro e sementes 

de linho aplicados [superhabitis] quentes à parte afetada. 

Ocorre por vezes que a erisipela seja expelida para as partes internas por secções da 

veia bem como por eméticos e catárticos mais violentos ou pela aplicação de 

[medicamentos] tópicos; caso em que deve ser reconduzida para fora com toda 

empenho e esforço, o que decerto se pode lograr com a aplicação de um vesicante6 

à parte outrora afetada e por meio da ingestão [intus assumptis] de 

antiespasmódicos e levemente diaforéticos. 

Se a doença se converte em supuração, o que fica claro pela dor mais profunda que 

se sente e pela transferência da vermelhidão para o fígado, deve-se vir aos 

[empregar medicamentos] supuratórios; mas de tal maneira que se cure ao mesmo 

tempo a putrefação [ità tamen, ut putredini simùl occurratur]. Se o pus aderir/alojar-

se mais profundamente, deve ser extraído por incisão. Se se observa ferida sinuosa, 

o que é extremamente frequente, especialmente nas mamas das mulheres, e humor 

de mau costume [mali moris], é útil injetar-se líquido balsâmico com algumas gotas 

de espírito de terebintina7, ou água fagedénica8 com essência de âmbar. 

Quando a erisipela é demasiado profunda e a cor dela converge para o branco-

avermelhado, e ainda ameaça esfácelo [gangrenar todo o membro] resultante dos 

sintomas que perduram depois da expulsão, além dos [medicamento?] internos, 

apropriados para debelar a inflamação e a putrefação, deve-se aplicar com 

frequência [1] nitro, a saber, com momento/movimento [momentum] de cânfora, e 

[2] córtex peruviano9, [3] externos espirituosos e [4] roborantes de água de cal 

virgem10, com espírito de vinho canforado, com aceto de vinho com litargírio11, 

misturados também à essência de escórdio12 e mirra com panos dobrados e quentes. 

Para evitar a reincidência da doença nada é mais eficaz que o devido uso de águas 

minerais, desde que primeiro o corpo esteja preparado por meio de laxantes, 

emissão de sangue [sangria] ou regime congruente. Mas, na falta disso, a secção da 

veia, na primavera principalmente, e, no outono, as purgações, vida sóbria e 

                                                 
6 Substâncias tópicas que ao contato provocam irritação da pele [N.A.T.]. 
7 Os “espíritos” eram azeites, óleos, essências, produzidos com líquidos destilados, nomeadamente na 
América portuguesa a aguardente de cana [N.A.T.]. 
8 Havia diferentes substâncias em sua composição, mas em geral era formada pela “água de cal”, sal 
amoníaco, água e, por vezes, mercúrio. Era usada geralmente contra doenças venéreas e para retirar 
excrescências carnosas [N.A.T.]. 
9 Mesmo que quina [N.A.T.]. 
10 A “água de cálcis viva”, ou “água de cal virgem/viva” era um composto alcalino que possuía 
diferentes composições, principalmente com cal viva, por vezes também com mercúrio ou acrescida 
de quina. Foi recomendada por Manoel Joaquim Henriques de Paiva (Instituições de cirurgia theorica 
e pratica) nas “chagas da córnea” e por Curvo Semmedo (Polyanthea medicinal) contra as “chagas do 
bofe e dos rins” [N.A.T.]. 
11 Mesmo que Monóxido de chumbo. Mineral encontrado na natureza com outras substâncias, 
nomeadamente citados a prata e o ouro, por isso referido em alguns textos setecentistas como 
litargírio de ouro ou litargírio de prata [N.A.T.]. 
12 Planta de nome científico Teucrium scordium. Raphael Bluteau afirma que era usada como 
contraveneno de cobra e contra dores da gota [N.A.T.] 
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disciplinada, decocções purificantes e que favorecem perspiração são muito bem-

vindas/úteis. Também por muito se recomenda, e com razão, a ingestão de água 

férrea [de ferro]. 

Minha intenção era tratar de todas as espécies de erisipela, mas a má saúde me 

impediu de executá-lo, pois as frequentes e copiosas hemoptises de que sofro 

continuamente tornam-me inapto a suportar qualquer esforço, e essas linhas foram 

até aqui escritas com mão vacilante. Por isso, se essa pequena dissertação, 

ilustríssimos e sapientíssimos professores, contiver algo indigno de vossa mui 

salubre doutrina, que o atribuais mais à enfermidade que à ignávia, é que o que vos 

rogo e peço. 

FIM 

 
 
2. 2 — Missivas entre Thomas Jefferson e Maia e Barbalho, ou acerca delas 
2. 2. 1 — Carta de Maia a Jefferson, 02 de Outubro de 1786 
National Archives, Founders Online, “To Thomas Jefferson from José da Maia, 2 October 1786”. 
http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-10-02-0293 
 

Montpellier 2 de Outubro de 1786 
Monsenhor 
Eu tenho uma coisa de muito grande efeito para lhe comunicar; mas como o estado 
de minha saúde não me permite poder ter a honra de ir encontrá-lo a Paris, eu lhe 
imploro a bondade de me dizer, se eu posso de forma segura a comunicar por carta; 
dado que eu sou estrangeiro e, consequentemente, pouco instruído dos costumes 
do país. Peço-lhe perdão pela liberdade que tomo, e peço-lhe também para enviar a 
resposta ao Senhor Vigarous, Conselheiro do Rei e Professor de Medicina na 
Universidade de Montpellier. 
Com todo o respeito, Monsenhor, vosso muito humilde e obediente criado, 

Vendek 
 
 
2. 2. 2 — Carta de Jefferson a Maia, 16 de Outubro de 1786 [Perdida] 

Carta perdida. 

 
 
 
2. 2. 3 — Carta de Maia a Jefferson, 21 de Novembro de 1786 
National Archives, Founders Online, “To Thomas Jefferson from José da Maia, 21 November 1786”. 
http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-10-02-0398 

 
Montpellier, 21 de Novembro de 1786 

Monsenhor 
Acabei de receber a honra da vossa carta de 16 de Outubro, e lamento muito por 
não a ter recebido antes; mas fui levado a ficar no campo até a presente data devido 
meus problemas de saúde: e uma vez que eu percebi que minhas informações lhe 
chegaram seguramente, terei a honra de lhas comunicar. 
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Sou brasileiro, e você sabe, que meu país infeliz gemia numa terrível escravidão, que 
se torna cada [dia] mais insuportável desde a época de sua gloriosa independência, 
uma vez que os bárbaros portugueses não pouparam nada para nos fazer infelizes 
para que não sigamos vossos passos; e como sabemos, que esses usurpadores 
contra a lei da natureza e da humanidade só pensam em nos oprimir, decidimos 
seguir o exemplo notável que vocês acabaram de nos dar, e, consequentemente, 
quebrar nossas correntes, e para reacender a nossa liberdade, que está 
completamente morta e oprimida pela força, que é o único direito que os europeus 
têm sobre a América. Mas é uma questão de ter um poder que dá a mão aos 
brasileiros, já que os hispânicos não deixarão de se juntar a Portugal; e apesar das 
vantagens que temos de nos defender, não podemos fazê-lo, ou pelo menos não 
seria prudente arriscarmo-nos sem estarmos seguros se teremos sucesso. Dito isto, 
Monsenhor, é a vossa nação, que acreditamos a mais própria para ajudar não 
somente porque é ela que nos deu o exemplo, mas também porque a natureza nos 
fez habitantes do mesmo continente, e por consequência de algum modo 
compatriotas; de nossa parte nós estamos prontos para dar todo o dinheiro que será 
necessário, e para atestar em todos os momentos o nosso gratidão aos nossos 
benfeitores. 
Monsenhor, esta é quase a parte exata das minhas intenções, e é para cumprir esta 
missão que eu vim para a França; uma vez que eu não podia, na América, sem dar 
suspeitas para aqueles que sabiam, cabe a você agora julgar se elas podem ter lugar, 
e no caso em que você queira consultar sua nação, eu estou em condições de lhe dar 
todas as informações que você achar necessárias. 
Tenho a honra de ser, com a mais perfeita consideração, seu mais humilde e mais 
obediente criado, 

Vendek 
 
 
2. 2. 4 — Carta de Jefferson a Maia, 26 de Dezembro de 1786 
National Archives, Founders Online, “From Thomas Jefferson to José da Maia, 26 December 1786”.  
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-10-02-0492 

 
Paris, 26 de Dezembro de 1786 

 
Espero fazer a qualquer momento uma viagem nas províncias meridionais da França. 
Eu demorei para responder à sua carta de 21 de Novembro esperando que eu 
pudesse lhe anunciar o momento da minha partida, e o dia e o lugar que eu poderia 
ter a honra de conhecê-lo. Mas até agora não está decidido. Mas eu certamente 
terei a honra de informá-lo acerca disso, e de pedir um encontro ou em Montpelier 
ou na sua proximidade. Enquanto isso, eu tenho a honra de ser com muito respeito 
Monsenhor, vosso mais humilde e obediente criado, 
 

Thomas Jefferson 
 
 
2. 2. 5 — Carta de Maia a Jefferson, 05 de Janeiro de 1787 
National Archives, Founders Online, “To Thomas Jefferson from José da Maia, 5 January 1787”. 
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-11-02-0013 
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Montpellier, 5 de Janeiro de 1787 

 
A notícia que acabei de receber da sua viagem a esta parte da França, deixou-me 
muito satisfeito e estou muito feliz com isso; pois eu vi que era deveras essencial 
para mim ter a honra de falar com você, e o estado da minha saúde não me permitia 
viajar para Paris. Se eu pudesse saber o dia da sua chegada a Nismes, e seu 
alojamento, eu não deixaria de ter a honra de lá ir conhecê-lo, o que estou pronto 
para fazer em algum outro [alojamento] que o deixará satisfeito: e para isso eu 
espero somente por vossas ordens. Enquanto isso, me lisonjeio de estar com o maior 
respeito Monsegneur[.] Seu muito humilde e obediente servo, 
 

Vendek  
 
 
2. 2. 6 — Carta de Jefferson a Maia, 19 de Março de 1787 
National Archives, Founders Online, “From Thomas Jefferson to José da Maia, 19 March 1787”. 
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-11-02-0228 

 
Nîmes, 19 de Março 

Eu aproveito Senhor o momento da minha chegada a Nîmes para lhe dar parte 
[avisar]. Eu ficarei aqui três ou quatro dias, depois vou partir para Avignon, 
Marselha, &c. Ficaria muito satisfeito se esta aproximação me permita os meios de o 
ver aqui. Neste caso tenha a bondade de perguntar apenas sobre o viajante 
estrangeiro que chegou hoje. É como um simples particular que eu me anuncio e que 
me conhecem. Talvez você ache conveniente se hospedar no mesmo hotel. Isso me 
será ainda mais agradável, o que me vai colocar mais na posição de falar com você e 
assegurar-vos de [meus] sentimentos &c. 

[Thomas Jefferson] 
 

Nota do editor: em indicação do destinatário ou do ano; com numerosas abreviaturas e algumas 
exclusões. Na margem, Thomas Jefferson escreveu: “que você achará necessário Senhor 21 de 
novembro.” – uma frase retirada da carta de Da Maia para Thomas Jefferson de 21 de novembro de 
1786. […] Na lista de nomes e endereços de pessoas que Thomas Jefferson desejava ver ou 
consultar/deliberar em sua jornada, há uma entrada que diz: “Montpellier. Senhor Maya no Senhor 
Franc à pequena Ste. Anne”.  

 
 
2. 2. 7 — Anotação de Thomas Jefferson referente a Maia e Barbalho 
National Archives, Founders Online, Memorandum Books, 1787 
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/02-01-02-0021 

 
19 de Março. […] Coisas a ver […]. 
 
Nota dos editores: Thomas Jefferson deixou a rota para Aix[-en-Provence], a fim de conhecer o 
revolucionário brasileiro José da Maia em Nîmes, mas ele passou a maior parte do seu tempo 
alegremente “imerso em antiguidades”. Destas, ele especificou apenas o anfiteatro, os banhos 
romanos no Jardin de la Fontaine e, claro, a Maison Carrée […]. 
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2. 2. 8 — Carta [completa] de Thomas Jefferson a John Jay, contendo informações sobre o encontro 
com Vendek, 4 de Maio de 1787 
National Archives, Founders Online, “From Thomas Jefferson to John Jay, 4 May 1787”. 
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-11-02-0322 

 
Marselha, 4 de Maio de 1787 

Senhor, 
Tive a honra de receber em Aix[-en-Provence] sua carta de 9 de fevereiro e 
imediatamente escrevi para o Conde de Montmorin, explicando o atraso da resposta 
do Congresso à carta do rei, e desejei que o Senhor Short entregasse essa resposta 
com minha carta ao Monsinhor de Montmorin, o que ele, consequentemente, me 
informa que fez. 
A minha ausência me impediu de lhe assinalar desde o primeiro momento que a 
revolução que se realizou em Paris no departamento de finanças pela substituição 
de Monsenhor de Fourqueux no lugar de Monsenhor de Calonnes, de forma que 
você deve ter ouvido sobre isso através de outros canais [de outras formas] antes 
disso ter a honra de chegar até você. 
Tendo ficado em Aix[-en-Provence] tempo suficiente para provar a ineficácia das 
águas, cheguei a este lugar com o propósito de me informar aqui, tal como pretendo 
fazer nas outras cidades portuárias, [sobre] tudo o que possa ser interessante para 
nosso comércio. Até agora, como realizado em nossos próprios navios mercantes, 
acho quase nada; e assim deve, provavelmente, continuar até que algo possa ser 
feito com os argelinos. Embora severamente afligido com a peste, eles saíram dentro 
destes poucos dias, e se mostraram em vigor ao longo da costa de Gênova, 
bombardeando uma pequena cidade e tomando vários navios. 
Entre outros objetos de investigação, este era o lugar para aprender algo mais certo 
sobre o tema do arroz, pois é um grande empório para o Levante e para a Itália. 
Gostaria particularmente de saber se foi o uso de uma máquina diferente de limpeza 
que trouxe o arroz europeu para o mercado menos quebrado do que o nosso, como 
me foi descrito por aqueles que lidam/negociam com esse artigo em Paris. Encontrei 
várias pessoas que passaram pela região do arroz da Itália, mas ninguém que 
pudesse me explicar a natureza da máquina. Mas me foi dado acreditar que eu 
poderia vê-la imediatamente ao entrar no Piemonte. Como isso exigiria não mais do 
que cerca de três semanas, decidi ir e averiguar esse ponto; [e] como a única chance 
de colocar nosso arroz acima de toda a rivalidade na qualidade e na cor, pela 
introdução de uma máquina melhor, se uma melhor existisse, parecia justificar a 
dedicação de tanto tempo a isso. Eu encontrei a região do arroz, na verdade, na 
Lombardia, 100 milhas além do que havia sido descrito, e que embora chamado de 
arroz piemontês, nenhum um grão é feito na região do Piemonte. Passei pelos 
campos de arroz de Vercellese [província de Vercelli], e pelos milaneses, cerca de 60 
milhas, e voltei de lá na noite passada, tendo descoberto que a máquina é 
exatamente igual à nossa, e que, é claro, não precisamos mais ouvir essa sugestão. É 
[Há] uma diferença nas espécies de grãos, dos quais o governo de Turim é tão 
sensato, que, como fui informado, eles proíbem a exportação de arroz cru [não 
moído, com casca] sob pena de morte. Tomei medidas, no entanto, para obter uma 
quantidade dele, o que creio não vai falhar, e eu comprei no local uma pequena 
porção, que detenho comigo. Como mais detalhes sobre esse assunto para o 
Congresso seria deslocado, proponho comunicá-los no meu retorno a Paris e enviar 
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o arroz para a Sociedade em Charlestown por promover a agricultura, presumindo 
que eles sejam mais capazes de tentar o experimento de cultivar o arroz desta 
qualidade [deste tipo]: e para comunicar as espécies para os dois estados da Carolina 
do Sul e Geórgia, se eles acharem que é resposta. Eu pensei que o staple [direito 
régio exclusivo de comprar ou produzir certos bens para exportação] destes dois 
estados tinha direito a esta atenção, e que deve ser desejável para eles poderem 
fornecer arroz das duas qualidades requeridas na Europa, especialmente porque o 
maior consumo está nas formas pelas quais a qualidade do da Lombardia é 
preferível. A massa de nossos concidadãos se interessando por agricultura, espero 
não errar em supor que em um tempo de profunda paz como o atual, para lhes 
permitir adaptar as suas produções ao mercado, para apontar mercados para eles, e 
esforçar-se para obter condições favoráveis de recepção, está dentro do escopo do 
meu dever. 
Minha viagem nesta parte do país me trouxe informações que eu tomarei a 
liberdade de comunicar ao Congresso. Em outubro próximo passado recebi uma 
carta datada de Montpellier a 2 de outubro de 1786, anunciando-me que o autor era 
um estrangeiro, que tinha assunto de muito grande importância para comunicar-me, 
e que desejava que eu lhe indicasse o meio de levar adiante o seu intento com 
segurança. Assim o fiz. Logo depois eu recebi uma carta nas seguintes palavras, 
omitindo apenas as partes formais… [Thomas Jefferson transcreveu o conteúdo 
essencial da carta de Vendek, de 21 de Novembro de 1786.] Como a esta altura eu 
tinha sido aconselhado a experimentar as águas de Aix[-en-Provence], eu [escrevi] 
ao cavalheiro comunicando-lhe a minha intenção e que eu poderia desviar-me do 
meu caminho no máximo até Nîmes, sob o pretexto de ver as antiguidades daquela 
cidade, caso ele quisesse encontrar-me lá. Ele me encontrou, e o seguinte é o 
resumo das informações que dele recebi. “O Brasil possui tantos habitantes quanto 
Portugal. Eles são: 1. Portugueses; 2. Brancos nativos; 3. Escravos pretos e mulatos; 
4. Índios civilizados e selvagens. 1. Os portugueses são poucos em número, a maioria 
casado ali, perderam de vista a sua pátria, assim como a perspectiva de retornar a 
ela, e são dispostos a tornarem-se independentes. 2) Os nativos brancos formam o 
corpo da nação. 3) Os escravos são tão numerosos quanto os libertos. 4) Os índios 
civilizados não possuem energia e os selvagens não devem interferir. Há 20.000 
tropas regulares. Originalmente estas [tropas] eram portuguesas, mas como [seus 
membros] foram morrendo, elas foram sendo substituídas por nativos, de forma que 
estes compõem atualmente a massa das tropas e pode ser estimado por seu país 
natal. Os oficiais são em parte portugueses, em parte brasileiros: sua bravura não é 
questionada e eles conhecem postura em guarda, mas não a ciência de sua 
profissão. Eles não tem predileção por Portugal, mas não tem vigor para nada. Os 
padres são em parte portugueses, em parte brasileiros e não se interessarão muito. 
A nobreza é pouco conhecida como tal. Eles [os nobres] não serão de forma alguma 
distinguidos da população. O homens de letras são os mais desejosos de uma 
revolução. O povo não está muito sob a influência dos seus padres, a maioria deles lê 
e escreve, possui armas e têm o hábito de as utilizar habitualmente para caçar. Os 
escravos tomarão o partido de seus senhores. Em resumo, quanto à questão da 
revolução, há apenas uma mente naquele país. Mas não parece haver uma pessoa 
capaz de conduzir uma revolução, ou de querer arriscar-se à sua frente [assumir a 
liderança] sem a ajuda de uma nação potente, pois seu próprio povo pode faltar com 
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eles [não ajudar/participar]. Não há imprensa no Brasil. Eles consideram a revolução 
norte-americana como precedente da deles. Eles olham para os Estados Unidos 
como o mais provável para lhes dar um apoio honesto, e por uma variedade de 
considerações têm as mais fortes inclinações em nosso favor. Este informante é um 
nativo e habitante do Rio de Janeiro, a atual metrópole [i.e., capital], que contém 
50.000 habitantes, conhece bem São Salvador, a antiga capital, e as minas de ouro, 
que estão no centro do país. Tudo isso é para uma revolução [são favoráveis], e, 
compondo o corpo da nação, as outras partes os seguirão. O quinto real das minas 
rende anualmente 13 milhões de cruzados ou meio dólar [50 cêntimos]. Ele tem o 
direito exclusivo de procurar por diamantes e outras pedras preciosas, o que lhe dá 
cerca de metade [do rendimento]. Sua renda somente, à parte desses dois recursos, 
é de cerca de 10 milhões de dólares por ano. Mas a parte restante da produção das 
minas, 26 milhões, pode ser considerada para efetuar [gerar] uma revolução. Além 
dos armamentos nas mãos do povo, existem armazéns de munições [arsenais] 
públicos. Eles têm abundância de cavalos, mas apenas uma parte de seu país 
admitiria a utiização de cavalos. Eles gostariam de canhão, munição, navios, 
marinheiros, soldados e oficiais, para os quais estão dispostos a olhar para os EUA, 
sempre entendendo que todos os serviços e móveis serão bem pagos. O milho 
[trigo?] custa cerca de 20 libras o quintal [100 ℔., m.q., “hundredweight”, ≈ 45 kg 
nos EUA e 51 kg no Reino Unido]. [O trigo custa cerca de 20 libras por quintal (100 
litros) / Corn costs about 20 livres the 100 ℔.] Eles têm carne na maior abundância, 
tanto que em algumas partes eles matam vacas apenas para [utilizar] o couro. A 
pesca da baleia é realizada pelos brasileiros, e não pelos portugueses; mas em 
embarcações muito pequenas, para que os pescadores não saibam nada sobre o 
gerenciamento de um grande navio. Eles requereriam de nós, em todos os 
momentos, transporte marítimo / embarcações, milho [trigo?] e peixe salgado. Este 
último é um excelente artigo e atualmente é fornecido a partir de Portugal. Portugal, 
estando sem qualquer exército ou marinha, não poderia tentar uma invasão em 
menos de um ano: considerando-se do que [este corpo militar] seria constituído, não 
seria muito temido e, se falhasse, eles [portugueses] provavelmente nunca 
tentariam uma segunda [invasão]. De fato, essa fonte de sua riqueza sendo 
intercetada, eles dificilmente seriam capazes de um primeiro esforço. A parte 
pensante da nação é tão sensível a isso, que eles consideram uma separação 
prematura como inevitável. Há um ódio implacável entre os brasileiros e 
portugueses: [foi] para reconciliar que um ex-ministro adotou a política de deixar os 
brasileiros participarem de cargos públicos; mas administrações subseqüentes 
reverteram para a antiga política de manter a administração nas mãos do português 
nativo. Há uma mistura de nativos das antigas nomeações que ainda permanecem 
no cargo [i.e., ainda há uma “convivência” de luso-brasileiros e portugueses em 
cargos públicos]. Se a Espanha os invadisse em suas fronteiras meridionais, estas são 
tão distantes do conjunto de seus assentamentos que não poderiam penetrar dali 
[alcançar a região], e a empresa espanhola não é [nada] formidável. As minas de 
ouro estão entre as montanhas, inacessíveis a qualquer exército. E o Rio de Janeiro é 
considerado o porto mais ativo do mundo depois de Gibraltar. No caso de uma 
revolução bem-sucedida, um governo republicano em um corpo único 
provavelmente seria estabelecido”. 
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Eu tomei o cuidado de impressioná-lo [deixar-lhe claro] com toda a nossa conversa 
de que eu não tinha instruções, nem autoridade para dizer uma palavra a ninguém 
sobre esse assunto, e que eu só poderia dar a ele minhas próprias idéias como um 
simples indivíduo: que não estávamos em condições de interferir nacionalmente em 
nenhuma guerra; que queríamos particularmente cultivar a amizade de Portugal, 
com quem temos um comércio vantajoso. Que, porém, uma revolução bem sucedida 
no Brasil não poderia ser desinteressante para nós [i.e., era interessante]. Que 
perspectivas de lucro poderiam atrair diversos indivíduos em seu auxílio, e mais 
puramente motivar nossos oficiais, entre os quais muitos são excelentes. Que nossos 
cidadãos, sendo livres para deixar individualmente seu próprio país sem o 
consentimento de seus governos, são igualmente livres para ir para qualquer outro. 
Um pouco antes de eu receber a primeira carta do brasileiro, um cavalheiro me 
informou que havia um mexicano em Paris, que queria ter uma conversa comigo. 
Ele, consequentemente, me chamou. A essência da informação que eu extraí dele foi 
a seguinte. Ele próprio é um nativo do México, onde seus parentes principalmente se 
encontram. Ele deixou-o aos 17 anos de idade e parece ter agora por volta de 33 ou 
34 anos. Ele classifica e caracteriza os habitantes daquele país da seguinte maneira. 
1. Os nativos da antiga Espanha, possuidores da maioria dos postos do governo, e 
firmemente ligados a eles; 2. O clero igualmente ligado ao governo; 3. Os nativos do 
México, comumente dispostos a se revoltar, mas sem instrução, sem energia [vigor], 
e muito sob o domínio de seus sacerdotes; 4. Os escravos, mulatos e negros, os 
primeiros empreendedores e inteligentes, os últimos corajosos e de muito 
importante peso [de relevo], em qualquer escala/limite/camada [i.e., lado] a que se 
lançarem; mas ele acha que eles vão ficar do lado de seus mestres; 5. Os índios 
conquistados, covardemente, não tendem a tomar qualquer lado, nem importante 
que [o façam?]; 5. [sic.] Os índios livres, corajosos e formidáveis, devem interferir, 
mas não é provável que o façam [por estarem] a grande distância. Eu perguntei a ele 
o número dessas várias classes, mas ele não poderia dar-lhes. A primeira ele achou 
muito insignificante; que a segunda formava o conjunto dos homens livres; a terceira 
era igual às duas primeiras; a quarta [igual] a todas as anteriores; e quanto à quinta, 
ele não conseguia formar nenhuma idéia de sua proporção. De fato, pareceu-me que 
suas conjeturas quanto às outras estavam em terreno solto [i.e., sem bases sólidas]. 
Ele disse que sabia de fontes boas [confiáveis] que havia 300.000 habitantes na 
Cidade do México. Eu fui ainda mais cauteloso com ele do que com o brasileiro, 
mencionando como minha opinião pessoal (não autorizado a dizer uma palavra 
sobre o assunto de outra forma) que uma revolução bem-sucedida [no México] 
ainda estava a uma distância com eles [ainda era algo distante]; que eu temia que 
eles deveriam começar por iluminar e emancipar as mentes de seu povo; que, para 
nós, se a Espanha nos desse condições vantajosas de comércio e removesse outras 
dificuldades, não é provável que renunciássemos vantagens certas e atuais, ainda 
que menores, em favor de vantagens incertas e futuras, por maiores que fossem. Eu 
fui levado a este cuidado por observar que esse cavalheiro era íntimo do embaixador 
espanhol e que ele estava nesse tempo em Paris, empregado pela Espanha para 
resolver [a questão das] suas fronteiras com a França nos Pirineus. Ele tinha muito o 
ar da candura, mas isso pode ser emprestado [pode ser falso]: de modo que não 
consegui decidir sobre ele em minha própria mente [por mim mesmo]. 
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Conduzido por uma unidade de assuntos, e um desejo de dar ao Congresso uma 
visão geral das disposições de nossos compatriotas do Sul, tanto quanto as minhas 
informações me permitem, acrescentarei um artigo que, antigo e isolado, não 
considerei importante o suficiente para mencionar no tempo que eu o recebi. Você 
se lembrará, Senhor, que durante a última guerra, os jornais britânicos 
frequentemente deram detalhes de uma rebelião no Peru. O caráter desses papéis 
desacreditou a informação. Mas a verdade era que as insurreições eram tão gerais 
que o evento durou muito tempo. Tivesse o Comodoro Johnson, então esperado 
naquela costa, tocado e desembarcado lá 2000 homens, o domínio da Espanha 
naquele país estava no fim [teria acabado]. Eles só queriam um ponto de união que 
este corpo [de insurrectos] teria [se] constituído. Não tendo isto, eles agiram sem 
concerto [sem harmonia], e foram por fim subjugados separadamente. Esta 
conflagração foi reprimida em sangue, 200.000 almas dos dois lados tendo morrido; 
mas a questão remanescente é muito capaz de combustão [tumulto, agitação 
popular]. Obtive esta informação de uma pessoa que estava no local no momento, e 
cuja boa fé, compreensão, e meios de informação não deixam dúvidas acerca dos 
fatos. Ele observou, no entanto, que os números acima [mencionados que] 
supostamente pereceram, estavam em tais conjecturas apenas na medida que ele 
[os] poderia coletar [i.e., números informados eram conjeturas colhidas 
parcialmente pela pessoa citada]. 
Eu incomodo o Congresso com esses detalhes, porque, por mais distantes que 
possamos estar, tanto em condições, quanto em disposições de tomar parte ativa 
em quaisquer tumultos naquele país, a natureza colocou-o muito perto de nós para 
tornar seus movimentos totalmente indiferentes aos nossos interesses ou à nossa 
curiosidade [i.e., muito perto para ser indiferente]. 
Ouvi falar de outro acórdão [julgamento] deste tribunal elevando os deveres 
[impostos] sobre o peixe seco estrangeiro, e os descontos nos próprios [peixes], 
importados para as suas ilhas; mas ainda não tendo visto-o, não posso dizer nada 
exato sobre isso. Estou na esperança de que o efeito desta política será derrotado 
pela prática que, segundo disseram-me, acontece nas margens de Newfoundland 
[m.q., ilha de Terra Nova], de colocar nossos peixes nos barcos de pesca franceses e 
as partes compartilharem o prémio/ágio, em vez de nossos navios de pesca pagarem 
o imposto [sozinhos]. 
Estou na esperança de que o Sr. Short possa lhe enviar as medalhas de General 
Gates por este pacote. Aguardo uma instrução geral sobre essas medalhas. As 
academias da Europa ficarão muito contentes em receber cada uma delas um 
conjunto. 
Eu proponho delimitar o dia depois de amanhã para Bordeaux (pelo canal do 
Languedoc), Nantes, Lorient e Paris. 
Tenho a honra de estar com os sentimentos da mais perfeita estima e respeito, 
Senhor, seu mais obediente e mais humilde criado, 

Th[omas] Jefferson 
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2. 2. 9 — Carta de Jefferson a William Short, 4 de maio de 1787 
National Archives, Founders Online, “From Thomas Jefferson to William Short, 4 May 1787”. 
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-11-02-0324 

 
 

Marselha, 4 de maio de 1787 
Prezado Senhor 
Recebi ontem à noite em Aix[-en-Provence] os seus favores de 4, 6 e 24 de abril, 
pelos quais percebo que o Sr. De Crevecoeur vai [partir] no presente paquete [i.e., 
navio] e deixar Paris no dia 7 [de maio]. Eu devo, portanto, pedir-lhe o favor de 
expedir a carta anexa ao Sr. Jay por um mensageiro, no momento em que receber 
esta [carta] para o Sr. de Crevecoeur, se ele tiver saído de Paris. O mensageiro deve 
ir dia e noite, ao invés de correr o risco de não chegar a Havre antes do paquete 
zarpar. Tendo acabado de terminar minha carta para o Sr. Jay a tempo para o 
informe deste dia [de hoje], devo dirigir-me a você mais longamente num informe 
futuro. Tomei a liberdade em minha carta de 1 de maio de Nice, desejando que você 
mandasse cartas futuras para Nantes, poste restante [i.e., carta fica guardada até ser 
coletada pelo destinatário]. Com sentimentos de pura e sincera estima, Caro senhor, 
seu amigo afetuoso e criado, 

Th[omas] Jefferson 
 
Nota dos editores: 
“[…] Anexo: [carta de] Thomas Jefferon para [John] Jay, esta data. A presente carta e seu anexo foram 
incluídas na [carta de] Thomas Jefferon para Grand, nesta data. 
Uma vez que a carta de Thomas Jefferson para Jay estava preocupada principalmente com os 
resultados de suas conversas com José da Maia, sua urgência em tomar providências para que o 
despacho chegasse pelo paquete [navio] de 10 de maio – para não falar de seu estado físico exausto 
depois de uma viagem extraordinária pelos Apeninos – conta muito do efeito que a discussão secreta 
em Nîmes teve sobre ele. Mas se Thomas Jefferson esperasse que o Congresso, ou Jay, pudessem ser 
tentados por seu apaixonado relato das minas brasileiras de modo a realizar o fornecimento de 
‘canhões, munições, navios, marinheiros, soldados e oficiais’ para apoiar uma revolução contra 
Portugal, mesmo com promessas que ‘todos os serviços e móveis serão bem pagos’, ele ficou 
desapontado. Jay transmitiu sua carta, enquanto que o Congresso recebeu e arquivou-a, sem 
comentários. O fato de que Short não recebeu a carta que deveria ser enviada por “correio ... dia e 
noite” até depois que o paquete tivesse partido, não foi um desastre na diplomacia americana”. 

 
 
2. 2. 10 — Carta de Jefferson a Ferdinand Grand, permitindo perceber o sigilo e a importância das 
informações dadas por Maia e Barbalho, 4 de maio de 1787 
National Archives, Founders Online, “From Thomas Jefferson to Ferdinand Grand, 4 May 1787”. 
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-11-02-0320 

 
 

Marselha, 4 de maio de 1787 
Prezado Senhor 
Eu tomo a liberdade de colocar a carta anexa sob sua proteção para evitar que ela 
seja aberta. Ela contém uma [carta] para o Sr. Jay, que deve ir pelo paquete que 
parte de Havre no dia 10. Você vai perceber, portanto, no momento em que receber 
isto, que não há momento a perder. Devo, portanto, pedir-lhe o favor de enviar 
imediatamente um Comissário com isso [a carta] para o meu hotel e, se acontecer 
do Sr. Short estar no país, como ele deve estar, instruir o meu Maître d’Hôtel a abrir 
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a carta ao Sr. Short, e para fazer o que eu tenho nela ansiado, que é despachar um 
mensageiro instantaneamente para Havre. Perdoe-me, Senhor, pelo trabalho que 
lhe dou em circunstâncias que me obrigam [a dar-lhe], e tenha a certeza dos 
sentimentos de estima e respeito com os quais tenho a honra de ser, Senhor, o seu 
servo mais obediente [e] humilde criado, 

Th[omas] Jefferson 
 
 
2. 2. 11 — Carta de Jefferson a George Washington, com resumo das informações obtidas pelas 
conversas com Maia e Barbalho, 22 de julho de 1790 
National Archives, Founders Online, “To George Washington from Thomas Jefferson, 22 July 1790”. 
https://founders.archives.gov/documents/Washington/05-06-02-0050 

 
 

Quinta-feira, 22 de julho de 1790 
Thomas Jefferson tem a honra de anexar ao Presidente o extrato que ele desejava, 
de sua carta de 4 de maio de 1787. 
Ele [Jefferson] descobre por uma nota, que ele não sabe, no entanto, de onde 
conseguiu, que a Cidade do México está a de cerca de 200 milhas do mar [≈ 320 km]. 

[Thomas Jefferson] 
 
 
Nota: Esta carta contém um anexo, com um resumo das informações mais relevantes da carta de 4 de 
maio de 1787. Mas, como bem notaram Julian P. Boyd e os demais editores dos Papers of Thomas 
Jefferson, este anexo era mais uma síntese dos dados colhidos por Jefferson sobre o Brasil e o México, 
que um extrato das missivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

36 

Apêndice 3 — Joaquim Inácio de Seixas Brandão 
 
3. 1 — Tese 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine 
 

Tese perdida. 
 
 
3. 2 —Soneto “Parece-me que vejo a grossa enchente”, 1769 
“Soneto”, In O Uraguay: poema, Nova Edição, Rio de Janeiro, Impressão Regia, 1811, p. 89. 

 
Parece-me que vejo a grossa enchente, 
E a vila errante, que nas águas boia: 
Detesto os crimes da infernal tramoia: 
Choro a Cacambo, e a Cepé Valente. 
 
Não é pressagio vão: lerá a gente 
A guerra do Uraguay, como a de Troia; 
E o lagrimoso caso de Lindóia 
Fará sentir o peito, que não sente. 
 
Ao longe, a inveja um país ermo, e bronco 
Infecte com seu hálito perverso, 
Que a ti só chega o mal distinto ronco. 
 
Ah! consente que o meu junto ao teto verso, 
Qual fraca vide, que se arrima a um tronco, 
Também vá discorrer pelo Universo. 
 
 
 
3. 3 — Ode a Filinto, 17[??] 
Brandão, Joaquim Inácio de Seixas; Filinto Elísio (pseud.), “Ode a Filinto / [seixas brandão]”, In 
Ode ao senhor Bacharel Anacleto José Pereira […], 17[--]. BNP, Fundo Geral Monografias, L. 
3714//12 P 

 
Se as brancas barbas sacudindo o Inverno, 
Da Noruega ao Tropico de Cancro, 
Traz o Oeste nas azas orvalhadas 
            A chuva um dia inteiro. 
Qual Trágico misérias representa, 
A capa embraça, e coturnado escolhe 
Com o lubrico pé as lizas pedras, 
            Engastadas na lama. 
Aqui grossa enxurrada murmurante 
Passa aos ombros vendes do mariola; 
Ali travesso o vento no ar lhe volve 
            O trifauce chapéu 
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Que resta, por fugir a tais ludíbrios?  
Domestica prisão, e à luz sonora 
Da segunda bugia, o prolongado 
            Estudo desde a tarde.  
Vejo a Febre voraz, que Prometeu 
Às terras trouxe c’o celeste fogo, 
Co’ a cabeça encendida, e delirante 
            Em véu espesso envolto. 
Vejo a Gota cruel, do Ócio filha, 
Que de continuo tem em torno ao leito 
Dores armadas de pungentes dardos, 
            E horríssonos suspiros. 
Agudos silvos de enroscadas serpes, 
Ferindo nas estrelas contra Vénus, 
Mercúrio afaga c’o meneio brando 
            Do alado caduceu. 
A túmida e sedenta Hidropisia, 
E a descarnada tísica, que bate 
Co’ a ma mirrada, e c’os nodosos dedos 
            Às portas do sepulcro. 
Basta de ideias tristes. Vinde, oh Musas, 
Do cérebro afroixar as fibras secas, 
O licor derramando de Hipocrene, 
            Que as almas embriaga. 
A Píndaro emular eu na pretendo; 
Que os seus sublimes voos na se imitam; 
E apenas podem rastejar-se as Graças 
            Do Venusino Vate. 
Eu me contento, se benignas dais, 
Poder bem imitar o som divino, 
Que Filinto, da Lira Lusitana 
            Tira com plectro culto: 
Qual trova, se a Virtude, e Heróis celebra:  
Se amores canta, fluido e suave; 
Qual corre do ribeiro tortuoso 
            A Lympha fugitiva. 
                SEIXAS BRANDÃO 
 
 
3. 4 — Glosa à oitava 120 de Camões, [183-?] 
Nova Castro, Tragédia de João Baptista Gomes Júnior, Rio de Janeiro, E. e H. Laemmert, 183[?], pp. 
126–129. 

 
Estavas, linda Inês [de Castro], posta em sossego, 
De teus anos colhendo doce fruto, 
Naquele engano da alma ledo, e cego, 
Que a fortuna não deixa durar muito; 
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Nos saudosos campos do Mondego, 
De teus formosos olhos nunca enxuto, 
Aos montes ensinando, e as ervinhas, 
O nome, que no peito escrito tinhas. 
 
 Glosa 
 1ª 
Passavas com descanso noite, e dia, 
De amorosos cuidados inocente, 
Já vendo as flores, que este campo cria, 
Já do Mondego a plácida corrente, 
Já ouvindo das aves a harmonia, 
Com que voam cantando alegremente; 
E apesar desse Deus injusto, e cego, 
Estavas, linda Inês, posta em sossego. 
 
 2ª 
Amor, que há muito tempo o magoava 
Ver-te isenta passar a flor dos anos, 
Em ti descarregado toda a aljava, 
Queria sujeitar-te aos seus enganos; 
Da multidão das setas, que atirava, 
Nenhuma faz em ti seus cruéis danos, 
Antes ias, sem dar a Amor tributo, 
De teus anos colhendo o doce fruto; 
 
 3ª 
Voa a Sicília o Deus envergonhado, 
Entra do Pai nas fumegastes covas, 
E depois de se haver de ti queixado, 
Formosa Inês, lhe pede setas novas: 
Bem mostra neste excesso, que empenhado 
Quer fazer de teu peito extremas provas, 
Só por que vivas, tendo amante emprego, 
Naquele engano da alma ledo, e cego. 
 
 4ª 
Uma seta Vulcano lhe põe pronta, 
Por que sentia o Filho ver aflito, 
Com que castigar possa a sua afronta, 
Como se o não amar fosse feito; 
No gume de ouro da afinada ponta 
De Pedro lhe gravou o nome escrito, 
Por levar da inocência aquele fruto, 
Que a fortuna não deixa durar muito. 
 
 5ª 
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Já corta o ar sereno o Deus menino 
Com a paterna dádiva contente, 
Deixando atrás o Ploro, e o Paquino, 
A Sardenha, e Maina juntamente; 
Vê à esquerda a Itália, o Apenino, 
Os Pirenéus já passa, e a Ibéria gente, 
E a seu voo ligeiro põe sossego 
Nos saudosos campos do Mondego. 
 
 6ª 
Aqui pretende das antigas dores 
Tomar vingança, restaurando a glória; 
Já grita — “altiva Inês, dos meus furores 
Hoje não fugirás, tenho a vitória; 
Inda tempo virá, em que o pastores 
Aqui venham cantar dela a memória 
Ao pé deste rochedo bronco, e bruto 
De teus formosos olhos nunca enxuto.”— 
 
 7ª 
Acabou de falar, e diligente, 
Por não errar o tiro, fez estudo, 
Despede, a seta corre velozmente, 
Traspassa o tenro peito o ferro agudo: 
— “Aprenda, diz Amor, todo o vivente, 
Que a meu grande poder se render tudo; 
E vós, ó Ninfas, ide as glórias minhas 
Aos montes ensinando, e as ervinhas.”— 
 
 8ª 
Fugiu Amor, roubando-te o sossego, 
Inês, de uma alma livre o melhor fruto; 
Que não pode ao império duro, e cego 
Humano coração resistir muito: 
Amante já às margens do Mondego 
Passeias com o rosto nunca enxuto, 
Aos montes ensinando, e às ervinhas 
O nome que no peito escrito tinhas. 
 
[Extraído do Parnaso Brasileiro, caderno 3º] 
 
 
3. 5 — Ode a um árcade de Roma que ia estabelecer uma nova Arcádia no Brasil 
SEIXAS BRANDÃO, Joaquim Inácio de, “Ode a um Árcade de Roma, que ia estabelecer uma nova 
Arcádia no Brasil”, In LAPA, M. Rodrigues, “O enigma da Arcádia Ultramarina aclarado por uma ode de 
Seixas Brandão”, Suplemento Literário do “Minas Geraes”, Ano IV, n. 174, Belo Horizonte, 
27/12/1969. 
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Oh, como, amigo, fogem apressados 
Os fugitivos anos! 
Pouco a pouco nos vai o tempo escasso, 
Com lisonjeiro passo, 
Tornando os lisos rostos enrugados; 
E depois de sofrer da idade os danos 
E os inocentes giros da Fortuna 
Nos virá encontrar, enfurecidos,  
Libitina importuna 
C’o voraz instrumento, que consome 
A inestimável vida,  
E não somente a vida, mas o nome. 
 
E tu, a quem oferece a amiga sorte 
A gloriosa empresa,  
Com que possas no mundo eternizar-te, 
Roubando a mor parte 
Do seu triunfo a inexorável morte, 
Não receies dos mares a braveza, 
Corre, apressa-te, vai, com largo passo, 
No côncavo madeiro dividindo 
O soberbo Oceano; 
Que aos que aspiram a glória de primeiros, 
Tu o sabes Termindo, 
Foram sempre os perigos companheiros 
 
Por eles vive Alcides ainda hoje 
Nas memórias eterno, 
Já desprezando as garras do Nemeo, 
Já as fúrias d’Anteo,  
Por mais que pelas ter ao chão se arroje:  
Ou veja o imundo arrais do negro Averno 
Em a musgosa embarcação rachada 
Receber muita parte no seu seio 
Da Stije perjurada, 
Ou ouça entre gemidos d’almas tantas 
O som medonho e feio 
Do rouco ladrador de três gargantas.  
 
Com as asas abertas inda voa 
Do sábio grego Ulisses 
A fama, nos perigos alcançada; 
E nas praias sentada 
Do claro Tejo, inda está Lisboa, 
Que dele conta os casos infelizes.  
Não tema, não, que o mar te seja oposto, 
Ou que troveje o céu de pólo a pólo; 
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Vai, com sereno rosto,  
Pois não tens contra ti, qual pio Eneias,  
Quem ao raivoso Éolo 
Promete dar formosas Deopeias 
 
Não te move a buscar a pátria terra, 
No fresco e leve pinho, 
A faminta ambição do metal loiro; 
Nem ir cavar o oiro 
Quem em vão a Natureza nos encerra,  
Por mais que esteja de Plutão vizinha. 
Não vás do Peraúna ou do turvado 
Jequitinhonha os rígidos diamantes 
Arrancar, assustado, 
Rios bem que de nome tão pequeno, 
Mais ricos e abundantes 
Do que o Indo, o Pactolo, o Tejo, o Reno.  
 
Vais ver da América a silvestre face 
E a frente coroada 
De feras encarnadas e amarelas, 
E pôr-lhe, em lugar delas, 
O verde loiro, que na Arcádia nasce;  
E à rude mão, às setas costumada,  
Acomodar-lhe a cítara sonora, 
Fazendo que o som bárbaro e grosseiro 
Mudando em voz canora 
Tanto voe, que a fonte assaz perene 
Do Rio de Janeiro 
Nenhuma inveja tenha à de Hipocrene.  
 
Depois de haver corrido os vastos mares 
Cheio de fama e de glória, 
Outra vez tornarás, contente e pago 
A ver do Tibre vago 
As correntes, as águas singulares. 
Entrarás em o templo da Memória; 
E ao Deus, que é dos pastores venerado, 
Entre aplausos alegres, entre vivas, 
Do Arcádico Senado,  
Cingindo-te dos louros merecidos, 
Nas paredes votivas 
Suspenderás os húmidos vestidos. 
 
3. 6 — A estátua equestre de Dom José 
Sacramento Blake, Augusto Victorino Alves, “Joaquim Ignacio de Seixas Brandão”, In Diccionario 
bibliographico brazileiro, vol. 4, Rio de Janeiro, Typographia Nacional, 1898, pp. 152–153. 
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Vê Minerva de um jato só fundida 
Com tanta perfeição a estátua rara, 
Que pesarosa de faltar-lhe a vida 
Diligente a animá-la se prepara. 
O fogo etéreo com a mão erguida 
Ia a difundir-lhe… mas atenta, para. 
Vendo que ficaria desta sorte 
Uma obra imortal sujeita à morte. 
 
 
3. 7 — Ao doutor Joaquim Inácio de Seixas, Médico das Caldas 
Almeida, Nicolau Tolentino de, Obras completas de Nicolau Tolentino de Almeida, Lisboa, Editores 
Castro, Irmão & Cia, 1861, p. 295. 

 
Meu doutor, bem sei que quer 
QUE eu venha às Ave-Marias; 
Mas olhe: há uns certos dias 
Em que isto não pode ser. 
Dona Antónia Xavier 
(Que o céu por séculos guarde) 
Faz anos, e eu esta tarde 
Perco à medicina o medo: 
N’outros dias virei cedo; 
Mas neste, há de ser bem tarde. 
 
 
3. 8 — Solicita a sua nomeação como Inspector Geral das Aguas e Minerais do 
Reino 
ANTT, Ministério do Reino, Maço 776, nº 15, f. 1r-3v 

 
Senhora 

Diz Joaquim Inácio de  Seixas e Brandão Primeiro Médico do Hospital Real da Vila das 
Caldas por Imediata Nomeação, e Decreto Régio, (1) que além dos pobres doentes 
que dentro naquele se curam todos os anos, também são ali curados os Soldados, 
oficiais militares, e criados da Real Casa: que ele suplicante teve a fortuna no 
decurso de mais, de onze anos, que exercita o seu emprego, de vir á dita Vila a Mãe 
Augustíssima de Vossa Majestade, que Santa Gloria Haja, uma vez, e esta é a 
segunda em que Vossa Majestade felicita a mesma terra com a Sua Benéfica, e 
Amabilíssima Presença, servindo o suplicante nestas três ocasiões como de Medico 
da Real Família, assistindo com a mayor assiduidade, e notório desvelo a todos os 
doentes dela, que ocorreram ao dito Hospital: que ele compôs hum livro sobre a 
Análise, e virtudes das Águas Termais, que dedicou a Vossa Majestade, e pela Sua 
Real Ordem, e despesas foi impresso em 1781 com Aprovação da faculdade, e geral 
aceitação: que finalmente em consequência do § 14 do Alvará do Novo Regimento 
do mesmo Hospital tem por este motivo merecido o premio nele prometido (2) e 
confirmado por Aviso de Vossa Majestade adiante transcrito (3) com os mais 
documentos que provam o referido: por estas razões. 
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Pede a Vossa Majestade se digne por Seu Real Decreto honrá-lo com o titulo de = 
Inspetor Geral das Águas Minerais do Reino, como costuma haver em França, e 
n’outros Países cultos da Europa, com obrigação de dar impressa ao Publico de três 
em três anos tanto a Continuação da Análise, e Observações destas Águas Termais, 
como a das mais Águas Minerais, que for indagando por todo o Reino, e de que 
copiosamente abunda, assignando-lhe ao mesmo tempo para as despesas das 
jornadas, instrumentos de Análise, impressões, e estimulo ao trabalho de escrever, 
ao menos seis centos mil reis cada ano, ou o mais que Vossa Majestade for Servida, 
pagos pela Junta do Subsidio Literário, visto que, para a instrução da Saúde Pública 
não será menos proveitoso o exame, e conhecimento, quanto é possível, o mais 
perfeito das Águas Minerais, de que a Providencia enriqueceu este Reino, que para á 
da Mocidade, as Cadeiras das Ciências, e Artes Elementares, com que se despende 
aquela contribuição. 
 

E. R. Mce [E Receberá Mercê] 
Joaquim Inácio de Seixas e Brandão. 

 
 
João Machado de Matos, Escrivão, Contador, Fiscal, e Deputado da Junta da Fazenda 
do Real Hospital da Vila das Caldas por Decreto de Sua Majestade, Faço certo, que 
no Livro primeiro do Registo da Nova Administração do dito Hospital, a folhas cinco 
verso, se acha registada uma Provisão expedida pelo Tribunal do Real Erário, para se 
dar posse a Joaquim Inácio de Seixas Brandão, do lugar de Primeiro Medico deste 
Hospital, em que foi Nomeado por Decreto de Sua Majestade, a qual Provisão, e 
Auto de posse que tomou o dito Emprego, é tudo do teor seguinte 
 

Provisão 
O Marquês de Pombal do Conselho de Estado del Rei Meu Senhor, Inspetor Geral do 
Real Erário, e nele Lugar Tenente de Sua Majestade Faço saber a vós Joaquim de 
Barros d’Almeida, Provedor do Hospital dessa Vila das Caldas, que em consequência 
do Alvará do Novo Regimento, que Sua Majestade estabeleceu na data de vinte de 
Abril próximo passado para o governo do mesmo Hospital: Foi o mesmo Senhor 
Servido nomear por Decreto de trinta de Junho do presente ano a Joaquim Inácio de 
Seixas Brandão para Primeiro Medico do dito Hospital: Logo lhe dareis posse, e 
juramento para entrar a exercer o Seu Lugar na forma que sua Majestade determina 
no referido Alvará: Fareis registar a presente no livro destinado ao Registo das 
Ordens que se vós expedem deste Real Erário sobre o Governo, Administração, e 
Arrecadação da Fazenda desse Hospital, remetendo certidão para onde conste, que 
assim se cumpriu. El Rei Meu Senhor o Mandou pelo Marquês de Pombal, do Seu 
Conselho de Estado, Inspetor Geral do Real Erário, e nele Lugar Tenente imediato á 
Real Pessoa de Sua Majestade. Em Lisboa a três de Julho de mil sete centos setenta e 
cinco. Joaquim José de Souza, Ajudante do Contador Geral da Corte, a fiz escrever. 
Marquês de Pombal. Cumpra-se, e registe[-]se. Caldas treze de Julho de mil sete 
centos setenta e cinco. Barros 
 

Auto de Posse 
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(1) Em treze de Julho dei posse, e juramento a Joaquim Inácio de Seixas Brandão 
nomeado por Sua Majestade para Primeiro Medico do Real Hospital, e assinou. 
Caldas treze de Julho de mil sete centos e setenta e cinco = Barros = Joaquim Inácio 
de Seixas Brandão. 
E outro sim atesto, e faço certo, que o dito Primeiro Medico tem servido o dito 
Emprego com assiduidade, capacidade, e probidade, empregando[-]se sempre com 
desvelo nas suas obrigações em beneficio da Humanidade, não só no curativo dos 
Pobres Enfermos do indicado Hospital, mas tão bem com notória satisfação dos 
Particulares, que usam do remédio destas Águas Termais, e se valem das suas sabias, 
e bem proveitosas Direções, contando de Serviço ate a data desta sete anos, onze 
meses, e dois dias. E por assim passar na verdade se passou a presente. Caldas 
quinze de Junho de mil sete centos oitenta e três anos. 

João Machado de Matos 
 
 
P. sem inconveniente. Caldas 12 de Setembro e 1786 
 
Diz Joaquim Inácio de Seixas Brandão, Primeiro Medico do Real Hospital desta Vila 
das Caldas que para certos requerimentos, se lhe faz preciso que na contadoria do 
mesmo Hospital, se lhe passe por certidão o § 14 do Alvará do novo Regimento dado 
ao dito Hospital em 20 de Abril E 1775; e também o Aviso de Sua Majestade que o 
Suplicante obteve a seu favor em data de 26 de Maio E 1778; e como se não pode 
passar sem Despacho 
 
 

Pede aos Senhores Presidente e Deputados da Junta da 
Fazenda do dito Hospital sejam servis mandar-lhe passar a 
dita Certidão como requer. 

João Machado de Matos, Escrivão, Contador; Fiscal, e Deputado da Junta da  
Fazenda do Real Hospital da Vila das Caldas por Decreto de Sua Majestade 
Fidelíssima, que Deus Guarde Faço certo, que no Alvará do Novo Regimento deste 
Real Hospital das Caldas de vinte de Abril de mil setecentos setenta e cinco se acha 
incerto o Parágrafo catorze, de que acima se faz menção; e no Livro do Registo das 
Nova Administração do dito Hospital a folhas trinta e duas se acha registado o Aviso 
de Sua Majestade, de que anteriormente se requer também certidão, de cujo 
Parágrafo, e Aviso é a teor seguinte 
 

Parágrafo 14 
(2) Determino outro sim, que haja naquele Hospital hum Primeiro Medico, em que 
concorram as partes necessárias para este importante Lugar; o qual sendo nomeado 
por Mim, e pelos Reis Meus Sucessores, terá sempre as sobreditas qualidades 
necessárias. 
O dito Medico, alem das suas ordinárias obrigações, e das que abaixo lhe irão 
declaradas, será mais obrigado a escrever todos os anos as observações, que fizer da 
virtude daquelas Aguas, e das curas mais notáveis, fazendo em todas as estações do 
ano análises das mesmas Aguas, para se combinar a aplicação dela segundo as 
moléstias, temperamentos, e diversidade das doenças, e estações do tempo, como 
se pratica em quase toda as Aguas Termais da Europa, fazendo sobre tudo os seus 
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discurso, e reflexões: Para que, mandando Eu examinar por professores doutos os 
seus escritos, os faça dar ao publico, se assim merecerem; sendo este também um 
dos meios para se conhecer o seu talento, e aplicação, e para o premiar segundo o 
merecer, ou providenciar o dito Hospital doutro médico, se mostrar ser menos 
idóneo para semelhante lugar. Vencerá de ordenado com assentamento na folha da 
Fazenda do Hospital cento e cinquenta mil reis. 
 
(3) Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino porque Sua Majestade 
mandou dar duzentos mil reis d’Ajuda de custo a Joaquim Inácio de Seixas Brandão, 
Primeiro Medico deste Hospital Sendo presente a Sua Majestade a conta, que Vossa 
Mercê me dirigiu em data de vinte do corrente, sobre o meu ofício de quinze do 
mesmo mês; e vendo-se pela dita conta o estado do Cofre desse Hospital Real; as 
suas indispensáveis Despesas; e difíceis cobranças, que fizeram as bazes para o 
arbítrio, que Vossa mercê julgou possível a respeito d’Ajuda de custo, que suplicou o 
Primeiro Medico desse dito Hospital Joaquim Inácio de Freitas [Seixas] Brandam. 
 
Conformando-se a mesma Senhora com o arbítrio de Vossa mercê: Há por bem, que 
do mesmo cofre mande Vossa mercê dar ao referido Joaquim Inácio de Seixas 
Brandam a quantia de duzentos mil reis por Ajuda de custo na forma, que tem 
requerido.  Reservando-se para o tempo em que apresentar as suas composições, o 
haver-se respeito ao trabalho, e merecimento que mostrar. O que participo a Vossa 
merce para que nesta conformidade o faça executar. Deus Guarde a Vossa merce.  
Palácio de Nossa Senhora d’Ajuda em vinte e seis de Maio de mil setecentos setenta 
e oito = Visconde de Vila Nova da Cerveira = Senhor Provedor do Hospital Real das 
Caldas da Rainha = Cumpra-se, e registe-se. Caldas nove de Junho de mil setecentos 
setenta e oito = Barros 
 
E não diziam mais o dito Parágrafo, e Aviso; que para tudo assim constar se passou a 
presente selada com o selo deste Real Hospital das Caldas. Plácido Machado de 
Matos, Escriturário da Contadoria do mesmo Régio Hospital, a fez aos doze dias do 
mês de setembro de mil setecentos oitenta e seis anos. João Machado de Matos, a 
fiz escrever, subscrevi, e assinei 

João Machado de Matos 
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Apêndice 4 — Francisco Arruda da Câmara 
 
4. 1 — Algumas posições acerca da inoculação das varíolas, 1790 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine – Tradução de Adriano Aprigliano. 

 
ALGUMAS POSIÇÕES ACERCA DA INOCULAÇÃO DAS VARÍOLAS 

que, com Deus por guia e os aupícios da Mãe de Deus, no mui augusto Lucovicée 

Medicale de Montpellier, apresentava para os debates, pelo trimestre do ano 1790, 

no dia [em branco], às 10 horas da manhã 

 

FRANCISCO ARRUDA CÂMARA, pernambucano entre os brasileiros, Mestre das Artes 

Liberais bem como há tempo aluno de Medicina, 

Para a obtenção do grau de Baccalauréat. 

 

MONTPELLIER 

Da oficina de JOSEPH-FRANCIS TOURNEL, 

tipógrafo e livreiro da Universidade de Medicina  

1790 

 

 

ALGUMA POSIÇÕES ACERCA DA INOCULAÇÃO DAS VARÍOLAS 

Aquela operação cirúrgica pela qual o vírus das varíolas é introduzido no corpo 

são/saudável de outrem [aliunde] por meio de incisão cutânea é conhecida entre os 

médicos pelo nome de inoculação. 

Essa operação supõe que obtenha algum efeito/resultado (positivo) o corpo já antes 

predisposto a recebê-la, pois, do contrário, é inútil ou se converte num mal.  

Mas essa não é a única função a ser preenchida pelo médico, pois após a inoculação, 

o doente necessita ainda de máximo cuidado, que não deve seja revogado 

[suspenso?] em vão [haud in vanum revocanda]. 

Por isso, parece-me que o tratamento a ser aqui observado pode-se dividir em 

antecedente e consequente. 

E assim, deve-se atentar sobretudo à idade, ao sexo, às estações do ano e às 

constituições dos que serão inoculados. 

Se forem dotados de constituição vigorosa, que acompanha sobretudo os homens, 

devem ser debilitados pela emissão de sangue, qualquer que seja o tipo. 

Mas se os inoculandos sofrerem de débil constituição, então convém fortalecê-los 

oportunamente [temporis] por meio de alimentação refocilante/revigorante. 

Qualquer idade traz consigo doenças próprias que devem ser aqui mencionadas. Por 

isso, deve-se fazer uso de antelmínticos, sobretudo na inoculação de crianças 

atacadas por vermes (?) [pueri verminosi]; as vias primeiras [ad primas vias], deve-se 

protegê-las [respiciendum] especialmente com eméticos e catárticos, no caso de 

adultos. 

Após a inoculação deve-se ter grande cuidado com a febre, e o médico deve seguir 

passo a passo os sucessivos estados da doença já originada, 
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de modo que a febre ou seja aumentada com remédios apropriados, se enfraquecer, 

ou seja baixada, se exacerbar-se mais que o normal. 

Em seguida, o progresso e o recesso da doença exigem método diferente de cura. 

Por vezes a doença se desvia do tipo conhecido, e então deve ser reconduzida 

oportunamente ao caminho já trilhado. 

Outra coisas devem ser tratadas de ordinário, pois aqui os sintomas são os mesmos 

que nas varíolas epidêmicas, embora mais leves. 

Estas são, ilustríssimos professores, [as posições] que vos proponho e que com mais 

clareza devo explanar na tese maior que em breve suará sob o prelo.  

 

FIM. 

ARGUMENTARÃO 

OS ILUSTRÍSSIMOS PROFESSORES DO REI. 

Dr. PAUL-JOSEPH BARTHEZ, Conselheiro no sagrado Consistório, Chanceler e juiz da 

Universitatis. 

Dr. GASPARD- JEAN RENÉ, Decano. 

Dr. ANTOINE GOUAN, Pró-decano. 

Dr. FRANCIS BROUSSONET. 

Dr. FRANCIs VIGAROUS. 

Dr. HENRI-LOUIS BRUN. 

Dr. HENRI FOUQUET. 

 
 
4. 2 — Aviso do Conde de Linhares ao Conde de Aguiar sobre as nomeações dos irmãos 
Arruda Câmara para cargos no Jardim Botânico do Pará e de Pernambuco, 26 de Abril de 
1810 
José M. da C. Veloso, Flora Fluminensis, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1961, p. 278. 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Havendo o Príncipe Regente Nosso Senhor 
nomeado físico-mor da capitania do Pará com quatro centros mil réis de ordenado à 
Francisco Arruda Câmara, irmão do hábil Arruda de Pernambuco, e ele mesmo mui 
versado em matérias Botânicas, e havendo requerido a Sua Alteza Real o lugar de 
inspetor do Jardim Botânico do Pará com duzentos ou trezentos mil réis anuais, 
julgou o mesmo Augusto Senhor que seria muito útil ao Seu Real Serviço que se 
encarregasse ao suplicante este objeto e me ordenou que assim o remetesse à Vossa 
Excelência para seu deferimento; e por esta ocasião também vou recomendar a 
Vossa Excelência o outro Arruda, que se acha em Pernambuco, a quem seria justo 
confiar a direção do Jardim Botânico daquela capitania com o ordenado que em 
outro tempo já teve. 

Deus guarde a Vossa Excelência 
Palácio do Rio de Janeiro em 26 de Abril de 1810 

Conde de Linhares — Sr. Conde de Aguiar 
Carta Régia ao Governador e Capitão-mor General do Pará em que Sua Alteza há por bem encarregar 
a Francisco de Arruda Câmara Físico Mor daquela capitania, do Jardim Botânico que ali se estabeleceu 
com 200$000 de ordenado por ano, tendo também a cuidar nas plantas que vierem de Caiena, e 
distribuí-las pelas várias capitanias. 
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4. 3 — Carta da Câmara de Goiana, ao príncipe regente [D. João], queixando-se dos 
procedimentos do Bispo de Pernambuco, D. José da Cunha Azeredo Coutinho, a respeito 
da arrematação das carnes frescas, única para toda capitania, beneficiando seu protegido 
Francisco de Arruda Câmara, e se opondo às determinações régias que permite que as 
câmaras determinem os termos destas arrematações, Goiana, 10 de Julho de 1802 
AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, Cx. 235, Doc. 15871. 

 
[Anotação lateral]:  
Deve informar o Governo da Capitania de Pernambuco 

 
Infelizes Povos são os que vivem longe da vista de seus soberanos, a estes por mais 
que o Paterno amor aplique o remédio para beneficiar sempre acontece que os 
mesmos de quem se confia a regência, e boa administração estes mesmo são os que 
os oprimem gravemente postergando o sagrado das leis dando-lhes nocivas 
interpretações segundo as suas malignas e avaras intenções como agora 
representamos, procurando aos pés do Trono e Alta Proteção com que se felicitam 
os fiéis vassalos de Vossa Alteza Real. A insolência e atentado do Doutor Francisco de 
Arruda Câmara protegido e insuflado pelo Reverendíssimo Bispo deste continente 
Dom José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho em desprezo nosso e em prejuízo 
do bem público exigem de nós o procurarmos o Grande Auxílio e Proteção de Vossa 
Alteza Real a fim de nos ser restituída aquela autoridade, isenção e respeito que 
Vossa Alteza Real nos tem concedido em atenção aos cargos que ocupamos. 
Projetou o reverendíssimo Bispo contra a vigorosa determinação de Vossa Alteza 
Real no Código Legal do Livro 1º parágrafo 66 § 8º que prescreve às Câmaras fazer 
em seus respetivos termos as arrematações das carnes frescas, inventar [fazer] uma 
arrematação geral do dito gênero em toda a capitania sendo um só arrematante e 
uma só câmara de Olinda, que arrogando a si uma preeminência sobre nós e as 
demais Câmaras, conveio procedeu e excitou [realizou] em nome de todas 
semelhante arrematação e de facto foi unicamente admitido com exclusão de outro 
qualquer arrematante o dito Francisco de Arruda da Câmara e seu sogro António 
Rodrigues Chaves e sócios do arrematante irmão o Doutor Manoel de Arruda 
Câmara como se demonstra da documentação nº 1º: Imediatamente nos fez a 
câmara da cidade de Olinda um oficio dando-nos parte daquela arrematação e quase 
querendo obrigar-nos a condescender com ela em atenção ao plano do 
Reverendíssimo Bispo e Governador Interino que nos enviou juntamente e se faz ver 
do documento nº 2º cujo procedimento bem longe desaprovamos o estranhamos 
amargamente pela resposta nº 3º não por outra razão senão pela transgressão das 
leis de Vossa Alteza Real pela usurpação de nossa jurisdição e pelo prejuízo dos 
povos principalmente os da nossa inspeção como logo se experimentou não sem dor 
nossa. Com efeito não aceitamos semelhante arrematação, e estando de acordo a 
por em praça a marehanteria [m.q. marchanteria] das carnes pertencente a esta vila 
e seu termo na forma de nosso dever e regimento o não podemos executar 
justamente [ilegível] das ameaças do Reverendíssimo Bispo e mais sócios do 
Governo não são contra nós senão a outro qualquer que remataste por cuja razão 
não havia quem quisesse lançar e parecia inútil a nossa diligência. Daqui principiou a 
intriga malevolência orgulho e desenfreio do Doutor Francisco de Arruda Câmara 
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contra nós, e com o calor e proteção do Reverendíssimo Bispo a tanto se atrevia 
manifestando, como era público, que por ser o mesmo Reverendíssimo Bispo e seu 
irmão o Tenente-Coronel Domingos da Cunha de Azeredo Coutinho e seu sobrinho o 
secretário Manoel da Cunha de Azeredo Coutinho Sousa Chichorro interessados no 
mesmo contrato e arrematação não a temia e menos fazia conta da nossa inspeção e 
da nossa autoridade e desta sorte não deixava de afrontar-nos nas assembleias mais 
públicas e em particulares carregando-nos de mil impropérios, que a sua 
maledicência lhe subministrava e[riscado] chegou a tanto e excesso seu ódio que 
intentou privar a esta vila da fornecimento de carnes de açougue como fez por 
algum tempo, por que apresentando-se na feira dos gados como único e singular 
comprador e senhor deles ou os fazia conduzir fora desta vila para outros termos ou 
os revendia a negociantes e compradores para os talhar aos míseros povos desta vila 
e seu termo pelo preço que quisessem acima da taxa a que se tinha obrigado nas sua 
cavilosa[?] arrematação e da que tinha decorrido nos anos antecedentes. Que 
barbaridade, que insolência. Semelhante menosprezo e vexame na face dos 
Tribunais se fazia inda mais ofensivo cruel e escandaloso, pelo clamor público dos 
povos desta vila ao qual atendendo-nos por obrigação dos nossos cargos dirigimos 
ao nosso juiz presidente António Máximo de Souza o ofício que se mostra no 
princípio da devassa para conhecer criminalmente dissemelhante monopólio e 
travessia de gados a fim de evitar a necessidade pública a que fizemos na 
conformidade do nosso regimento legal da ordem [ilegível] no livro 1º parágrafo 66 
in. pr[?]. Assim cumpriu o nosso juiz presidente e saiu culpado o mesmo Doutor 
Francisco de Arruda Câmara pelo que foi capturado na forma da lei de Vossa Alteza 
Real contra os delinquentes para punição e emenda de seu delito donde requerendo 
homenagem pelo seu grau lhe foi concedido pelo dito juiz em sua casa conforme 
pedia. Então mais arrogante continuou a improperar as nossas pessoas e 
desatender-nos com a maior insolência afetando o asilo e proteção do 
Reverendíssimo Bispo, e na verdade por esta foi solto com maior escândalo e 
despotismo por virtude de uma portaria enviada ao capitão-mor desta vila, que o foi 
soltar sem atenção ao crime de que se não tinha ainda expurgado[.] E com este calor 
procede na sua malevolência e vingança contra nós protestando que com suas 
pulhas representações a Vossa Alteza Real encaminhada pelo Reverendíssimo Bispo 
há de conseguir um pleno triunfo e desforço contra nós. Que aquela arrematação foi 
injusta decide a lei do Vossa Alteza Real supracitada. Que o dito Doutor Arruda 
arrematante procedeu monopoliativamente nas suas compras, revendas de gados se 
prova a devassa nº 4º que a nosso ofício tirou o juiz presidente, e enviamos a Vossa 
Alteza Real. Que os povos não só desta vila como de todo este continente 
experimentaram fartura e abundância de gados depois que eles foram expulsados 
[sic] de semelhante arrematação e contrato se demonstra dos emolumentos e 
atestações [ilegível] juntas nº 3º et seq., e que finalmente nós tudo quanto temos 
obrado foi em cumprimento das leis de Vossa Alteza Real e por zelo do bem público 
é assaz evidente, e assim ficamos certos que Vossa Alteza Real há de comprovar o 
nosso procedimento e castigar a insolência e desenfreio do dito Doutor Francisco de 
Arruda Câmara, que não cessa de nos atacar no mais respeitoso de nosso decoro por 
sermos zelosos das leis de Vossa Alteza Real e na inspeção do bem público de que 
estamos encarregados. Portanto, vamos procurar a muito Alta Proteção de Vossa 
Alteza Real para nos fazer restituir os nossos direitos postergados dando um justo 
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castigo de exemplo e temor aos inconfidentes que nos insultam em desprezo das 
leis, e desabono da autoridade pública, e prejuízo do bem comum dos povos. 
[ilegível] A Vossa Alteza Real para felicidade dos fiéis vassalos. 
Goiana em Câmara de 10 de Julho de 1802 

António Máximo de Souza 
Inácio Francisco do Amaral 

José Alves Souza 
Manoel de Gouveia Moniz 

José Correia de Sá 
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Apêndice 5 — Inácio Ferreira da Câmara 
 
5. 1 — Tentâmen médico acerca do abuso do mercúrio e da preferência das plantas na 
cura das doenças venéreas tanto simples quanto complexas, 1785 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine – Tradução de Adriano Aprigliano. 

 
TENTÂMEN MÉDICO ACERCA DO ABUSO DO MERCÚRIO E DA PREFERÊNCIA DAS 

PLANTAS NA CURA DAS DOENÇAS VENÉREAS TANTO SIMPLES QUANTO 

COMPLEXAS*. 

 

que, com Deus como guia e com os auspícios da Virgem, no mui augusto Ludovicée 

Medical de Montpellier, submetia aos públicos debates 

seu autor  

Inácio Ferreira da Câmara, de Riacho Fundo, Diocese de Mariana, Brasil, Mestre em 

Artes Liberais e há muito aluno da mui célebre Universidade de Montpellier, dia [em 

branco], do mês de Janeiro do ano de 1785 

 

para a obtenção do grau de Baccalauréat [Baccalaureatus]. 

 

Montpellier 

Na Oficina de Jean Martel, primogênito, tipógrafo habitual do Rei, dos comitês de 

Occitaine e da Universidade. 

M.DCC.XXXV 

 

Ao ilustríssimo Doutor em Teologia [Doctor Divinitatis] 

 

Antoine Gouan 

Conselheiro do Rei e médico, professor régio no Ludovicée de Montpellier, membro 

da Académie Royale de Sciences, correspondente da Académie Royale de 

Inscriptions et Belles-Lèttres e sócio honorário da Academia Botânica de Florença, 

estas primícias de suas elucubrações na Medicina como monumento de eterna 

gratidão e reverência. 

 

Dedica, vota e consagra 

 

seu mui obediente servo 

J. F. da Câmara 

Montpellier, dia [em branco] 

do mês de Janeiro de 1785 

PROÊMIO 

§. I  
                                                 
* Obs.: abusus pode também significar “mau uso” [N.T]. 
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Da essência da lues venérea [sífilis] pouco dizem os autores, e futilidades; não 

concordam entre si sobre as causas. Julgam comumente que o mal foi trazido da 

América pelos companheiros de armas de Cristóvão Colombo. Nós, no entanto, não 

contradizendo esta asserção, supomos que ele possa ter se originados no cerco de 

Nápoles, se os soldados beberam vinho misturado ao sangue dos doentes13 ou 

comeram carne humana14; pois afirma-se que a lues tem origem na antropofagia15. 

Na América não faltam animais, frutas etc. cuja simples e continuada ingestão 

provoca erupções exantemáticas e mesmo lepra, se deles se fizer uso 

indiscriminado16. Assim, se a carne humana goza da mesma propriedade e damos ao 

fé ao que se disse anteriormente, cremos que a lues venérea também teve origem 

sobretudo no cerco de Nápoles17. 

 

 

§. II 

Esse vírus, qualquer que seja, é contagioso, de onde a fácil propagação; a ele está 

sujeito todo o gênero humano, mas sobretudo os jovens, pois estes, quando chega a 

puberdade, são sobretudo atraídos para a libidinosidade e, se, nessa crise, não se 

despenderem toda atenção e vigilância, acorrem às prostitutas [mercenarias] cientes 

do tamanho mal, das quais contraem a doença18; e depois, como é comum, o 

remédio é preparado tardiamente, visto que se envergonham de revelar o indício de 

seu crime a seus pais. Daí as várias afecções que os acompanha até o túmulo [ad 

tumulum usque comites], a quais, como diz Baglivi, ocupam aquelas partes que, em 

                                                 
13 Cesalpino diz que ouviu de um soldado que esteve na guerra que “os espanhóis, forçados a 
abandonar uma cidade no monte Vesúvio pelos franceses que a sitiavam, misturaram o sangue 
extraído de doentes do Hospital de São Lásaro com vinho, que ali era generoso. Como os franceses 
dele tinham bebido profusamente, imediatamente começaram a sofrer de sintomas crudelíssimos 
semelhantes aos que revelam a elefantíase (?) [comparentibus sœvissimis symptomatibus, 
elephantiasim referentibus]; e daí a lues. 
14 Leonardo Fioraventi no seu tratado Capricci Medicinali del Signori Leonardo Fioraventi, diz ter 
ouvido de certo Paschali Gibiloto, velho napolitano, cujo pai fora fornecedor de suprimentos 
[anonarius praebitor] no exercito de Alfonso V, rei de Aragão que “como, naquela longa guerra, 
faltassem provisões ora aos espanhóis, ora aos franceses, os fornecedores de cada exército, à guisa 
de lucro, mas no prior dos crimes, preparavam carne humana abatida em segredo em vários gêneros 
de alimentos, que vendiam caro aos soldados famintos; e que logo eles foram atacados de pústulas, 
dores, alopecia, numa palavra, de lues venérea. 
15A questão “A origem primeira da lues venérea é a antropofagia?”, foi defendida afirmativamente 
por Pierre Benoist para a obtenção da Cátedra Real no Ludovicée Medical de Montpellier. 
16 Entre os quadrúpedes estão a anta, a capivara, o tatu e o quati; os peixes são o pirá-tamanduá, o 
surubim etc.; e as frutas, o amendoim (arachis hipogæ),  la pistache de terre, e outros desse tipo. A 
plebe/o povo no dia em que ingere mel abstém-se de tais alimentos, pois não raro é atacada de lepra. 
17 Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable. Despereaux. 
18 Embora a doença não se manifeste imediatamente, não quer dizer que eles não estejam 
contaminados. 
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virtude da variedade do gênero de vida, são as mais débeis19. Assim, se se casarem e 

tiverem filhos, serão eles os herdeiros de tantas misérias paternas. 

 

§. III 

A lues venérea é por vezes erradicada com grande dificuldade, elude a ação dos 

remédios, de onde a origem de tantas contradições, como e.g., as plantas por alguns 

elevadas às estrelas [i.e., muito elogiadas/recomendadas] foram por outros 

impugnadas, pois empregaram-nas sem sucesso, creio eu, por causa da pertinácia, 

da complexidade da doença ou do método impróprio de emprego.20 Nós, de nosso 

lado, com base na autoridade do antigos e na experiência dos mais recentes, 

estimamos que há plantas mais apropriadas para a cura da lues venérea e isso em 

virtude de vários movimentos da razão que exporemos no decurso desta 

dissertação. Agora, aluno ainda, e deficiente das forças apropriadas, impreco-vos, ó 

padres, que a mim, que flutuo no imenso mar da Medicina, socorrais e abrais os 

oráculos de Esculápio. 

 

 

TENTÂMEN MÉDICO ACERCA DO ABUSO DO MERCÚRIO E DA PREFERÊNCIA DAS 

PLANTAS NA CURA DAS DOENÇAS VENÉREAS TANTO SIMPLES QUANTO COMPLEXAS. 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

Do método de debelar a lues venérea pelo mercúrio 

§. I 

A lues venérea, aparecendo na Europa pelo fim do século quinze na Europa, iludiu 

aos médicos, que não conheciam nem a doença nem remédio a ela congruentes. 

Depois, porém, a própria América, a qual alguns atribuíram a doença, apresentou 

remédios, a saber, o guaiaco, a sassafrás e a salsaparrilha. Este método foi por muito 

tempo o único e produziu ótimos resultados, e, ainda que o mercúrio fosse 

empregado na cura da lues, foi preferido pela maior parte do médicos. No entanto, 

não sei porque razão, retornaram plenamente ao mercúrio, no qual, para escárnio 

da Medicina, de tal maneira sossegaram que não mais tentaram nem os remédios 

[já] experimentados nem novos. Esse prejuízo não prevaleceu noutras partes do 

mundo, nas quais a maioria, ainda que praticassem a Medicina na Europa, se viram 

forçados pela experiência e pela estupendas curas realizadas pelos empiricistas [ab 

Empiricis] a recorrer às plantas. 

 

§. II 

                                                 
19 Assim nos plebeus e nos rústicos, as articulações, nos letrados e estudiosos, a cabeça, nas mulheres 
jovens e matronas, as vísceras abdominais [i.e., intestinos] etc. Baglivi, livro primeiro De lue venerâ. 
20 No mesmo lugar diz Baglivi: “para alguns devem-se prescrever remédios antigálicos de forma seca, 
para outros, de forma úmida, para muitos, decocções leves, sudoríficas, banhos mornos etc.” 
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Aqui não é minha intenção condenar injustamente o mercúrio e elogiar 

hiperbolicamente as plantas, mas relembrar o que de ambos disseram os médicos e 

anunciar-vos algo acerca das plantas ainda não deitado por escrito. As plantas 

antivenéreas crescem nas quatro partes do mundo conhecido e, por isso, cada uma 

delas não necessita de [medicamentos?] externos para que se cure a lues. E assim, 

para auferir algumas conclusões e estabelecer o método de desbaratar a doença por 

meio das plantas, interessa-me instituir um paralelo entre os efeitos delas e do 

mercúrio. E assim falarei primeiro do mercúrio. 

 

§. III 

O mercúrio, primeiro empregaram-no externamente os árabes para curar as 

afecções cutâneas, depois os Italianos contra a lues venérea. Carpo [prov. Giacomo 

Carpo, anatomista do XVI], João de Vigo [cirurgião do XVI] experimentaram suas 

ceratas/cerotos de mercúrio na cura de manchas, crostas, feridas e outros sintomas 

dessa doença. Com o tempo o uso aumentou: prepararam vários unguentos para 

friccionar e untar o corpo. Com a ajuda da Química [chemices ope], o mercúrio 

adquiriu fixidez e solidez e se tornou apropriado não apenas para a aplicação na 

periferia do corpo, mas também para ser empregado internamente. Daí a 

descoberta de vários métodos, os principais dentre os quais apresento nos 

parágrafos seguintes. Assim, posto de lado aquele tão pernicioso método dos 

antigos de friccionar o doente diante da lareira/fogo (?) [aegrotum ante focum 

perfricandi], de excitar a profusão dos suores e a salivação, chegarei a outros 

[métodos] descobertos e utilizados em nosso tempo. 

 

§. IV 

O MÉTODO DE MONTPELLIER 

Preparado o doente por purgantes, pela emissão de sangue, se preciso, são 

empregados banhos, caldos, soro de leite, mais ou menos, segundo parece 

necessário à constituição do corpo e à gravidade da doença; com a devida 

quantidade de mercúrio, friccionam, no primeiro dia, um dos pés, ou ambos; depois 

continuam as fricções dia a dia, de três em três ou a cada quatro dias, como exigirem 

os sintomas; ascendendo num intervalo de oito ou dez dedos, mas poupando a 

cabeça e o abdômen; as doses são aumentadas gradativamente e assim extinguem a 

doença, sempre prevenindo a salivação21; já quando o ptialismo é iminente, o que se 

reconhece pelo hálito um tanto fétido, pelo odor leve (mitis) da boca etc., 

interrompem as fricções e se isso não for suficiente, empregam um brando catártico 

por meio do qual, instituída [restituída?] a revulsão dos humores, diminui a 

transporte deles para os [órgãos?] superiores e é anulada a força do mercúrio. 

                                                 
21 Os antigos acreditavam que a lues se extinguia pelo ptialismo e, por isso, não se lhe opunham, por 
vezes com o maior incômodo e perigo para o doente; as observações dos (médicos) recentes provam 
que a doença pode ser completamente curada sem qualquer salivação. 



 

 

 

55 

Prescreve-se dieta vegetal e leve; convém beber mais a cada dia tisana feita de 

cabelo de Vênus, raiz de bardana e trigo ou beber suco de laranja amarga/de Sevilha 

[aurantium], sobretudo se o escorbuto precedeu [i.e., se o doente antes sofreu de 

escorbuto]. 

 

§. V 

O método do Dr. Haguenot é este: depois da seção das veias e do catártico 

[venaesectione et cathartico præmissis], administrava imediatamente fricções ao 

doente, sempre com um banho mordo entre cada fricção e isso era executado ao 

longo de muitos dias, de acordo com a necessidade. O doente não era submetido a 

uma dieta restrita [strictae diaetae] e [Haguenot] permitia que ele se ocupasse de 

seus negócios/afazeres. 

 

§. VI 

O ilustríssimo Barão van-Swieten aderindo aos passos de se preceptor, compôs/criou 

um espírito [bebida alcoólica/álcool] antivenéreo, conhecido sob seu nome, que é 

este: solução de mercúrio sublimado corrosivo em espírito [álcool] de cereais; dessa 

solução devidamente preparada dá-se de beber ao doente uma colher ou no 

máximo duas de manhã e de tarde, até que desapareçam todos os sintomas, sem 

qualquer preparação precedente, a não ser flebotomia, se o doente for pletórico, ou 

catarse, se for cacômico. 

 

§. VII 

As pílulas ou drágeas antivenéreas de Keiser tiveram grande sucesso [maximo in 

honore fuêre] entre os franceses; derrotavam o vírus, impelindo o intestino delgado 

(?) [blandam promovendo alvum], e excitando certa flogose na boca. Depois da 

preparação, [os doentes] tomavam uma drágea de tarde e uma de manhã, e dia a 

dia aumentava-se-lhes gradativamente o número. Deve-se fazer uso desse remédio 

com a máxima cautela, como se pode ver no pequeno livro editado por  seu criador. 

Enfim, há pouco anos tornou-se conhecido o Pó do Cavaleiro de Goderneau [Pulvis 

Equitis de Goderneau], remédio já há muito tempo utilizado na Inglaterra, do qual 

Dr. Andrieux, em sua dissertação escrita em francês, narra maravilhas. Consta, pela 

análise química e pela asserção do autor, que a composição desse remédio nasce da 

combinação de antimônio e mercúrio. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Dos efeitos do mercuriais 

§. I 

Até tratou-se o suficiente das preparações mercuriais, todas as quais foram por seus 

fautores levadas às estrelas. Mas agora, ouçamos falar sobre seus efeitos e 
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incômodos ora os antigos, ora os mais recentes. Montano assim fala sobre o 

mercúrio: “O Argentum vivum [i.e., “prata viva”; suponho que seja nome antigo do 

mercúrio], como quer que seja empregado, não tem nenhuma propriedade contra a 

lues venérea; e ainda é péssimo veneno e deve ser suprimido de todo uso na 

Medicina, sobretudo o preparado em pílulas, que, embora pareça curar, não cura. O 

mesmo confessa que, quando mais jovem, fez uso de compressa [linimentum não 

existe, talvez erro por linamentum, “compressa”] de hidrargírio [“prata líquida”, i.e., 

mercúrio] e que pareceu curar, sem ter, de fato, curado, pois a afecção retornava 

depois mais forte que antes; e que causa epilepsia”. 

 

§. II 

Fernel22  acrescenta que “o hidrargírio não é antídoto para a lues, mas uma 

descoberta do Empiricistas (?) [sed Empiricorum inventum], que aplicam ao mal 

como suco (?) [quod tanquàm sucum malo adhibent]; e que homens bons e 

dedicados à República nunca devem tentar cura tão falaz, incerta e de tal maneira 

cruel. Falloppio pôs as preparações mercuriais entre os métodos empíricos ou não 

régios, os quais, vigentes em toda a França, não aprova, quando diz: “Decerto 

vencem a doença, mas se temos métodos régios de cura, que curam mais e melhor 

[utplurimum et certius] sem o incômodo do corpo e, se não curam, aliviam sem 

causar dano, não provocam efeito colateral?], por que usamos hidrargírio, de que 

não procede segura a saúde23” Leonhart Fuchs assim fala: “E se tolhem este vício, 

perturbam as forças do corpo de tal maneira que não muito depois resvalam em 

doenças bem piores”. Afirma Pierre Paulmier que o hidrargírio não é alexifármaco da 

lues venérea. Ademais, esta foi a opinião de Minodoi, Abercromby [Abercrombie?] e 

de muitos mais. 

 

§. III 

O célebre Astruc distingue na hidrargirose mais plena infortúnios que ocorrem em 

três classes segundo o tríplice estágio da terapia. No primeiro, há súbito inchaço da 

cabeça com dor e calor, febre contínua ou intermitente, diarreia grave 

frequentemente degenerando em disenteria, ausência de salivação. No segundo, 

hemoptise, surtos de epilepsia, exacerbação das dores artríticas, reumáticas e 

isquiáticas, erupção dos catamênios, aborto24, feridas fagedênicas na boca, se são 

propendos a estas doenças, ou se o vírus a elas se ajunta. E, enfim, no terceiro 

                                                 
22 Fernel, Liber de luis venereae curatione, cap. 15. 
23 Falloppio, cap. 76. 
24 Dr. Moriceau julga que se pode administrar mercúrio a mulheres grávidas (Af. 165), e isso no quinto 
ou sexto mês de gestação, e o célebre Levret afirma que “não se pode empregá-lo com segurança 
senão do quarto ao sétimo mês”; daí vedes que se deve prescrever mercúrio às grávidas apenas num 
espaço/intervalo de três meses. 
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estágio, hemorragia por feridas na boca, conglutinação da língua com as gengivas, 

destas com as bochechas, da úvula com as partes vizinhas25. 

 

§. IV 

Para que não ocorram os infortúnios já expostos, recomenda o sobredito autor 

empregar-se fricções em dose moderada. Mas elas estão muito longe de não 

representar perigo [sed istae nedum periculo vacant], embora isso possa ser 

atribuído à imprudência dos doentes ou ao descuido do médico. Fricções mais 

moderadas [parciores] frequentemente não obtêm sucesso [successu carent], ainda 

que pareçam administradas segundo as leis da Arte [Médica]. Pois para que o 

mercúrio debele o vírus venéreo, requer-se certa quantia dele introduzida no sangue 

e determinado período de tempo; e como não podemos sabê-lo senão por 

conjectura, logo este método não é bom nem seguro. O médico confiante na virtude 

do mercúrio e baseado na leveza dos sintomas, julga curado o doente, enquanto a 

doença recrudesce e causa tragédia pior que a anterior. Logo etc., etc.26 

 

§. V 

E assim, depois de empregado corretamente o mercúrio, subsistem muitos 

vícios/males/deformações [vitia], que Astruc divide em duas classes: uns que são 

curáveis e devem ser debelados por remédios peculiares/específicos; outros, 

incuráveis, cuja cura, todavia, se deve tentar, se isso não for mais nocivo ao doente  

[si ægro magis non noxium sit]. Os primeiros são gonorreia, ora recente, ora 

habitual, porri venerei (?), fimose e parafimose, condilomas, cristas (cristae?), fistula 

do ânus e lacrimal, dores reumáticas artríticas, herpes, rágades nas mãos, feridas 

[ulcera] contumazes, podridão dos ossos, etc. As que vêm designadas na segunda 

classe são tumores dos testículos, distorção do pênis/peniana, impotência para o 

sexo [impotentia ad venerem], nós (?) [nodi], glanglia [deve ser erro por ganglia, 

“gânglios”], tubéculos gomados, exostoses, dor nos ossos (?) [osteocopus dolor], 

carcinômas, ferida no útero, paralisia, tremor das articulações, alopecia, e 

depressão/queda do naris (?) [nasi depressio]. 

 

§. VI 

O tão célebre Boerhaave diz do sublimado corrosivo [maneira poética de se referir 

ao mercúrio]: “Um único grão diluído em uma onça de água dá um remédio 

cosmético para os que o usam com prudência... Se se beber uma dracma [oitava 

parte de uma onça] dessa mistura mitigada com xarope de violeta [syrupo violaceo] 

duas ou três vezes ao dia, ela faz maravilhas (?) [mira praestat, i.e., produz 

resultados maravilhosos; a expressão latina causa certa dúvida] em muitas doenças 

incuráveis. Mas [essa bebida deve ser administrada] com prudência por um médico 

                                                 
25 Astruci, De morbis venereis, livro IV. cap. VIII. pág. 475 e seg. 
26 Idem cap. IX. pág. 487. 
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prudente. Abstém-te, se não lhe conheces o uso27. O célebre Wan-Swieten assim fala 

das fricções mercuriais: Depois que se tentou a cura da lues venérea por meio de 

fricções [unctiones] de prata viva [i.e., mercúrio], e que, frequentemente por decisão 

imprudente, é  

aplicada ab argytis [por...? não identifico nem descobri o que seja argytis] grande 

quantidade de unguentos mercuriais, numerosíssimos [casos?] observados 

mostraram que males semelhantes ocorrem aos doentes [miseris], e foram 

mencionados (convulsões, epilepsias); e ainda; imò rconheceu-se [constitit] que a 

prata viva misturada aos humores introduz no corpo maravilhosa mutação, mas 

frequentemente escapa dos vasos, ajunta-se e estagna nos recessos celulosos dos 

ossos e ali, pressionado e rompendo [distrahendo] com seu peso as membranas 

sensíveis, produz dores molestíssimas que permanecem pertinazmente por toda a 

vida... Muitas vezes vi também tais ossos de crânio [calvaria], nos quais os glóbulos 

apareciam claramente com um manto [diploë] de prata viva [mercúrio]28. 

 

§. VII 

Assim o mercúrio não convém a lues complicada com outras doenças, como 

reumatismo, artrite, escrófulas, herpes e escorbuto; ilude, aguça a doença, prejudica 

e leva o doente ao Orco [i.e., à morte]. Estas doenças, sobretudo as escrófulas e o 

escorbuto de tal maneira enfeitiçam, que iludem os mestres mais experientes na 

Arte, a ponto de não exitarem empregar o mercúrio ter ou quatro vezes29. Mas 

depois o mal se aguça tanto que mui frequentemente o doente é tirado da 

companhia dos vivos, pois o remédio é tardiamente preparado. 

 

CAPÍTULO TERCEIRO 

Das plantas antissifilíticas 

§. I 

Sobre elas cabe a nós examinar o juízo dos médicos; também tratarei de outros 

métodos empregados na Europa, Ásia, África e América para a cura da lues venérea 

e de alguns utilizados entre as nações americanas. Sobre o guaiaco, quando trazido 

pela primeira vez a Europa, assim falou Fernel: “A cocção do lenho de guaiaco é o 

remédio mais útil e eficaz”. Falloppio estabeleceu o guaiaco, entre os métodos régios 

[i.e., excelentes] de cura de doenças venéreas, como o [método] régio, certo e 

seguro por meio do qual se cura a lues e aprova (?) [consulit] que todos usem dele 

com seus doentes. Diz Montano que o verdadeiro antídoto da doença é a cocção do 

lenho de guaiaco, dada por Deus glorioso, [lenho] do qual predica maravilhas e com 

a qual o vírus nunca deixou de ser curado, quando o corpo foi antes preparado, e 

                                                 
27 Elemmenta chemica. 
28 Commentarius in Boerrhaavii aphorismo 400. 
29 V. les Observation de M. Vigarous, célébre Chirurgien de cette Ville; la premiere & la seconde sur la 
vérole cobinée avec les écrouelles, pag. 26. Item la troisieme observation sur la vérole compliquée 
avec le scorbut, pag. 149, &c. &c. 
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afirma o mesmo [em] Mercurialis (cap. 5). Mattioli [Mathiolus] reconhece: “Pelo 

descuido dos que empregam [exhibentium] (que não ordenam a dieta costumeira 

aos doentes) ocorreu que, neste tempos bem como já antes, não se veja dar esse 

lenho aos que sofrem de um mal, pois a maioria dos que tomam a sua decocção não 

são curados. Amato Lusitado [aconselha?] preparar o guaiaco e a salsaparrilha 

contra as doenças venéreas, contanto que sejam administrados segundo as leis da 

Arte. Minodoi chama ao guaiaco rei e à salsaparrilha rainha, de cujo efeito, assim 

como da ervada-china e do sassafrás, [diz que] se deve esperar a cura da doença 

(cap. 41.). 

 

§. II 

Alguns, por sua vez, não só a louvaram [i.e., ao lenho de guaiaco], como também o 

preferiram ao mercúrio, como Pierre Paulmier, que dizia que “o santo lenho é de 

longe muito mais eficaz que o hidrargírio, sobretudo quando conjugada com o 

antídoto de Paulmier”, e que “extermina sem qualquer dano a espécie [de doença 

venérea?] não apenas recente como a inveterada”: este antídoto carece de 

hidrargírio. Disse Paulmier: “A cura que se dá pelo guaiaco e pelo amuleto, é mais 

breve e fácil, já a pela prata viva, mais longa, perigosa e difícil e, por isso, é mais 

refletido, se as faculdades do doente o permitirem, que seja curado por aquele que 

por este modo30. Fracancianus [Antonio Francazano?] conclui acerca dos suffugiis 

(?), bem como das fricções mercuriais que são gêneros perigosíssimos de auxílio [i.e., 

remédio], dos quais é mais seguro não fazer uso, ainda que por vezes tenham se 

mostrado úteis; mas que se cura o vírus pela decoção de guaiaco, que é o mais eficaz 

auxílio [remédio] na cura do morbus Gallicus [sífilis]31. O mesmo juízo proferiam 

Falloppio, Fernel, Rochino, Janson e Juncker e outros. 

 

§. III 

Na Europa, outrora não faltaram médicos que obtiveram as curas [curationes] da 

lues venérea não apenas por meio de plantas estrangeiras, mas também por meio de 

outras que cresciam na própria Europa. Assim disse Fernel: “O mais perfeito modo 

de cura é este que se dá pelo opiado [a forma aqui aparece no gênero f., opiata] 

composto de remédios vulnerários ou de água destilada do mesmos32. E João de 

Vigo afirma que, para a cura da lues venérea é suficiente (até por um ano) um 

tratamento metódico sem prata viva. Outros louvaram diversas plantas 

convenientes à doença venérea, como a saboeira, a cana vulgar, o junípero [ou 

zimbro], o tamarisco, o lentisco, o visco do carvalho, do freixo, do sândalo33, a 

                                                 
30 Paulmier, Libri de hydrargyro, sétimo e último capítulos. 
31 Fracazano, cap. 63. 
32 Fernel, cap. 15. A composição desse opiado, em que não entra mercúrio, mas muitas plantas, acha-
se em apud Paulmier, no livro primeiro De lue venerea, cap. 7, pág. 29. 
33 Julius-Cæsar Claudin, pág. 416. 
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assarina, o lenho de buxo34 e a mirica35. Outros, como Cesalpino e Amato Lusitano, 

disseram que se pode subtituir o guaiaco por lenho de bucci [deve ser erro por buxi, 

“ de buxo”, como acima], visco de carvalho, raiz de salsaparrilha smilax aspera36, raiz 

de china arundo. Nos tempos de Clúsio [não sei a quê ou a quem se refere] a coris 

maritima, o alypum (do monte Sete (?)) na Espanha eram empregados contra a lues 

venérea e também na Índia. 

 

§. IV 

Além disso algun fizeram uso de métodos peculiares, de onde o antídoto de 

Paulmier. Mattioli e Baglivi tiveram seus remédios, com os quais conbatiam o vírus37. 

O grande Boerrhaave curou um jovem atacado da lues mais atroz, a quem tinham 

sido em vão ministrados ossa cariosa [lit. “ossos podres”] e mercuriais, com nada 

mais que decocção e guaiaco. Agora, em Paris [Lutetiæ Parisiorum] Dr. l’Affecteur 

deu à luz remédio deveras eficaz (Le Rob Antisyphilitique). Este, como produzisse 

maravilhas, todos julgaram que continha mercúrio [mercurium esse contentum, há 

problema de sintaxe aqui] e deram mui pouca fé ao autor. Por ordem da Academia 

de Ciências, os mais peritos químicos parisienses38 empreenderam a análise desse 

remédio e nele não encontraram sinal de mercúrio; mas não chegavam a afirmar 

que não havia presença dele, pois vigia então a hipótese de que Sine mercurio nulla 

curatio [Sem mercúrio não há cura]. A repetida análise das mesmas plantas por 

varões ilustríssimos39 escolhidos por ordem da Real Sociedade não apresentou 

qualquer presença de mercúrio, tendo sido o mesmo remédio ministrado às mesmas 

pessoas e obtidos os mesmos reultados. Entretanto, o preconceito pesava de tal 

maneira que muitos ainda suspeitavam haver mercúrio. Agora, porém, acerca das 

plantas posso falar em companhia do Dr. Lieutaud: Quê? Perderam a virtude e a 

propriedade de que antes gozavam? Depois de tantas observações, quem pode 

duvidar de que são elas o remédio mais eficaz para destruir e expulsar a lues 

venérea? E quem ignora que são elas o único refúgio naqueles casos em que o 

mércurio ilude? 

 

§. V 

                                                 
34 Mattioli, Commentarius in libro I Diascoridis, cap. 114, pág. 192. 
35 Idem, cap. 99. pag 151. 
36 Falloppio, no Tractatus de morbo Gallico, cap. 63, atesta ter feito uso com feliz sucesso da raiz de 
smilax aspera excavada na Itália e ter libertado muitos [doentes] atacados de lues venérea. 
37 Mattioli disse que elaborou outros remédios a partir de plantas para combater o vírus venéreo, os 
quais não monstrou a ninguém. E Baglivi diz algo semelhante no livro primeiro De lue venerea, pág. 
99. 
38 MM. Darcet & Buqet. Ils ont travaillé en particulier sans se communiquer leurs procédés, leurs 
résultats ont les mêmes effets: ils ne trouvent point de mercure. 
39 Sont només Commissaires par la Société Royale de Médecine MM. de Lassone, Macquer, Geoffroy, 
Lory, Bucquet, & MM. le Duc de Rochefoucault, Politier de la Salle, & de Mantigny. 



 

 

 

61 

Na China, usa-se para curar a lues mais de plantas que do mercúrio, como se pode 

ver junto ao célebre Astruc nas formulas que foram traduzidas do idioma chinês para 

o latim. As plantas por eles [i.e., chineses] empregadas contra a lues eram a raiz de 

cenoura [dauci radix vulgaris, o nome científico da cenoura é daucus carota, parece 

ser a mesma coisa], de aristolochia longa glycyrrhiza, de salsaparrilha, de sangue-de-

dragão, de mechoacão, flores de genista, as pontas com as florezinhas do 

caprifolium germanicum, as cáspsulas das sementes de certa espécie de adhatoda 

[noz-de-malabar], as maçãs da cydonia angustifolia vulgaris [cydonia vulgaris é o 

nome do gamboerio, tipo de marmeleiro], raiz de fraxinello [dictamnus albus], de 

imperatoria major, de contrayerva [dorstenia brasiliensis], raiz-da-china, lenho de 

sassafrás, e sementes descascadas de lágrima-de-jó [tb. lágrima- ou capim-de-nossa-

senhora]. 

 

§. VI 

Na África, o vírus é curado apenas com plantas, das quais os empiricistas [empirici] 

têm conhecimento; e raramente seus arcanos são comunicados a outros: louvam 

sobretudo o lenho de Hethechen, que é espinhoso, um tanto grosso e de cor 

escarlate. Na Ilha de São Tomé, para combater a lues venérea e outras doenças 

semelhantes, as mulheres usam de certas raizes. Entre os habitantes das Américas, 

crescem inúmeras plantas, poucas das quais conhece a Europa. No Brasil, a 

benfazeja natureza concedeu-nos muitas estirpes/espécies, dentre as quais vire folis 

barbaris, nigritisque aliquibus (?) são conhecidas e confirmadas por experiências 

milenares desde há muito tempo, mas como (?) [sicuti] não nos revelam facilemente 

seus segredos, pode-se dizer algo das espécies conhecidas. Retomarei a história e o 

método de emprego da lobelia syphilitica e darei à luz outras [plantas] utilizadas no 

Brasil. 

 

§. VII 

No Canadá, a decocção de raizes de eupatorium purpureum e a aralia nudicaulis [ing. 

Wild salsaparrilla] são eficazes na cura da lues venérea. A Lonicera (Diervilla) [ing. 

Cherry Honeysuckle] é remédio eficaz na gonorreia e na retenção de urina [urinæ 

suppressio]: a loção e a ingestão [haustus] de Rumex britannica [ing. Greater Water 

Dock] são úteis às feridas fagedências40. Deixa-se de molho [infunditur] 1 ou 2 libras 

amassadas/moídas [contusae] da raiz de Huysan por 24 horas e então espreme-se os 

suco, [que é] como uma espuma branca, e bebe-se quente de manhã e de tarde, [no 

caso] de alguns com açúcar, de outros com mel (?) [ex quibusdam sacharo, aliisque 

melle]; [ela] movimenta o ventre [intestino?] duas ou três vezes ao dia e expele o 

humor desejado41. 

 

                                                 
40 Amœnitates Academicae. tomus. IV. specifica Canadencia. 
41 Thomas Rangon [Tommaso Rangoni]. 
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CAPÍTULO QUARTO 

Da Lobelia syphilitica  

§. I 

O célebre Kalmius [parece ser Pehr ou Pietari Kalm, viajante e botanista sueco-

finlandês] quando ouviu que os bárbaros debelavam facilmente a lues venérea 

apenas com plantas, que a curavam de maneira extraordinária e completa sem 

qualquer perigo aos doentes, e que não se achava exemple de alguém que tivesse 

perecido dessa lues ou que não se tivesse curado, depois de recorrer a esse remédio, 

mesmo se os doentes, como que semipodres (?) [velut semiputres], tivessem se 

alimentado das feridas que exalavam um fedor insuportável (?), pediu ao quiliarco 

W. Johnson que obtivesse dos bárbaros tais remédios, cousa decerto difícil, pois os 

americanos [i.e., os índio ou ameríndios], embora curassem com liberalidade os 

europeus atacados de lues, não eram por eles seduzidos  nem com ouro nem com 

lisonjas, a revelarem seus arcanos, crendo que eles [os arcanos ou os remédios?] 

perderiam toda sua virtude/força, se fossem conhecidos pelos europeus. E assim, o 

quiliarco W. Johnson, que era muito querido pelos índios e lhes havia prestado 

muitos serviços, recebeu de três mulheres a mesma planta (lobelia syphilitica) e o 

método de empregá-la, uma vez que não havia nenhuma suspeita de dolo42. 

 

§. II 

Este é o método: eles tomas quatro ou seis raízes dessa planta, a saber, um maço; 

alguns recomendam [raízes] frescas, outros, preferem-nas secas de até três anos; 

lavam-nas bem e cozinham num recipiente [vas] qualquer em três medidas de água; 

a decocção é dada de beber de manhã, em jejum [jejuno stomacho], começando-se 

com uma medida/dose moderada, e bebendo-se o restante em intervalos durante o 

dia. Quanto à medida/dose, que deve variar segundo a idade e a constituição do 

doente, é dia a dia aumentada, até que o doente não mais consiga suportar-lhe a 

força purgativa. O célebre Bartram ensina empregar uma libra três vezes ao dia, a 

saber, de manhã, antes do almoço e antes de dormir. Se o doente ficar debilitado 

pela execessiva purgação, deve abster-se do remédio dia sim, dia não (?) [uno, 

altrove die], recobrar as forças e, em seguida, [remédio] deve ser aplicado 

                                                 
42 Pelo mesmo tempo, o célebre Kalmius conheceu um homem que liberto da lues venérea por uma 
mulher (pois aquelas mulheres fazem a vez do médico), ainda guardava um maço de raizes de lobelia 
syphilitica, a si tão salutar. 

A lobelia syphilitica é aquela chamada pelo célebre Lineu lobelia caule erecto, foliis ovato-
lanceolatis, calycum sinubus reflexis [lobelia de caule ereto, folhas oval-laceoladas refetidas nos 
recessos dos cálices; mantenho a trad. entre colchetes, já que o texto latino contém a descrição 
científica da planta]: Morisonus [Robert Morison] chamou a mesma rapunculus galeatus virginianus 
flore violaceo majori [rapunculus galeado da Virgínia com flor violácea maior]. Essa planta cresce 
espontaneamente na Virgínia em lugares férteis, cheios de sombra e úmidos à margem de córregos e 
rios. Nas partes meridionais da Europa, para onde foi transladada da América, cresce muitíssimo bem, 
como se pode ver no jadim botânico do Dr. Gouan: na região de Turim pereceu no jardim de inverno 
(?) [hortus hibernus]; mas crescera mesmo espontaneamente. 
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novamente ou uma decocção mais diluída dever preparada e administrada até que 

desapareçam todos os sintomas da lues e o doença convalesça. 

 

§. III 

Se surgem feridas venéreas [ulcera venerea], no terceiro dia, além de bebida [i.e., de 

a darem de beber, de a ministrarem oralmente], lavam todo o corpo com a própria 

decocção, ou prescrevem duas vezes ao dia banho preparado com ela até curá-las; 

mas se as feridas estiverem putrefatas ou forem profundas, para limpá-las e secá-las 

mais rapidamente usam do pó da casca interior do ceanothus americanus ou da raiz 

seca de geum43. Para debelar o mau inveterado, tomam a raiz de ranúnculo44 e, 

misturam-nas, depois de limpas, à decocção de lobelia que dão ao doente, e assim 

põem fim ao tratamento [curatio]. Na prescrição dessa decocção deve-se ter cuidado 

para que não se tome excessiva quantidade de ranúnculo, pois ele purga/faz evacuar 

violentamente e incita o vômito, bem como pode causar inflamação dos intestinos. 

Outros também têm em máxima conta (?) [maximi habent] as raízes do ceanothus 

americanus de Lineu ou do celastro45 de folhas inermes, serreadas e trinérveas, com 

cuja decocção (que é semelhante ao vermelho do sangue), vencem completamente 

a doença. E assim, na lues pertinaz e exasperada, misturam às primeiras [i.e., às 

raízes de ceanothus o de celastro] as raízes do rubus46, para terminar o tratamento 

[curatio]. A dieta deve ser um tanto leve e vegetal, no entanto permite-se carne, 

bebida leve; vetam-se o vinho quase por completo e as bebidas ardentes [alcoólicas, 

fortes?]. Este regime é observado por catorze dias ou três semanas, tempo em que 

todas e lues é expelida. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Das plantas antivenéreas do Brasil 

§. I 

No Brasil, além das plantas antivenéreas que crescem tanto nas parte meridionais 

como nas setentrionais da América, acham-se as seguintes: caroba, jurubeba 

(solanum paniculatum),  guabipoicaíba – o pão-podre dos portugueses --, jacuacanga 

ou canna sylvestris, as raízes de jaborandi47; a casca de secopira , o velâme de tajuja 

(?) [há um problema sintático aqui] e outras de maior potência, as quais os nigritas e 

                                                 
43 Geum floribus nutantibus, fructus oblongo, seminum cauda molli, plumosâ. [O Geum tem flores 
pencas, fruto oblongo, cauda mole e plumosa de sementes]. Linnaei Flor. Svec. [prov. Flora Zeylanica] 
pág. 424. 
44 Ranunculus foliis radicalibus reniformibus; caulinis digitatis, petiolatis. [O ranúnculo tem folhas 
radicais renifomes, caulinas, digitadas, pecioladas] Gronv. Flor. Virgin. [não consigo recuperar o nome 
do autor nem o título da obra] 
45 Linnaei Hortus Cliffortinaus, 73. 
46 Rubus cauli aculeato, foliss ternatis [O rubus tem caule aculeado, folhas ternadas] Linn. Flor. Svec. 
pág. 410. 
47 Guillelmi Pison [Guillaume Pison] lib. 2. De Medicina Brasiliae, cap. XIX. [De] lue venerea. pág. 35. 
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bárbaros [pergunto se com esses termos ele não está referindo a negros e índios] 

possuem48. 

 

§. II 

Os médicos daquela região empregam para curar a lues, uns plantas, outros o 

mesmo método que aprenderam na Europa. As ferida venéreas (por nós chamadas 

“bobas”49), as quais ressecam as partes genitais de ambos os sexos, a garganta e a 

periferia do corpo, são curadas por completo com método específico. Para a 

composição deste remédio os ingredientes são simples: a raiz de salsaparrilha, as 

folhas de coroba, senna [ou fenna?], e jalap. [jalapa?] em pó, com quantidade 

suficiente [cum suff. quant.] de xarope, produzem um bolo/pedaço [bolus]; depois 

de alguma preparação, dão uma colher de manhã e uma de tarde por quinze dias, e 

o tratamento é repetido se a doença for pertinaz. Como bebida, toma-se infusão de 

salsaparrilha50. A dieta é apenas de carne de vaca [bubula] sem sal, assada no 

                                                 
48 Um amigo narrou-me o seguinte, que lhe aconteceu quando adolescente: tendo comido muitas 
vezes com um infectado sem o saber, apareceram-lhe feridas na garganta; consultou um cirurgião 
que, sabendo que eram venéreas, propôs que se submetesse [subire] a um método utilizado por nós, 
ao que ele não discutiu (?) [ad quod non deliberabatur], temendo que seu pai suspeitasse ter ele 
contraído a doença por meio de impuro comércio. Por aquele tempo, ofereceu-se para curá-lo 
um/uma Negrita [uma negra?]; trouxe troncos em pedaços [stipites in frusta], por cuja decocção  
usada [usus, tem que ser erro por usa, concordando com decoctione] por oito dias como bebida 
comum, sem qualquer regime alimentar, as feridas foram curadas e nunca teve nem sequer os 
menores sintomas da lues venérea. 

Talvez vos admireis, mas é digno de saber que aquela gente possui outros segredos que superam os 
[segredos] mesméricos [relativos as mesmerismo, hipnotismo]. Daí as mortes violentas e as doenças 
crônicas, que são impossíveis de conhecer, e são por vezes curadas apenas pelos Nigritas [pelos 
negros?]. A causa de tamanho mal, a plebe ignorante atribui ao sortilégio, e os médicos, vendo os 
sintomas horrendos e desconhecidos, ficam atônitos. 
49 Nessa doença, diz-se que se observa o mesmo que nas varíolas e sarampos [morbillus], e assim os 
que foram atacados e dela se livraram não temem o comércio com os infectados, visto que não é 
contraída mais de uma vez. 
50 Não duvidamos que a salsaparrilha seja um ótimo antissifilítico, embora hoje na Europa produza 
resultados moderados; isso ocorre creio que por causa da ebulição. Para extrair a virtude 
medicamentosa dessa raiz, basta a maceração, que ou desaparece pela ebulição ou diminui, como 
aprendi nas preleções do ilustríssimo professor deste Ludovicée, Dr. Gouan; sua afirmação, confirma-
a a observação seguinte: a maior parte dos soldados que saem da capital do Brasil, vulgo Rio de 
Janeiro, para munir as nossas fronteiras com os hispânicos foi infectada pelo vírus venéreo [virus (?) 
venereo]. Quando chegam aos postos [militares; prasidia], nos primeiros tempos depois da chegada, 
são atacados por suores e fluxos do ventre [diarreia? ventris profluviis], e os que não sucumbem, 
dentro de um ano livram-se completamente da lues venérea. Essa cura não se atribui a outra coisa 
senão à salsaparrilha que cresce em abundância junto aos rios e às águas das fontes e que é 
macerada aí mesmo (?) [in eisdemque maceranti]. Fallopius [Falloppio], cap. 63, também estabelece a 
erva-da-china e a salsaparrilha como método régio e diz que recorre à esta última como o remédio 
mais certo quando na lues venérea se encontram feridas, e se primeira dieta não faz (?) [faz o que? 
Dá resultado?], fazer ao menos a segunda e a terceira (?) [facere saltem secundam, & terciam]: e o 
mesmo pareceu a Mercurial (?), Amato Lusitano, Rangono, Colle, Júlio César, Cláudio (?), Fuchsius 
[Fuchs] e Alexandre Trajano. Botallus [Leornado Botallo ou Botalli] assim fala da salsaparrilha: que “é 
digna de não muito menor (i.e. de muito maior) louvor que o lenho indiano [lignum indum], 
sobretudo nos corpos que ainda não estão frios. Cap. 29; e Andræas [Andrés] de León, médico e 
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desjejum [café-da-manhã] e na ceina [jantar], cozida no almoço: também 

recomendam exercício rudes/brutos para provocar o suor51. 

 

§. II[I] 

A plebe/o povo se livra da gonorreia por meio de suas tisanas feitas de várias 

plantas, como a urubeba, o guabipoicaíba, a tajuja, a jacuacanga, o jaborandi, etc. 

No fim do tratamento, para secar a ferida e solidificá-la [firmá-la? consolidare], usa-

se bálsamo de copaíba dissolvido com açúcar e óleo de oliva/azeite pela boca e pelo 

pênis (?) [per os et penem]52. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

De alguns remédios (auxilia) antivenéreos 

§. I 

Não só do reino vegetal e mineral53, mas também do animal são selecionados alguns 

remédios [auxilia] antivenéreos. E assim os caldos de víbora e outras cobras são 

muito úteis e recomendados pelos autores54. Na China, como o casco inferior da 

tartaruga vulgar/comum tostato com arte [livravam-se da lues venérea]; os piratas 

que devastavam as zonas marítimas da América livravam-se da lues venérea 

alimentando-se da mesma tartaruga55. Muitos espanhóis que, a conselho dos 

                                                                                                                                            
cirurgião de Filipe II, Rei dos espanhóis, diz que “a Salsaparrilha, dentre todos os vegetais, é o mais 
eficaz para a cura da doença”. cap. 45. 
No bosque de Santa Fe, não distante do México [Cidade do México?], a salsaparrilha cresce perto de 
fonte cuja águas suavíssimas e salubérrimas são levadas por aquedutos até a cidade. [George ou 
Georg] Marcgraf [acha-se tb Marcgrave]. Historia plantarum. livro I, pág. 2. [Marcgraf é autor de uma 
Historia Naturalis Brasiliae, cf. abaixo; não o achei como autor do livro citado]. 
51 Uma vigorosa exercitação do corpo foi considerada pelo célebre Wan-Swieten o último remédio 
para a cura da lues pertinaz, e antes dele escrevera Fracastorius [Girolamo Fracastoro]: 
  Sed nec turpe puta dextram submittere aratro,  
  Et longum trahere incurvo sub vomere sulcum 
  Neve bidenti solum, & duras proscindere glebas. 

[Não penses que seja torpe dar a mão ao arado 
e arrastar longo sulco debaixo da lâmina curva 
ou [dar] o solo à enxada e rachar duras glebas.] 

52 Vid. Pison. livro 2. De Medicina Brasiliae, cap. XIX. pág. 35. 
53 O ilustríssimo Gouan resolveu [curou] em poucos dias um tumor venéreo [bubo venereus] com 
alkali volátil destilado em gotas. 

O célebre Chaptal, professor de Química, entre outras curas realizadas com hepar sulfuris 
preparado com alkali cáustico, relatou-me o seguinte: um doente de 55 anos, a quem tinham sido 
administrado inutilmente os mercuriais, tinha fístulas em volta das pernas e do escroto, pelas quais 
corria urina; Chaptal prescreveu-lhe cinco gotas de hepar sulfuris em duas libras de água, interna e 
externamente, e essa quantidade de água, que servia para loções, aumentou-lhe a dose até uma 
dracma; depois de seis semanas, [o doente] urinou pela vias ordinárias, as quais tornara aptas com 
candelis [candeias, velas?] de goma elástica, e dentro de três meses ficou completamente curado. 
Dr. Peyrilhe combate a lues com alkali volátil concreto aplicado internamente. Remedes noveaux 
contre le maladies vénériennes. 
54  Jacobus Caëtanus à lacu macino [Talvez: de Lagomarsino (Itália)], Sebastianus Aquilanus e 
Mathiolus [Mattioli], etc. 
55 Astruc, livro 2, cap. VI. pág. 155. 
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mexicanos, comeram a carne da ave que eles chamam Tzpilot, as outras nações 

aurea [vultus aurea], já nós “urubú”, afirmaram ter se curado da lues venérea, tendo 

antes tentado sem resultado outros remédios56. Enfim, os índios na América 

empregam um remédio novo contra essa doença com o máximo sucesso; os 

experimentos realizados pelos europeus que ali residem obtiveram os mesmo 

resultados, e assim é: tomam certo lagarto verde e, cortada a cauda e extraídas a 

pele e as vísceras, batem/moem [contundo] a carne e devoram-na ainda quente; 

deglutem-na assim três vezes aos dia. No quinto dia, calor e o suor copiosos são 

excitados; pouco depois nota-se a saliva viscosa e, em cerca de dez dias, a cura se 

realiza [ou o tratamento chega ao fim] [p.s. o uso da palavra curatio sempre deixa no 

ar se se quer dizer tratamento ou cura]57. 

 

§. II 

Conclusão 

Do que foi até aqui relatado, podemos concluir que o mercúrio deve ser empregado 

na lues simples apenas por médicos doutos e muitíssimo experientes; que na maior 

parte das circunstâncias não é conveniente; que é nocivo nas complicações, dentre 

as quais mencionam-se algumas como, e.g., a escorbútica58, a reumática, as quais 

são mais bem curadas não separadamente, mas jurgiter [em confronto?], como 

vereis um pouco adiante; que, ademais, o mercúrio, por dois séculos modificado por 

tantos e tantos varões, não nos apresenta até agora cura [medicina] certa59, e sim 

incômoda, falaz e perigosa, que engana dia após dia os maiores peritos na Arte 

Médica. As plantas, por seu turno, uma vez que acomodadas à natureza dos homens, 

oferecem o auxílio/remédio mais eficaz aos atacados de lues venérea, e em qualquer 

caso, [mesmo] nas complicações, não são nocivas60; mas vencem a doença com 

certitude, segurança e facilidade. No entanto, para que não haja qualquer dúvida, 

basta recordar que elas, empregadas por homens ignorantes e bárbaros, que nunca 

tocaram a soleira da Medicina, não trouxeram consigo perigo algum e realizaram 

curas difíceis e estupendas. Agora, o que foi dito nos leva a conclusão final, a saber, 

que se deve dar preferência às plantas. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

Da cura da lues pelas plantas 

                                                 
56 Ave carnívora. Marcgraf, Historia Naturalis Brasiliae, livro V, pág. 208. 
57 Avvisi sopra la salute umana 10. 11. 12. 
58 Sobretudo do escorbuto terrestre e inveterado. 
59 Conheço um jovem que, passado o verão, efetuadas as devidas preparações, recebeu fricções em 
dose moderada, [e] foi de repente atacado durante a sesta (?) [ad sextam] por dor violentíssima no 
ângulo do maxilar inferior, a qual, em pouca horas mitigada, por vezes ainda ressurge; depois no 
mesmo lugar teve dois dentes afetados de cárie. 
60 As plantas podem ser empregadas/aplicadas a todos os doentes, constituições e em que qualquer 
estado. Dr de Mittié, médico parisiense, curou a lues apenas com plantas; e afirma com alguns que 
isso é possível [effici]; ele mesmo diz que “o mercúrio sozinho é remédio perigoso na cura dessa lues. 
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§. I 

Três coisas me parecem observadas, 1º algumas afecções que são sobretudo 

sintomas da lues locas e incipiente, 2º Eles [os sintomas] confirmado, 3º  Os mesmo 

complicados com várias doenças. Primeiro tratarei da gonorreia. Para que se lhe 

estabeleça corretamente o tratamento [curatio], admitimos três estágios. No 

primeiro, são convenientes, de acordo com a gravidade dos sintomas, os 

antiflogísticos, que são aplicados sob a forma de injeção na uretra ou de clister; 

banhos, cataplasmas não devem ser descartados; podem ser conveniente narcóticos 

empregados com prudência, se surgirem dores violentas; mas entre esses 

[remédios], reivindica decerto o primeiro lugar o alkekengi, cujas bagas e raiz 

preenchem a função de remédio diurético e antiespasmódico61. Corretamente 

prescritos, eles reprimem os sintomas mais graves e [ainda] outros. Quanto ao 

segundo [estágio], deve-se cuidar de que o fluxo gonorreico não se torne muito 

longo ou de que seja retido fora do tempo, mas de que seja contido nos devidos 

limites por meio de dieta e vida moderada (?) [vivendi modum]. Enfim os terceiro 

estágio é aquele no qual os sintomas paulatinamente diminuem e escoa-se 

matéria/substância de melhor índole; então convêm a ingestão de infusão de 

salsaparrilha várias vezes aos dias, purgantes e fortificantes  [corroborantia]; limpe-

se a ferida com injeções vulnerárias; e use-se apenas de adstringentes somente 

combinados com balsâmicos e absorventes, como a copaíba, pois, caso contrário, o 

vírus pode migrar para o sangue e causar a sífilis e dar azo a outros males. 

 

§. II 

Para o tratamento [curatio] dos cancros, além dos antiflogísticos, prescrevem-se, se 

o caso assim o exigir, fomentações, loções ou banhos de plantas antivenéreas, ou 

espalhem-se pós feitos das mesmas; no tratamento deles, evitem-se sempre, porém, 

a irritação e a inflamação, para o que o vírus não seja absorvido. Internamente, 

deve-se ministrar o seguinte remédio: 4 onças anna (?) [não sei do que se trata] de 

raiz de salsaparrilha e de folhas de caroba62, 1 onça de jalap[a?], 1 onça e meia de 

senn[a?][;] ao todo reduzido a um pós bem fino (?) [omni in pulverem subtilissimum 

redacto], adicione-se quantidade suficiente de xaropo; faça-se um opiado. Dê-se ao 

doente uma colher dele de manhã e uma de tarde, de acordo com sua constituição; 

                                                 
61 As propriedades [vires] das bagas nas dores nefríticas, no cálculo, quer quando comidas, quer 
bebidas em infusão de vinho [in vino infusæ ad potum], têm-nas asseverado todos os médicos em 
todas as épocas, desde Galeno a Mathiolus [Mattioli], Rajus, etc. Quanto à raiz, uma dracma cozida 
em dois cíatos de água atesta o ilustríssimo Gouan que é útil não só nas mesmas doenças, como 
também na gonorreia e na urinação de sangue, e de tal maneira que já no segundo dia as dores 
diminuíam e a urinação [de sangue] cessava. Também esta prática [praxis] está de pleno acordo com 
a dos médicos brasileiros, nossos conterrâneos que, imbuídos da antiga experiência do povo, 
prescrevem raízes de jurubeba (solanum paniculatum), de fuscatus, bem como de solanum 
campechiense, em decocção, para a cura da gonorreia e das obstruções do fígado. Marcgraf, 84, 
Pison. 89. 
62 A caroba pode ser substituída por outras plantas antivenéreas. 
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beba-se infusão de salsaparrilha. Observe-se frugalmente a dieta: dever ser de carne, 

sobretudo assada63. 

 

§. III 

Os tumores venéreos [bubones venerei] que aparecem na virilha, no início, depois de 

empregados os purgantes (?) [purgantibus præmissis], convém tratar por meio de 

resolventia [resolventes?]; ao começarem a supurar, a supuração deve ser tratada 

com fomentação emoliente, com emplastros maturativos: para onde converge a 

natureza, para lá deve-se conduzi-la. Os tumores, uns supuram bem de maneira 

espontânea, outros, pelo contrário, necessitam ou de cáustico ou de ferro – deve-se 

preferir o primeiro método ao ferro64 e só fazer uso dele se a gangrena for iminente; 

mas em qualquer caso, deve-se estabilizar (?) [stabilio] a supuração com o auxílio de 

tópicos e depois é prudente usar do remédio que indiquei no tratamento dos 

cancros65. A fimose e a parafimose são debeladas com antiflogísticos, cataplasmas 

demulcentes, banhos, com a água vegetomineral de Goulard e purgantes leves; se 

estes não derem resultado, apliquem-se sanguessugas em volta da região; os 

autores aconselham injeções, a fim de que a substância mais acre não dê azo a 

outras doenças. À gangrena que por vezes sobrevém deve-se obviar com 

antissépticos muito bem selecionados; ela é mais frequente na parafimose. Se 

ocorrer estrangulação, deve-se recorrer à incisão do prepúcio, a fim de que a 

circulação dos humores e o fluxo de urina não sejam impedidos. A partir daí deve-se 

empreender o tratamento da lues, já que se crê que ela retrocedeu a uma massa de 

humores (?) [quatenùs in humorum massam retrocessa creditur]. 

 

§. IV 

Dentre todas [as lues] a mais difícil de curar/tratar é a antiga, hereditária e 

complexa. Nas regiões quentes, a lues muitas vezes irrompe para a pele [ad cutim] e 

afeta com feridas as partes do tecido mais fino/tênue; no enteando, aceita mais 

facilmente o tratamento (?) [curam suscipit] em alguns/algumas [juxta quosdam; 

não seria quasdam, referindo-se a regiões?] do que nos/nas temperados/as e 

frios/as, devido ao calor que provoca transpiração: com esta opinião nós pouco 

concordamos, pois tal é a constituição da região que o calor, a umidade a até o frio, 

                                                 
63 Vi muitos serem curados em poucos dias com esse métodos, etc. 

Palmarius [Paulmier] diz que “os alimentos devem ser de fácil digestão, mas a carne sobretudo 
assada; proíbe leite, peixes e legumes [olera], recomenda ainda frugalidade, evacuações, etc.; 
Baglivius [Baglivi] aconselha-as [i.e., evacuações] no fim do tratamento. Livro 1,  De lue venerea, pág. 
99. 
64 Os tumores [tumores] abertos com cáuticos citratrizam rápidamente, mas [os abertos] com ferro 
[cicatrizam] com mais dificuldade, e permanecem feridas calosas. Samuël Foart, Observ. sur la 
gonorrhée, pág. 43. 
65 Nenhum cirurgião, depois de tratar o doente atacado de cancros, tumores [bubones] e gonorreia 
com tisanas e preparações mercuriais, pode afirmar que ele está livre da lues venérea, di-lo o Dr. 
Petit, Traité des maladies des os, pág. 117. 
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nas áreas marítimas, alternando-se continuamente, e por vezes durante o dia, 

impedem ou retroagem [retropellunt] a evacuação/erupção cutânea; daí a origem de 

outras doenças, especialmente, entre nós, do escorbuto66. Cremos que a doença é 

mais facilmente curada com o auxílios/remédios descobertos dia a dia ou antes é 

mitigada devido a familiaridade. 

 

§. V 

Para combater a lues antiga e hereditária é preciso máxima prudência e deve-se 

perseverar nesses remédios que parecem acomodados ao temperamento (?) 

[temperamentum pode significar o mesmo que constitutio, mas abaixo veem-se os 

dois termos lado a lado] do doente e ao estado da doença; mas são eficazes as 

decocções de guaiaco, erva-da-china, infusão ou pó de salsaparrilha, caldo de 

víboras e cobras, e métodos utilizados na América; além disso, a tisana depuratória, 

cuja fórmula/receita se encontrará nas observações do Dr. Vigarous  e o Rob 

antissifilítico, todos os quais são empregados com utilidade pelos médicos sob 

qualquer condição à qualquer idade, constituição e temperamento [i.e., ao doente 

de qualquer idade, etc.]67. Se o recém-nascido sofre de lues hereditária68, deve-se 

prescrever os remédios à mãe que lhe dará o seio; mas se ele for contaminado pela 

ama69, ela deve usar dos remédios, para que a criança seja curada junto com o leite. 

 

CAPÍTULO OITAVO 

Da complicação 

§. I 

O vírus venéreo complica-se sobretudo com a artrite, o reumatismo, a escrófula e o 

escorbuto. Em todo gênero de complicações deve-se observar que primeiro seja 

combatida aquela doença que maior perigo traz ou obsta à cura da outra. Sabe-se 

pela experiência que complicações deste tipo são curadas com as mesmas plantas 

que convêm à lues simples ou [com elas] combinadas com os remédios convenientes 

às cada doença. Assim, segundo Astruc, às dores reumáticas, artríticas que surgem 

depois do [uso do] mercúrio, convém decocto – ou bochetum – de constituição 

                                                 
66 O escorbuto, na Capitania [estado] vulgarmente [chamada; falta algo nessa frase...] de Minas Gerais 
pelos brasileiros, é extremamente comum, embora ela abunde em frutas ácidas, limões, laranjas e 
muitos legumes e fique a mais de cem léguas do mar. 
67 O remédio do Dr. l’Affecteur, na lues inveterada, hereditaria e considerada incurável [& tantquàm 
incurabili relictâ] é admiravelmente útil às crianças, aos débeis/fracos, às grávidas, etc., como se pode 
ver na dissertação que publicou sobre ele; v. les observations de M[onsieur?] Ramus. 
68 A consciência exige que cada um, antes de casar, se submeta a exame por um médico deveras 
perito, que confesse os males venéreos pregressos e obedeça à deliberação dele. Oh! Quanto 
maridos, por tal omisão, não fizeram de suas mulheres e filhos miseráveis e partícipes de seu crime. 
69 Para combater esse mal seria muitíssimo útil instituir tribunais das amas, nos quais seriam 
cerificadas sua saúde [sanitas], costumes e a saúde [valetudo] de [seus] filhos. Em Estocolmo, no ano 
de 1764, das 295 que se apresentaram para preencher essa função, apenas 152 foram admitidas, e no 
ano de 1767, de 630, 200 foram dispensadas em virtude de doenças venéreas, etc. Rosen, Maladie 
des enfants, pág. 543. 
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viscosa feito o sangue (?), [feito] de lenhos, cascas, raízes sudoríficas, como guaiaco, 

sassafrás, erva-da-china, salsaparrilha, dois ou três goles das quais são prescritos ao 

dia, por duas semanas; depois caldos de víboras, cobras, que são tomados por 

catorze dias. 

 

§. II 

Contra as escrófulas complicadas com o vírus venéreo, empreguem-se vegetais 

antivenéreos com antiescrofulosos; e embora essa complicação seja muito difícil de 

curar, ou mesmo julgada incurável, é melhor empregar remédio dúbio que nenhum 

remédio70. 

 

§. III 

Agora chego à complicação escorbútica, cujo tratamento não pode ser estabelecido 

corretamente, a não ser que antes eu diga alguma coisa a respeito dos remédios 

convenientes ao escorbuto terrestre e marinho. Este é expulso pelos 

antiescorbúticos propriamente ditos corretamente empregados, como o nastrutium, 

a cochlearia, a bucabunga, a eruca,  o lúpulo, o raphanus, a fumária, o cortiée 

winteriano, que, pelo amargor e pela virtude atenuante e diurética quente donata 

(?), corroboram/fortalecem os sólidos e atenuam os fluidos, e expelem pela urina a 

acidez debelada; além disso, são muitíssimo úteis as frutas um pouco ácidas: o suco 

de limões e de laranjas, o trigo e o seu preparado que se conhece pelo nome de 

Malta Anglorum, cujas virtudes exaltam os autores que o empregaram não apenas 

no escorbuto como em outras doenças. 

 

§. IV. 

Já o escorbuto terrestre ilude quase todos os [remédios] supracitados; vige/floresce 

entre eles (?) [intrà illa viget]71; para combatê-lo é preciso máxima sagacidade. O 

médico, antes considerados a constituição do doente e o estado da doença, pode 

chamar a uso (empregar/fazer uso de?) [revocare in usum] purgantes leves, 

emolientes, doces, mucilaginosos e balsâmicos. E assim, se o escorbuto for marinho, 

primeiro devem-se prescrever remédios a ele convenientes e depois combinados 

com antivenéreos; o mesmo deve-se observar em relação ao terrestre72. Ademais, 

este tipo de complicação cura-se muito bem com tisana depuratória73  e Rob 

                                                 
70 Os remédios que foram descobertos até agora para as escrófulas têm pouca eficácia. 
71 A partir da preleções do Dr. D. Vigarous, ilustríssimo professor desta Universidade.  
72 O escorbuto terrestre é vencido com tisanas de lenhos sudoríficos às quais se adicionam 
antiescorbúticos. Assim, no Brasil, por meio de tisana semelhante, um médico irlandês expulsava com 
sucesso tal complicação. Esta tisana é conhecida pelo nome de Água antiescorbútica de Guilherme. 
Astruc também recomenda o mesmo no escorbuto que surge depois das fricções, para mitigá-lo, se 
não for possível curá-lo. Livro IV, cap. X e XI, pág. 50. 
73 A tisana depuratória é remédio deveras útil na lues simples e na complicada com escorbuto, nas 
escrófulas recentes, no reumatismo, e nos humores que convergem em gangrena. Dr. Vigarous, 
Observ., pág. 176. 
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antissifilítico74. Os sobreditos remédios são úteis a indivíduos de ambos os sexos, em 

qualquer estado, sozinhos ou combinados com outros. Logo, não se deve considerar 

ninguém sem esperanças ou incurável, pois diz Baglivi: “Enquanto a alma reside no 

corpo, pode-se esperar algo dessa nossa admirável Arte.” Por fim, a vós Médico 

suplico que dediquem algum esforço e solércia à aplicação das plantas, pois estou 

certo de que serão por vós hão de ser [ainda] mais elevadas às estrelas e desejadas e 

de que o métodos, cuja soleira a passo incerto agora toco, há de ser por vós 

confirmado. 

 

FIM 

ARGUMENTARAM 

N. N. D. D. PROFESSORES DO REI 

 

N. D. JEAN-FRANÇOIS IMBERT, Chancelier-juge. 

N. D. PAUL- JOSEPH BARTHEZ, Chancelier-juge, adjuncto. 

N. D. FRANÇOIS DE LAMURE, Decano. 

N. D. GASPAR- JEAN RENET, Pró-decanus. 

N. D. ANTOINE GOUAN. 

N. D. FRANÇOIS BROUSSONET. 

N. D. FRANÇOIS VIGAROUS. 

N. D. JEAN SABATIER. 

N. D. JEAN- CHARLES DE GRIMAUD, N. D. BARTHEZ, Coadjutor. 

N. D. HENRI LOUIS BRUN, N.D. DE LAMURE, Coadjutor do decano. 

 
 
5. 2 — Officio do Governador D. Fernando José de Portugal para D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, no qual participa ter incumbido o medico Dr Ignacio Ferreira da 
Camara e o ouvidor dos Ilhéos de procederem ás investigações precisas para 
averiguarem a existencia de certas plantas e arvores proprias para o fabrico de 
papel, Bahia, 23 de Outubro de 1799 
AHU, Conselho Ultramarino, Bahia, Caixa 100, Doc. 19527 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

É sua majestade servida ordenar-me por oficio de Vossa Excelência de um cinco Abril 
passado, encarregue aos Naturalistas existentes nesta Capitania, o cuidado de 
fazerem as precisas indagações, a fim de se conhecer se se encontram algumas das 
plantas, e árvores próprias para se fabricar papel, remetendo-me uma memória em 

                                                 
74 Sobre esse remédio encontrarás coisas admiráveis na dissertação sobre ele publicada; depois de 
vários experimentos, ele nada deixa a duvidar de seu efeito. 
M[onsieur] de Sartine, Ministre de la Marine, ne voulant plus laisser ces malades sans secours, depuis 
que les vertus do Rob ont été éprouvées, a ordonné dans son nouveau Réglement que chaque 
vasseau do Roi que partiroit des ports de France, ajouteroit aux remedes qui composent le coffre de 
Chirurgie, un approvisionnement de Rob antisiphylitique por traiter ceux dont la vérole se déclareroit 
en mer. 
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que se apontam algumas; e como o doutor Inácio Ferreira da Câmara que vive da 
Arte da Medicina, tem conhecimentos da História Natural, lhe encarreguei este 
exame e igualmente ao Ouvidor da Comarca dos Ilhéus, por me constar que nela se 
encontram as plantas, e árvores apontadas na sobredita memória, que mandei 
entregar a ambos por cópia para seu governo, e do que resultar a este respeito 
participarei a Vossa Excelência em ocasião competente. Deus guarde a Vossa 
Excelência. Bahia, 23 de Outubro de 1799 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Dom Rodrigo de Souza Coutinho 
 

Dom Fernando José de Portugal 
 
 
5. 3 — Carta de Ignacio Ferreira da Camara Bettencourt para D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, em que lhe participa a remessa de plantas medicinaes e varios 
exemplares de animais curiosos, Bahia, 6 de Outubro de 1800 
AHU, Conselho Ultramarino, Bahia, Caixa 107, Doc. 20887 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

Por um ofício de 29 de Agosto de 1800, que me dirigiu o Excelentíssimo Senhor 
Governador desta capitania, fui incumbido de remeter para a corte plantas, raízes e 
cascas medicinais. Já então tinha enviado dois caixões, um com plantas vivas, e o 
outro com sementes e raízes, como também a embira ou líber da árvore chamada 
Jangada, que por equivocação de quem me fez a remessa foi com o nome da 
Imbaúba. 
Eu propus ao Excelentíssimo Senhor Governador que enviasse ordens aos Ouvidores 
e Capitães-mores das comarcas, para que contribuam com alguns produtos, que sem 
muito trabalho de adquirirem, cujas remessas pouco ou nada podem custar a Real 
Fazenda. 
Em quanto senão põe em execução o estabelecimento do Jardim, fazer tudo o que 
estiver da minha parte para satisfazer a minha comissão, cuidando nas remessas de 
que estou encarregado. 
Por hora remeto um feto nascido de uma porca nesta cidade a 11 de Julho de 1800. 
Faz se digno do gabinete de Sua Alteza Real, pela configuração e diferença da 
cabeça, na qual só se observam as orelhas semelhantes as da espécie; com ele 
nasceram mais oito leitões, que se criaram. Como a mãe tinha vindo de fora da 
cidade, não pode averiguar se haveria ajuntamento de algum animal de outra 
espécie, tal como o cão ou o macaco. 
Não há muitos anos pariu nesta cidade uma porca dois cabritos com alguns leitões, 
tendo se deixado cobrir por um bode algumas vezes. O leitão vai com algumas 
escoriações por ter estado algumas horas enterrado. O liquido em que vai deve ser 
rejeitado, quando se passar para melhor vidro. 
 
A Ilustríssima e Excelentíssimo pessoa de Vossa Excelência guarde Deus muitos anos 

 
De Vossa Excelência 
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dom Rodrigo de Souza Coutinho 
O mais humilde e fiel criado 

 
Bahia 6 de Outubro de 1800 

Inácio Ferreira da Câmara Betencourt 
 
 
5. 4 — Officio do Governador D. Fernando José de Portugal para Luiz Pinto de 
Sousa, no qual participa a remessa de varias plantas para o Jardim Botanico de 
Lisboa, colligidas por João Ferreira da Camara, Bahia, 16 de Julho de 1796 
AHU, Conselho Ultramarino, Bahia-01, Caixa 85, Doc. 16661 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

Estevão Martins da Silva Viana, mestre da Galera por invocação Providência 
Diligente, será responsável a Vossa Excelência por dois caixotes, constantes do 
conhecimento junto, em que vão dispostas várias plantas próprias deste país, que 
remeto para o Real Jardim Botânico, em cumprimento da ordem que Vossa 
Excelência me expediu a este respeito datada em doze de Setembro do ano passado, 
e informando-me se haveria algumas pessoas com conhecimento de História 
Natural, o que é bastantemente raro neste continente, achei que Inácio Ferreira da 
Camara sobrinho do Desembargador João Ferreira Bitencourt e Sá [sic], se tinha 
aplicado à História Natural e à Botânica, uma das partes de que ela se compõe, e por 
esta razão o incumbi de semelhante diligência. Este mosso é formado em medicina 
pela Universidade de Montpellier sócio correspondente da Sociedade Real de 
Ciências da mesma cidade; das de Medicina, e Agricultura de Paris, e da Academia 
Real de Lisboa, e o Abade Correia [da Serra] poderá dar a Vossa Excelência largas 
informações do seu talento, e préstimo; porém não tem meios para subsistir nesta 
cidade, como se faz necessário para a remessa das plantas, e por isso reside fora 
dela em a Comarca dos Ilhéus; onde vive em um Engenho com sua mulher, e filhos; e 
a vista do que acabo de ponderar, seria muito conveniente que Sua Majestade 
ordenasse, que pela Junta da Real, se lhe desse anualmente a pensão de seiscentos 
mil réis pouco mais ou menos, para ser encarregado de escolher, descrever, e dispor 
as plantas, que daqui se hão de remeter, e fazer tudo o mais que for necessário a 
este respeito. 
Nesta ocasião se remetem as que constam da Relação, e descrição junta, em a qual 
se declara, não somente o nome vulgar de cada uma, mas também o lugar onde 
nasce, e o uso, ou préstimo que tem; as do caixote n. 1º são descritas pelo sobredito 
Inácio Ferreira da Camara, e as do segundo pelo juiz de fora da vila da Caixoeira 
Joaquim de Amorim Castro, a quem também encarreguei esta encomenda, por se 
ter aplicado, com aproveitamento na Universidade de Coimbra às Ciências Naturais; 
ambos receiam que a remessa que agora se faz não seja muito feliz, por chegar a 
Lisboa no princípio do inverno, e se persuadem, que as que chegarem na Primavera, 
suportarão melhor a diferença do clima, e finalmente, apresentam, que se faziam 
melhores remessas em sementes bem acondicionadas, enviando-se aquelas partes 
dos vegetais, que estão em uso na Medicina do país, como flores, folhas, cascas e 
raízes, para se analisarem, e se empregarem com mais segurança naquelas 
moléstias, para as quais se aplicam aqui, e que se pode também preparar um 
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herbário, que será muito útil, e agradável pela riqueza do país em infinitos vegetais, 
de que a Medicina, e economia podem tirar grandes vantagens, o que tudo porei em 
pratica logo que Sua Majestade seja servida assim o determinar. Deus Guarde a 
Vossa Excelência. 
Bahia 16 de Julho de 1796 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dom Rodrigo de Souza Coutinho 
Luiz Pinto de Souza 
 

Dom Fernando José de Portugal 
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Apêndice 6 — Manuel Arruda da Câmara 
 
6. 1 — Investigações fisiológico-químicas acerca da influência do oxigênio na 
economia animal, especialmente no calor e na cor do homem, 1791 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine – Tradução de Adriano Aprigliano. 

 
Investigações fisiológico-químicas acerca da influência do oxigênio na economia 

animal, especialmente na calor e na cor do homem, 

as quais  

apresentou no augustíssimo Ludovicée Medicale de Montpellier 

seu autor 

Manuel Arruda, brasileiro de Pernambuco, Mestre em Artes Liberais e há tempos 

aluno de Medicina,  

 

Para a obtenção do grau de Baccalauréat. 

 

Non fingendum, aut excogitandum, sed inveniendum 

quid natura faciat, aut ferat. BAC.  

[“Não se deve forjar ou excogitar, mas descobrir o que faz ou traz a natureza.” BAC] 

 

Montpellier 

Da oficina de Jean Martel, primogênito, tipógrafo ordinário da Universidade do Rei, 

1791. 

 

 

A MEU PAI E AMIGO 

seu filho e amigo 

M. ARRUDA 

D[iligentia]. V[is]. C[eleritas].  

[Diligência, Força, Celeridade] 

 

INVESTIGAÇÕES FISIOLÓGICO-QUÍMICAS ACERCA DA INFLUÊNCIA DO OXIGÊNIO NA 

ECONOMIA ANIMAL, ESPECIALMENTE NO CALOR, ONDE [SE TRATA] DA VERDADEIRA 

CAUSA DO EQUILÍBRIO [ÆQUABILITAS] DA MESMA. 

A química, ao lado da qual caminham todas as demais ciências (I)75, conduzindo-as 

como que pela mão, ensina-nos com sólidos argumentos que a formação [fixatio] do 

oxigênio é a causa do calor do sangue e de sua vermelhidão. São de fato os pulmões 

os órgãos em que se dá a decomposição do ar atmosférico que respiramos; neles, 

                                                 
75 Longe de mim aquele espírito perseguidor que alucina a alguns estultos, os quais, a fim de elevar às 
estrelas com louvores alguma ciência, afundam as demais restantes nas profundezas com calúnias 
maldosas. Mas boa parte deles é como a raposa que dizia que as uvas ainda não estavam maduras 
porque não lograva alcançá-las com seus ávidos dentes. 
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conforme a afinidade química, [o ar atmosférico] divide-se em dois, a saber, azoto e 

oxigênio: aquele [o azoto], com certa porção de ácido carbônico exalado pelos 

pulmões, retorna à atmosfera; já o oxigênio permanece no sangue. Isso se comprova 

com mil experimentos, dos quais o principal é a análise do ar expirado, que antes é 

composto de azoto e oxigênio; depois da expiração, acha-se apenas o azoto. Há 

muitas outras comprovações, tais como os ácidos que existem nos corpos vivos, os 

quais não se podem formar sem oxigênio, que é o único princípio acidificante. 

Mas de que serve o oxigênio no corpo do animal? Além de outras utilidades até 

agora de nós desconhecidas, tem as seguintes: 1º Enquanto combinado, o calor 

[caloricus], que antes o mantinha em estado gasoso, liberta-se [e], misturando-se à 

corrente sanguínea, percorre todas as partes [do corpo], depois disso parando pela 

falta de equilíbrio e por afinidade: esse calor é especialmente necessário para que os 

líquidos corporais permaneçam sempre em estado líquido; caso contrário coagular-

se-iam, tal como ocorre com os que experimentam o frio intenso do inverno assim 

que o calor deixa o corpo. 2º O oxigênio, combinando-se com diversos princípios 

acidificantes, forma ácidos diversos, necessários à economia animal. E.g., quando 

combinado ao fósforo, gera o ácido fosfórico que, unido ao cálcio, torna-se o fosfato 

de cálcio, necessário à formação dos ossos etc.; combinado ao carbono, forma o 

ácido carbônico, o qual, unido a um pouco de calor, se retira [se recipit] da pele e 

dos pulmões para o ar sob forma gasosa; e influi ademais na cor do homem, acerca 

do quê, [ver] infra. 

Do que foi dito segue que, quanto maior for o pulmão em relação ao corpo, tanto 

mais copiosa será a quantidade de calor no animal, ou o calor animal, pois forma-se 

[fixatur] maior quantidade de oxigênio. Isso é confirmado por célebres observações 

[como as de] Buffon & Broussonnet, etc., que observaram serem mais quentes os 

animais que tinham os maiores pulmões. 

Ora, então o calor animal permanece constantemente no mesmo grau em qualquer 

espécie de animais, quer vivam em atmosfera quente ou fria, e ainda em clima 

quente ou frio? Para explicar esse fenômeno, não se deve recorrer ao princípio vital 

como a uma âncora sagrada.  

Se o animal vivesse em atmosfera igual à temperatura do seu corpo, não sentiria 

nem frio nem calor, pois estaria em equilíbrio o próprio calor do corpo com o [calor] 

atmosférico. Supondo-se, no entanto, que vivesse em atmosfera mais fria, o calor se 

transferiria do animal para a atmosfera, e então o animal sentiria o próprio frio e, se 

essa perda de calor não fosse corrigida de algum outro modo, logo morreria 

destituído de todo calor. O contrário, porém, ocorreria em atmosfera muito quente, 

pois o animal ficaria mais quente do que o desejável, se a mãe natureza não 

oferecesse ainda outro remédio para reverter esse mal. 

No primeiro caso, ela concedeu que o ar atmosférico se condense na mesma 

proporção do frio, de modo que, se a atmosfera ganhar dois graus de frio, também o 

ar recebe dois graus de condensação; então o animal, no mesmo volume de ar que 



 

 

 

77 

respira, deve receber porção maior de oxigênio na proporção da condensação e, por 

conseguinte, o animal receberá quantidade de calor igual a que perde. 

E assim, como o calor natural do homem é de cerca de 32 graus, supondo-se que o 

frio aumentasse a 3/32, de 32 para a atmosfera sairia do animal 3/32 e restaria 

apenas 29; mas quando o ar com o aumento do frio a 3/32 também se condensa a 

3/22, e o espaço que antes era ocupado por um polegar cúbico deve então ser 

ocupado por 3/32, o calor superabundante, que o animal compartilhará com 3/32 

polegares cúbicos de ar, será igual ao que ele perde. 

Para que fique mais claro, tomemos um exemplo: o feto no ventre da mãe não tem 

nem calor nem frio, pois está envolvido de todos os lados pelo corpo materno, que 

tem a mesma temperatura, i.e., cerca de 32 graus. Quando é dado à luz, se a 

atmosfera está 3/32 mais fria que a sua temperatura, dos 32 graus de calor com que 

nasceu ele perderia 3/32 no contato com a atmosfera. Mas essa perda pode ser 

reparada pela respiração contínua que a criança pratica desde o instante em que 

nasce. 

Mas quando a função digestiva dos pulmões termina, ocorre que, em frio intenso, [o 

pulmão] não consegue fazer a digestão de toda porção de oxigênio que o animal 

respira; e por isso, uma vez que não pode corrigir a perda de calor que sai por toda a 

superfície do corpo, é inevitável que ele morra congelado. Daí a necessidade de 

indumentária proporcional ao frio. Eis a razão pela qual a natureza deu aos animais 

de climas frios vestimentas de pelos muito grossos; as aves que, voando, habitam 

partes muito altas da atmosfera, e por isso muito frias, a natureza não só as muniu 

de plumas muito grossas como também lhes concedeu pulmões maiores em relação 

aos demais animais. O homem, quando também é forçado a viver fora de sua pátria, 

i.e., fora dos trópicos, para aí vencer o rigor do frio, uma vez que da natureza não 

recebe indumentária, pois ela o fez habitar climas quentes, toma à força suas vestes 

aos outros animais, cruelmente arrancando-as do dorso deles. 

Eis como os animais na atmosfera ou em clima frio conservam constante o grau do 

calor natural: do que foi dito também se pode entender o modo pelo qual o grau de 

calor permanece [existet] constante nos animais que habitam atmosfera quente ou 

climas estivais. Pois, nesse caso, como o ar se torna rarefeito na razão direta do 

calor, ocorre que uma porção menor de oxigênio deve se formar nos pulmões e, por 

conseguinte, menos calor se comunica com o corpo por esta via. Mas o calor que se 

transferiria de uma atmosfera muito quente para o animal talvez fosse suficiente 

para queimá-lo, e como então a sábia natureza reverte esse mal? Nada mais fácil de 

entender àquele instruído, mesmo que mediocremente, na ciência da Química e da 

Física: de fato, para revertê-lo, a natureza concede esta lei geral: que toda 

evaporação estaria acompanhada de refrigeração [quod omnis evaporatio 

refrigeratione comitata fuisset] (I)76. 

                                                 
76 Vid. Lavoisier. 
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E assim, se o clima ou a atmosfera for muitíssimo quente, dá-se necessariamente a 

refrigeração, e sempre à [mesma] proporção da do calor, pois a evaporação deve ser 

à proporção do calor da superfície. Por isso, a refrigeração dever ser como 3, 4, 5, 6, 

&c., se calor for como 3, 4, 5, 6, &c. Daí a necessidade que têm os animais de beber 

maior quantidade de água no verão do que no inverno, para que seja suficiente à 

evaporação. Eis a razão pela qual o grau do calor natural deve ser o mesmo em 

qualquer espécie animal, ainda que vivam em atmosfera muito quente. 

Daí também se entendem facilmente as causas de muitos fenômenos, as quais 

muitos fisiologistas, ignorando esta lei da evaporação, injustamente atribuíram a 

outros; e.g., a razão de o termômetro, em atmosfera muito quente, inserido na boca 

do homem, descer; a razão de alguns homens, expostos ao sol ou ao banho quente, 

sentirem frio; a razão de nas combustões animais, não se sentir qualquer alívio, a 

não ser que a parte recém-combusta seja antes umedecida com um algum liquido 

facilmente volátil alcalino volátil, e.g., amoníaco; a razão de a mão esfriar quando 

esfregada com algum líquido de fácil evaporação, e.g., o “espírito do vinho” (álcool), 

etc., etc. 

O oxigênio parece influir também na tenacidade da vida dos animais, segundo meu 

preceptor Dr. Dorthes. Pois animais, nos quais a combustão ou combinação do 

oxigênio é menor, a vida é mais longa e se estende mais tenazmente. Exemplo disso 

temos nos anfíbios, peixes e aves, que têm vida muitíssimo longa, respiração e 

transpiração muitíssimo diminuta em relação aos outros animais, especialmente os 

mamíferos. 

De algumas observações de que convém suspeitar quanto a ser o oxigênio a causa 
das diversas cores do homem. 
Ninguém duvida que os objetos não são tingidos pela cor com que brincam [que 

apresentam? quo ludunt], mas apenas tem o poder de decompor os raios de luz, 

absorvendo e refletindo certos deles. Este poder ou propriedade depende da 

modificação das partes componentes, modificação que parece depender 

maximamente de duas coisas, 1º da luz, como agente, que urge combinar-se com o 

oxigênio, diminuindo a mútua atração dos corpos com seu impacto; 2º do próprio 

oxigênio, que combinado com diversos corpos, faz aparecer, segundo a maior ou a 

menor quantidade, diversas cores mais ou menos intensas. 

Este parecer, muito fatos parecem prová-lo nos três reinos da natureza (I)77; assim os 

óxidos metálicos ganham cores mais intensas se se combinam com uma porção 

maior de oxigênio; as cores dos vegetais e animais em fermentação se devem ao 

oxigênio, as cores dos frutos maduros, sustento que também se devem ao oxigênio. 

Mas, por brevidade, referirei apenas alguns fatos que favorecem a minha suspeita. 

As nigritas [espécie de ave] nascem brancas e pelo contato do ar, aos poucos vão 

vestindo a cor preta, gradualmente, de tal maneira que em sete dias a cor preta 

                                                 
77 Vide as doutrinas dos meus preceptores Dr. Chaptal, Elemens da Chimie, t. 3, p. 140, & D. Dorthes, 
na sua tese para a vaga da Cátedra Régia etc. etc. 
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aparece por completo. Isso observei muitas vezes, e não o desconhece nenhum 

habitante da América ou da África. Dr. LittréI, no ano de 1702, fez a dissecação duma 

nigrita, e observou que a ponta da verga genital, que não era coberta desde o 

prepúcio, bem como a restante superfície do corpo mostravam a cor preta, já a parte 

coberta pelo prepúcio era branca (I)78. Outra observação muita vez por mim 

realizada e por não poucos habitantes do interior do Brasil também serve de auxílio: 

há naquelas regiões certa ave de cor preta por nós vulgarmente chamada urubu, por 

Lineu Vultur aura (Systema Naturæ, t. 1.). Este animal desde a saída do ovo até idade 

deveras provecta é branco, e depois pouco a pouco enegrece. 

Estas observações provam que o contato do ar é necessário à produção da cor preta 

nas nigritas e na Vultur aura. Mas quando apenas o oxigênio, dos componentes do 

ar, se combina com o animal, segue que o oxigênio influencia na cor preta, pálida, 

olivácea ou avermelhada [rufa] dos homens etc., conforme a maior ou menor 

quantidade. Isso depende da temperatura do clima ou da intensidade da luz solar 

que, mesmo fria, facilita a combinação do oxigênio, diminuindo a atração mútua dos 

corpos particulares. Eis a provável razão pela qual os homens continuamente 

expostos ao sol, e.g., os do campo, não tem a cor branca dos da cidade, e tendem 

mais à cor preta quando mais se expõem ao sol mais intenso. Eis ademais a razão 

pela qual as partes não cobertas por roupas parecem mais coradas que as vestidas, 

etc., etc. Os alimentos também influenciam na cor do homem, pois como o 

alimentos comunicam ao corpo suas propriedades e virtudes – o que é demonstrado 

por vários experimentos, dentre os quais enumerem-se os realizados por nosso 

ilustríssimo professor Dr. Fouquet –, segue que aqueles que têm menor ou maior 

afinidade com o oxigênio comunicam ao corpo esta mesma propriedade etc. Mas há 

muitos fenômenos relativos à cor dos homens, cujas causas ainda não se podem 

suspeitar e que se devem reservar à posteridade. 

Facilmente entende-se que a cor natural dos homens não é a branca, como disseram 

alguns autores europeus levados pelo amor de sua pátria, entre os quais enumerem-

se Buffon & Bomar. Pois como a pátria natural dos homens é entre os trópicos, como 

muito bem provou Lineu na dissertação Fructus esculenti da Amoenitates 

Academicæ, t. 6, segue que a cor natural deve achar-se entre os trópicos, onde a cor 

branca não é natural. 

FIM 

 

Arguiram 

D[ivinitatis] D[octores], [Doutores em Teologia] os PROFESSORES do Rei 

Dr. PAUL-JOSEPH BARTHEZ, Chanceler e Juiz da Universidade. 

Dr. GASPARD-JEAN RENÉ, Decano. 

                                                 
I Alexis Littré, membro da Academia Real das Ciências de Paris, realizou diversos experimentos a fim 
de isolar a substância que causaria a cor negra da pele. 
78 Vide a Histoire de l’Academie des Sciences, 1702, p. 32. 
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Dr. ANTOINE GOUAN, Pró-Decano. 

Dr. FRANÇOIS BROUSSONET. 

Dr. FRANÇOIS VIGAROUS. 

Dr. HENRI-LOUIS BRUN. 

Dr. HENRI FOUQUET. 

Dr. JEAN-BAPTISTE BAUMES. 

 
 
6. 2 — Carta de Medicina, 25 de Abril de 1792 
ANTT, Chancelaria Régia, D. Maria I, Livro 41, f. 277v 

 
Dona Maria 1ª Faço saber que Manoel da Aruda Camara [sic.], natural de 
Pernambuco Doutor em Montpellier [ilegível] como constou pelas suas cartas e o 
mais relatório do teor desta carta, examinadores, secretário, assinaturas, chanceler, 
vedor e pagamentos. É em tudo completamente o mesmo que a registada neste livro 
à folha 67 que se deve aqui incorporar só com a diferença, que os novos direitos 
desta foram carregados à folha 66 do livro 1º e registados à folha 257 do livro 49, 
dada a 8 de Outubro de 1792 passa pela Chancelaria a 11 de Dezembro de 1792. 
Tomás António Lopes da Costa 
 
 
6. 3 — Carta de Manuel Arruda da Câmara para Domingos Vandelli, 1797 
William Simon, Scientific Expeditions in the Portuguese Overseas Territories, 1983, p. 173. 

 
Ilustríssimo Senhor Doutor Domingos Vandelli 

Pirauhá, 11 de Dezembro de 1797 
  
Meu prezadíssimo mestre, não me tenho descuidado de escrever a Vossa Senhoria 
desde que cheguei a este país, sei contudo a fortuna e honra de receber letras suas, 
a última que remeti a Vossa Senhoria já sei que não lhe foi às mãos, porque a 
embarcação em que ia foi aprisionada e juntamente uma remessazinha de efeitos, 
que mandava para essa Corte a fim de me virem alguns livros e outras coisas que 
precisava. 

Em Julho recebi o Aviso, pelo qual me manda Sua Majestade [que] viaje toda a 
capitania de Pernambuco, dando me um ordenado anual: a Vossa Senhoria é que 
devo dar os agradecimentos desta graça porque sei que havia de concorrer com 
quanto pudesse para isso: depois que recebi o Aviso tenho me desembaraçado de 
tudo para melhor me empregar no serviço de Sua Majestade, e se até agora sem ser 
assalariado trabalhava no que podia, com muito maior razão trabalharei agora, que 
além da minha vocação me chamar a isso, a obrigação me faz um dever. Já estou de 
viagem para os sertões a fim de indagar o que há de mineralogia, e mais coisas 
pertencentes a História Natural, [mas] se tenho tardado até agora, é porque umas 
sezões me impediam [de] viajar, e também por lançar de mim [“abrir mão”] todos os 
mais negócios para ficar inteiramente livre, e encarreguei tudo a meu mano. Ainda 
que o ordenado anual, de que me faz graça Sua Majestade, é pequeno nas 
circunstâncias atuais de Pernambuco, isto não obito [óbice] a que eu me dispusesse 
logo a cumprir as ordens que me foram distribuídas – mas devo advertir a Vossa 
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Senhoria que não posso dar cópia de mim a miúdo [amiúde], (porque a extensão de 
país que tenho de viajar é grande e a maior parte deserta, pelo que se Vossa 
Senhoria tiver ocasião de representar isto mesmo ao Ilustríssimo Senhor Dom 
Rodrigo, será bom, para que ele não pense que é pequeno, porque o não devia 
comer no sucesso da minha casa, como faz um professo de gramática, ou outro 
qualquer), mas devo viajar, em que infalivelmente hei de pagar a cinco pessoas, que 
me acompanham, guiando cada uma sua cavalhadura [cavalhada, seus cavalos e 
pertences], estas mesmas devem ser alugadas; sem falar no sustento e despesas de 
quem corre a terra nos lugares que me parecerem convenientes, pois que o meu 
destino não é correr países simplesmente sem fazer diligências necessárias para o 
bom êxito da minha comissão. Eu já representei isto mesmo ao Ilustríssimo Senhor 
Dom Rodrigo, mas devo pedir a Vossa Senhoria que reforce as minhas razões, pois o 
alvo da ambição não é que me guia sem o interesse da soberana, e o amor da Pátria. 

Remeto a Vossa Senhoria essa carta inclusa para fazer entregar ao amigo Frei José 
da Conceição Veloso, juntamente essa Memória sobre a cultura de algodão 
[Memória sobre a cultura dos algodoeiros], frutos que tenho colhido de experiência 
e observações do tempo em que me tenho empregado neste negócio. A carta vai 
aberta, para que Vossa Senhoria veja a tal memória e depois a faça entregar ao 
amigo Doutor José Veloso, para ou lê-la a Academia [das Ciências de Lisboa], ou 
fazer o que Vossa Senhoria e ele por melhor determinação. Nela verá duas estampas 
iluminadas, uma flor do algodão, outro do gafanhoto cristado, Prillus ovistatus, mais 
outras quatro espécies de gafanhotos e uma espécie de percevejo: todos estes 
animais perseguidores dos algodões foram pintados por mim mesmo; também verá 
Vossa Senhoria aí desenhada uma máquina de ensacar o algodão, muito cômoda, 
inventada por mim, em que poupei a mão de obra aos agricultores de mais de 20 
réis além de outras vantagens muito interessantes, como na memória pode Vossa 
Senhoria ver, além disto também desenhei os engenhos de açúcar… 

Uma das coisas que me é necessário, é um desenhador e um escrevente, pois que 
eu não posso absolutamente tais ofícios de compositor, desenhador e escrevente; 
para desenhador já tenho um em vista; peço a Vossa Senhoria encarecidamente que 
não perca ocasião de o tiver oportuna, de falar ao Ilustríssimo Senhor Dom Rodrigo a 
esse respeito, pois, contam, incomparavelmente será mais rápido o progresso que 
farei. 

Deus guarde a Vossa Senhoria como lhe deseja, que é. 
De Vossa Senhoria 

Discípulo o mais obrigado 
Manuel Arruda da Câmara 

 
 
6. 4 — Carta de Manoel Arruda da Câmara para Frei José Mariano da Conceição 
Velloso, 1799 
Museu Paulista, 2 de Junho de 1799, Fundo José Bonifácio, Serviço de documentação textual e 
iconografia, Doc. 275 

 

Reverendíssimo Senhor José da Conceição Velloso 
Agora que chego do sertão é que recebo a carta de Vossa Reverendíssima de 28 de 
Outubro de 1798. Vossa Reverendíssima queixa-me da falta de letras minhas, mas 
julgo que a esta hora estará essa razão desvanecida pelo das minhas que 
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acompanharam a lacônica do Doutor Carvalho; pois quem as levou foi o Doutor… 
[sic], nosso patrício médico que foi d’Angola, estou certo que poderia tardar, mas 
não faltar a entregar-lhe as ditas cartas, que tanto foram recomendadas: tão seguro 
estivesse eu da entrega de outras que lhe remeti por via de Brederodes, Ouvidor que 
foi da Paraíba, tanto para Vossa Reverendíssima como para o Ilustríssimo 
Excelentíssimo Senhor Dom Rodrigo de Souza Coutinho, as quais acompanhavam 
umas memórias das quais, uma versava sobre a cultura do algodão, onde eu não 
falava sem a experiência de muitos anos que tenho empregado neste gênero de 
Agricultura: esta oferecia ao Excelentíssimo Senhor Dom Rodrigo, como premissa do 
meu trabalho literário. Desta memória mandei dois exemplares, um ao Doutor 
Senhor com uma carta de 10 de Dezembro de 1797, e outra a Vossa Reverendíssima 
inclusa em uma carta ao Doutor Vandelli, que também foi por via de Brederodes. Em 
outra memória descrevi a planta Piqui, a qual dei o nome genérico Phaptalia, de cujo 
fruto quimicamente se extrai sebo vegetal: eu pedia então a Vossa Reverendíssima 
que castigasse ambas estas memórias antes que se publicassem; como porém na 
que Vossa Reverendíssima me escreve de 28 de Outubro de 1798, e nada disso me 
falta, tenho razões de suspeitar que Brederodes desencaminhou tudo, talvez que 
assim não seja, e que outra causa tenha retardado o recibo destes papeis, mas como 
a prática de maiores iniquidades o devem fazer suspeito, não lhe faço injustiça, e fico 
livre da temeridade no juízo que formo em sua desavantagem [desvantagem]. 
Para me justificar perante o senhor Dom Rodrigo lhe escrevi do sertão, pedindo-lhe a 
razão suficiente de tal falta, respondeu-me confiadamente, que se o Excelentíssimo 
Senhor Dom Rodrigo, e Vossa Reverendíssima não tinham recebido as minhas cartas, 
e memórias, não foi por sua culpa, pois que a remeteu a seu irmão Henrique Conego 
da Patriarcal, para as entregar propriamente em Lisboa, e diz que tem recibo e 
clareza do capitão que as conduziu, isto baste a servir de guia a Vossa 
Reverendíssima para procurar os tais papeis se ainda os não recebeu, na primeira 
carta que escrever ao Excelentíssimo Senhor Dom Rodrigo remeterei inclusa a de 
Brederodes. 
Na dissertação da cultura do Algodão dava várias estampas desenhadas por mim, 
tais eram, um ramo de algodoeiro florido, uma espécie de grilo perseguidor desta 
planta, iluminados, e além d’outros insetos; engenhos de descaroçar o algodão, 
também melhorados por mim; e além de tudo isto descrevi largamente uma prensa 
de ensacar de minha invenção, coisa tão cômoda e tão bela, que tendo merecido o 
louvor dos negociantes desta praça, se tem feito conhecer a sua vantagem sobre o 
modo ordinário, e começa a generalizar-se o seu uso pelos sertões, pois enquanto 
por aquele método se ensaca um saco, pelo meu se ensacam vinte, afora outras 
singularidades, que na mesma memória referia: mande-me dizer se me será útil tirar 
uma justificação disto pelo Ouvidor da mesma Comarca. 
Tendo saído para os sertões em Dezembro de 1797 agora é que me recolho tendo 
ainda corrido pouca extensão desta capitania por duas razões, 1ª para cumprir à 
risca a ordem de Sua Magestade, que me manda indagar escrupulosamente a dita 
capitania, e para o fazer assim não devo andar franqueando terras sem as examinar 
com miudeza, 2º porque em Setembro do ano passado me saltearam três 
enfermidades ao mesmo tempo, uma carneirada de Quixeló, uma hérnia humoral, 
que me vedava andar a cavalo, e finalmente uma oftalmia tão vigorosa que me 
obrigava a viver em trevas num camarim desde 11 de Novembro até 24 de Abril. Eu 
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pretendo tirar justificação desta enfermidade pelo corregedor para enviar a V. R.ma 
afim de que se achar necessário a faça ver a V. Ex.a: na verdade se não fosse este 
obstáculo teria mais cedo dado copia de mim, e teria adiantado muito mais a 
importante comissão, de que S. Mag.de foi servida encarregar-me. No espaço que 
tenho corrido, ainda que se não reputo pelo meu paiz, com tudo tenho descoberto 
salitre bom, abudantissimas minas de Pedra-hume, ferro, cristaes de Rocha, 
amatites, algumas agatas, alabrastro, alvaiade nativo, muito petroleo, e alem disto 
diversos saes neutros, entre os quaes duas especies mais singulares; tambem achei 
mina de oiro, se bem que não pude tirar maior porção, mas sempre extrahi algumas 
oitavas para as enviar para amostra a S. Exª. Se o inverno deste anno não fosse tão 
curto nos sertoens, e eu não tivesse doente no melhor tempo de me aproveitar 
delle, teria feito neste genero huma remessa mais avultada: V. R.ma bem sabe que 
sem agoa se não fazem as lavagens de terras; aproveitei muito para lavar de canoa, 
mas nesse tempo faltarão-me as chuvas, e só pude lavar huma pequena porção em 
bateias pelas grupiaras. 
No inverno proximo vindoiro pertendo tornar ao mesmo trabalho, tanto nesse lugar 
como em outros de suspeita das experiencias que já tenho feito colho, que não 
deixará de ser proveitoza a exploração. Por todo o mez de Julho pertendo expedir 
daqui todas as amostras de que tenho achado, e o não faço já porque ainda ficarão 
em o caminho do sertão tres cargas dos ditos por se pizarem os animaes que os 
conduzião, já mandei cavallo de refresco a conduzilas. À dita remessa acompanharão 
descripções muidas das producções; de huma coiza pode V. R.ma estar certo, que eu 
naõ uso de oculo de aumentar para fazer valer mais o meu serviço, o que eu disser 
he pura verdade; pois estou persuadido que a ella se não deve faltar, nem faltando 
aos da plebe, quanto mais aos principes. Descobri huma nova qualidade de anil, 
differente de Indigofera mas quando a vi já tinha florescido, e só colhi huns restos da 
frutificação, e della collegi pertencer a tal arvore à classe Syngeneria ordem 
Poligamia aqualis; com tudo não desenhei, nem descrevi pelo não fazer com 
imperfeição, pois V. R.ma bem sabe que faltando a hum botanico a inflorescencia de 
qualquer planta, he o mesmo que faltar a hum piloto a busula, só me aproveitei de 
algumas folhas desta arvore para tingir hum pedaço de pano; o effeito foi 
maravilhoso e prompto, pelo que me persuado será mais vantajosa a cultura deste 
anil em arvore, do que a do indigo vulgar; mas disto só experiencias mais repetidas 
poderão confirmar, e só espero pelo temperamento competente que he em 
Fevereiro, e Março: tendo bem em vista isto, para que outro se não aproprie desta 
descoberta, como já aconteceo de outra. Se a morte me surpreender antes que eu 
complete a historia natural do meu paiz, a levarei atravessada na garganta. Já vou 
com bom numero de plantas desenhadas e descritas; a respeito de animaes me 
tenho esmerado, com preferencia nos insetos, e nos peixes, e tenho desenhado 
daquelles mais de duzentos, entrando especes bem raras: estou aprontando huma 
bella taboleta para o Ill.mo e Ex.mo S.nr D. Rodrigo. Estimo muito que me tenha 
recomendado amizade ao S.r Nabuco, elle ainda cá não chegou, e mais me 
impacienta a sua tardança pelo dezejo que tenho de ver as suas obras, porq.e de 
tantos que julgo de V. R.ma ter dado à luz, não vi nenhuma se não o Fazendeiro do 
Brazil, que hontem me emprestou hum Sr. de Engenho, e de que ainda não tive 
tempo se não de ler o prefacio. Faz hoje tres dias que cheguei e inda não vizitei o 
Bispo, o que pertendo fazer amanham.  



 

 

 

84 

Alegrome infinitamente com a noticia que me dá dos que estão empregados nos 
exames de producções naturaes de outras capitanias, daquelles so conheço 
pessoalmetne José de Sá Betancourt, e João Manso Pereira, por correspondência 
epistolar. Eu me julgo a todos inferior em conhecimentos, e talvez serei em 
felicidades, porém não nas deligencias. Veja o que me diz a respeito do salitre nativo 
da Ribeira do Itaim no Piaugui no anno de 94 o descobri, não só naquellas 
vizinhanças pelo Riacho chamado da Mina junto a Bocaina, mas tambem no lugar 
nomeado Ribas, Brejo da Onça, na Fazenda da Onça, pertencente a Luiz Carlos, achei 
caparroza na serra dos matoens; pedra hume e destas coizas, já dei a V. R.ma huma 
noção na minha primeira carta, por sinal que me respondeo que a faria imprimir em 
hum folheto que estava a dar a luz, e que o queria intitular Paladio Portuguez. Até 
agora não soube o que surtio, verdade he que escrevi laconicanimente a este 
respeito sem lhe dizer o seu condimento, por Ter sido feita aquela viagem a objectos 
de commercio, agora porem estava em via de verificar tudo; mas como estes lugares 
são longe, e eu queira franquear pares sem os examinar methodicamente para nada 
me escapar, por isso custará mais a lá chegar. Não tem faltado por aqui invejozos 
que tenham tentado roubarme a gloria do meu trabalho. D. Thomás, e ouvidor do 
Ciará, derão-se as mãos para esse fim; este ultimo estimulado daquelle espelhou 
ordem para que todos os comandantes, e camaras da sua comarca, para que a seu 
arbitrio chamassem os homens, que lhes parecessem mais intelligentes, e que lhe 
encarregassem irem discorrer montes, e altos, em cata de quina e salitre, e aquelle a 
isto se jurasse o prenderem, e depois de summariado por desobediente cadêa da 
cabeça da 
comarca.  
Assim que espalharão-se estas ordens virão-se aquelles matos innundados de 
naturalistas, vaqueiros e Rosseiros sem outro conhecimento mais do que saberem 
tanger gados, e sem outro premio mais que a esperança do promettido castigo se 
desobedecessem. Quanto vi eu destes forçados lamentarem-se por serem obrigados 
a deixarem as suas familias, e serviços para procurarem o que não conhecião, daqui 
nasceu o hirem-se aproveitar nos lugares de donde eu sahia, e assim se preparão 
remessas, ignoro se serião, ou não remettidas ao ministerio Iluminado e como he 
presentemente o nosso, e que só podião ser filhas da inveja, e da ignorância: esta 
consideração pois me fez continuar o meu trablho, e me deliberei prever tanto ao 
Ouvidor do Ciará, como a General D. Thomás, queixandome a elles delles mesmos; e 
para obstar de algum modo os damnos que dahi me podem provir escrevi ao nosso 
commum benfeitor o Ill.mo e Ex.mo S.r D. Rodrigo por via do Governador da Paraiba, 
participando-lhe que se preparão remessas furtivamente, e que o privinia para que 
não tivesse eu occazião de me queixar como Preta... Agora finalmente recomendo a 
V. R.ma que faça esta mesma representação a S. Exª V. R.ma já pode estar certa que 
eu não digo coisa que a não possa provar, aquellas cartas dispoticas ordens de que 
assima fallei ainda existem nas mãos dos commandantes, e capp. Móres, admiro-me 
que aquelle ouvidor perdendo tempo de accudir às obrigaçoens do seu officio, pois 
desde que veio (segundo me dizem) ainda não deo huma sentença estando por isso 
as coisas paradas, só lhe sobre para intrometer-se na minha obrigação, e em 
negocios de comprar e vender, e muitas mil arrobas de algodão pela via de seo 
compadre Manoel Francisco. Na carta que lhe escrevi em dois de dezembro de 99 
lhe expuz huma coiza bem util,e bem digna de que V. R.ma como amigo da 
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humanidade tomasse a sua conta, e de hum so golpe tirasse dois beneficios: primo à 
minha pátria, secundo ao meu amigo, e seu patricio, o D.or José Joaquim de 
Carvalho, a favor de quem implorava a Regencia de huma cadeira de anatomia, e 
curativo do Hospital Real. ... do contexto verá V. R.ma que se pertende coisa 
differente da primeira intenção, porem em quanto a mim tanto mais facil a 
conseguir-se, quanto mais justo me parece logo a V. R.ma encarecidamente o queira 
appresentar ao Ill.mo e Ex.mo Sn.r D. Rodrigo, e interessar-se no bom exito para 
beneficio da Patria, que tudo merece por ser de probidade, e honrada, e por ter 
conhecimentos, que com as suas licoens pode certamente melhorar a arte de curar 
neste paiz, que esta inteiramente abandonada a huns imperios a quem o nome de 
cirurgiao he impertinente. Quando lhe escreve sempre pareço laconico, ainda que 
para os outros muito extenso, pode V. R.ma tomar esta por hum resumo do que he 
hei de escrever daqui a pousos dias, então me estenderei à vontade, por agora só 
quero aproveitar a occazião do Navio que está em franquia. Deos guarde a V. R.ma. 
Recife, 24 de Junho de 1799. De Vossa Reverendíssima Amigo certo e obrigadíssimo. 
Manoel Arruda da Camara. 
 
 
6. 5 — Ofício de Manoel Arruda da Câmara ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os motivos que impediram a rápida 
avaliação dos solos e lugares adequados para as minas de salitre na capitania de 
Pernambuco, 28 Agosto 1797 
AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, Caixa 198, Doc. 13605 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

Por Aviso de 18 de Março de 1797 de Vossa Excelência me fez a honra enviar, fui 
instruído das Ordens de Sua Majestade pelas quais foi a mesma Senhora servida 
encarregar-me da indagação das nitreiras naturais, e mais minas, que possa conter 
esta capitania de Pernambuco, rio de São Francisco e Jacobina. U vou beijar as mãos 
a Vossa Excelência por esta honra, e Mercê, e assegurar-lhe que sem perda de 
tempo entro nesta longa e penível carreira abandonando todos os obstáculos que os 
interesses particulares me poderiam subministrar para ocupar-me no bem público, 
primeiro objeto que deve mover o verdadeiro cidadão, e darei parabéns à minha 
fortuna, se empenhada nesta importante comissão toda a minha diligência, e 
cuidado poder conseguir a aprovação de Sua Majestade e a proteção de Vossa 
Excelência. 
Não devo com tudo deixar de lembrar a Vossa Excelência algumas circunstâncias, 
que podem retardar muito o bom êxito desta comissão para que Vossa Excelência 
haja por bem dissipá-las aplanando as dificuldades, que são invencíveis às minhas 
poucas forças: a capitania de Pernambuco, rio de São Francisco, que devo viajar tem 
de extensão mais de quatrocentos léguas, sem haverem estalagens, e os mais 
cómodos que tem os caminhos da Europa; pelo que devo levar comigo os víveres 
necessários para mim, e os que me acompanham, para isto, e para minha condução 
me são indispensáveis ao menos cinco cavalgaduras, e outros tantos condutores, 
instrumentos, para as minhas experiências, tais são o meio necessário químico, 
alavancas, almocafres, bateias, verruma de penetrar a terra; o que tudo devo 
conduzir por estes lugares quase desertos, para o que não podem chegar os 
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quatrocentos mil réis anuais, de que Sua Majestade me fez Mercê para minha 
subsistência, além do aluguer das pessoas, que devem cavar a terra nos lugares em 
que eu achar indícios de algum mineral, e das conduções ao porto de embarque e 
daí para o Recife de Pernambuco. 
Estas considerações, porém, não tiveram poder de me retardar; eu vou principiar 
incessantemente a minha carreira, o que não hesitaria fazer ainda que Sua 
Majestade me não tivesse feito Mercê de um salário, bastava haver-me honrado 
simplesmente com sua eleição para tão importante comissão. Deus Guarde a Vossa 
Excelência por muitos anos como eu e o Brasil há mister. 
Recife de Pernambuco, 28 de Agosto de 1797. 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor              De Vossa Excelência 

O mais humilde súdito 
 

Manoel Arruda da Câmara 
 
 
6. 6 — Ofício de Manoel Arruda da Câmara ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as descobertas de minas de salitre na 
capitania de Pernambuco, a colheita feita de amostras minerais e vegetais e o 
envio destas para o Reino, 9 de Outubro de 1798 
AHU, Conselho Ultramarino, Caixa 204, Doc. 13950 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dom Rodrigo de Sousa Coutinho 

Desde onze do mês de Dezembro do ano passado saí a viajar por estes sertões 
desertos em conformidade às Reais Ordens, expedidas por Vossa Excelência, e 
tendo-me embrenhado pelos bosques da serra chamada cajueiro, que é uma parte 
da Bruburema [Borborema], de onde agora saí, nela descobri salitre em diferentes 
lugares daquela qualidade à que os naturalistas dão nome de flor de muro, já bem 
puro e excelente, perto desses lugares descobri também algumas minas de pedra-
ume a qual florescesse nas quebradas de enormes rochedos, que compõe aquela 
montanha, pela decomposição do enxofre que se acha entre os poros da mesma 
pedra, a qual é mole e frágil, a que os alemães chamam Gneis [sic]. 
Estas minas são daquela qualidade de algumas da Itália, de onde saí a maior parte da 
pedra-ume, que se gasta na Europa, e ainda que só floresce na superfície do 
rochedo, o total dele é da mesma natureza e penso que por meio das operações que 
na Itália se usam, e que prescreve a Arte poderemos conseguir como tá a factura 
[feitura] da pedra-ume em abundância, cuja experiência não fiz no mesmo lugar 
como devia, porque a seca principiou [a] apertar [muito cedo], e saí receando que 
me embargasse, e não pudesse vir fazer a remessa do que tenho achado e dar cópia 
de mim a Vossa Excelência. Quando principiar o bom tempo pretendo tornar para 
poder assegurar a Vossa Excelência do proveito que o nosso Reino pode tirar das tais 
minas [assim] como das de outros sais minerais que naquelas vizinhanças existem. 
Nesse mesmo lugar também achei uma boa amostra de alúmen plumorum, coisa 
bem rara e digna do Museu de Vossa Excelência, [e] descobri uma grande 
abundância de petróleo, algumas amostras de bela Agata incrustada e bem preciosa 
para um Museu, grande quantidade de cristais de rocha bem cristalizados, de 
ametistas, sal gema, sais neutros, ferro; o que tudo, assim como alguns produtos 
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animais e vegetais pretendo breve remeter a Vossa Excelência, e só dilato essa 
remessa enquanto faço a análise química desses mesmos produtos para então 
serem remetidos a Vossa Excelência com mais decência, circunstanciando tudo com 
a individuação com que devo dar conta de uma comissão tão importante e tão 
honrosa. 
A respeito do salitre, ele é belo e do melhor como Vossa Excelência mesmo verá nas 
amostras que conto remeter incessantemente; mas por hora ainda me não atrevo a 
prometer a Vossa Excelência uma explotação contínua e inesgotável, contudo tenho 
boas esperanças de o achar na abundância que desejo, assim Deus me prospere. 
Não é Vossa Excelência esta carta senão como um breve anúncio do que tenho feito, 
ou dos produtos que tenho descoberto; por que a descrição circunstanciada de tudo 
enviarei na ocasião em que fizer a remessa que será o mais breve possível. 
Por aqueles mesmos lugares por onde tenho feito as minhas descobertas tem 
andando algumas pessoas colhendo os mesmos produtos, que com sumo trabalho 
descobri, e como me afirmam que há quem prepare uma remessa deles a fim de a 
enviar ao Ministério; para que sendo que assim o façam não me aconteça queixar-
me como fez o poeta épico latino [, quando disse]: hos ego versiculos feci tulit alter 
honores [“Eu escrevi estas linhas, outro obteve o crédito”, Virgílio], adianto-me a 
[/tomo a precaução de] participar isto mesmo a Vossa Excelência como ao meu 
grande protetor. Deus Guarde a Vossa Excelência como o Brasil e eu havemos 
mister. Pombal, 9 de Outubro de 1798. 
 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor                                                    De Vossa Excelência 

O mais húmil e obrigado criado 
Manoel Arruda da Câmara 
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Apêndice 7 — José Joaquim de Carvalho 
 
7. 1 — Algumas proposições acerca do escorbuto, 1792 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine – Tradução de Adriano Aprigliano. 

 
ALGUMA PROPOSIÇÕES ACERCA DO ESCORBUTO, 

 
as quais submeteu aos debates públicos, no Ludovicée de Montpellier, seu autor 
José Joaquim Carvalho, fluminense entre os Brasileiros, Mestre da Artes Liberais e 
aluno desta Universidade, no dia [em branco] do mês de março do ano de 1792, 
 
para a obtenção da prima Apollinaris laurea [Primeira láurea apolinária] 
 
“Difficile est rectè cogitare, rectè scribire, difficilius, ut nobiscum idem sentiant, alios 
adducere.”  
Mead  
[É dificil pensar corretamente, escrever corretamente; mais difícil é fazer com que os 
outros pensem o mesmo que nós] 
 

 
Montpellier, 

Junto a Jean-François PICOT, tipógrafo do Rei  
e da Universidade 

1792 
 
 

ARGUMENTARAM 
OS ILUSTRÍSSIMOS PROFESSORES, 

D. PAUL-JOSEPH BARTHEZ; Chanceler da Universidade 
D. GASPARD-JEAN RENÉ, Decano 
D. ANTOINE GOUAN, Pró-decano 
D. FRANÇOIS BROUSSONET 
D. HENRI-LOUIS BRUN 
D. HENRI FOUQUET 
D. JEAN-BAPTISTE TIMOTHE BAUMES 
 
 
 
ALGUMA PROPOSIÇÕES ACERCA DO ESCORBUTO 
 
Diz-se que o escorbuto está presente quando o doente sofre de grande debilidade 
em todo o corpo, a qual cresce paulatinamente, acompanhada de certo sentimento 
de fadiga, maior durante o sono; da hemorragia das gengivas que se seguem à mais 
leve fricção, de sua separação dos dentes, de sua fungosidade e apodrecimento; do 
fedor do hálito; do corpo em várias partes coberto de manchas roxas/púrpuras e 
azuladas/lívidas. 
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É portanto sem razão que a doença de que tratamos tenha sido por muitos autores 
confundida com suas cognatas, decerto a elefantíase, a hipocondria [hypocondriasis] 
e a lues venérea [sífilis]. Nem se devem admitir distinções no ácido, alcalino, 
terrestre, marinho etc., deveras hostis à prática [?]. 
Por natureza, o mesmo escorbuto não é contagioso; ou se deve à constituição do 
doente e pode então ser chamado constitucional, ou a causas acidentais e pode 
então ser chamado acidental. O segundo é fácil de curar, o primeiro, mais difícil. 
 [O escorbuto] abarca muitos sintomas, e diferentes entre si, em virtude da 
idiossincrasia do sujeito ou em virtude da doença com a qual se complica, dentre os 
quais os autores distinguiram três estados ou graus.  
No primeiro estado a face torna-se pálida e inchada, as carúnculas lacrimais 
esverdeiam-se; seguem-se a lassidão espontânea do corpo, o torpor, a vontade de 
sentar e deitar-se, a comichão79 das gengivas, sua tumefação e sangramento pelo 
mais leve contato; as gengivas [ficam] avermelhado-azuladas [subrubro livides? 
deveria ser lividas], moles e esponjosas; em seguida, fungosas e muitíssimo fétidas; 
há amolecimento e queda dos dentes; fedor do hálito; pele seca e muito áspera; 
manchas vermelhas e azuis que não passam da superfície da pele; que dia a dia vão 
ganhando (?) [adpiscentes não existe] uma cor mais escura até ficarem pretas; 
observadas sobretudo nas tíbias e fêmures; surgem frequentemente nos braços, 
tórax e tronco, mas mais raramente na cabeça e no rosto; inchamentos das pernas 
em volta dos maléolos que surgem de manhã e desaparecem ao fim da tarde quase 
por completo; dores, enfim, inconstantes e fixas [vagi, fixi] nas articulações, no 
dorso, nos lombos e no tórax. O apetite entretanto permanece forte e o pulso mal se 
afasta do natural. 
O segundo [estado], além dos [sintomas] já enumerados, recebem-no contração 
deveras rígida dos tendões das curvas [articulações?] da tíbia [tendinum flexorum 
tibiæ], muito raramente do braço, que lhes impede o uso; os doentes ficam cansados 
e depois de repouso bastante estendido desmaiam [animo linquuntur]; em alguns 
observa-se ptialismo deveras incômodo80; as gengivas são afetadas grandemente, 
tornando-se fungosas, podres e doloridas; levemente contraídas, derramam sangue 
seroso, ficam profundamente irritadas, são mesmo por vezes atacadas pela 
gangrena; os dentes desnudam-se, muita vez enegrecem, amolecem nos alvéolos e 
caem espontaneamente; não raro ajuntam-se a cárie/podridão [caries] dos ossos 
maxilares, o inchaço desordenado das pernas, e tumores nas mesmas, duros e muito 
doloridos. Os doentes frequentemente conservam o apetite são e se regozijam com 
o exercício de todos os sentidos. O pulso, por sua vez, fica fraco, desigual e mais 
lento. 
No terceiro [estado], enfim, tudo piora: pois as úlceras/feridas pregressas com mais 
e mais frequência se repetem [referantur?], a pele/cútis das tíbias se fende, 
sobretudo se os tumores estiverem moles e azulados/lívidos, fissuras essas que se 
transformam em feridas fungosas, sanguinolentas e que facilmente contraem 
gangrena; febres pútridas (?) e coliquativas, acompanhadas de petáquias, suores 
fétidos e outros sintomas de podridão; tamanha quantidade de dispneias que os 
doentes não apenas desmaiam pelo mais leve movimento, mas também com 

                                                 
79 Hinc fortasse Plinii stomacace, & sceletyrbe. 
80 Frequentius symptoma apud phlegmaticos, tabaci masticatores & fumatores, quod si semel occurrit, 
ad morbi terminum usque protenditur. Ronpp. 
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muitíssima frequência falecem durante os desmaio [inter eumdem è medio 
tollantur]; copiosíssimas hemorragias de sangue pelos pulmões, ventrículo, vias 
urinárias e outras partes da pele/cútis; obstrução e corrupção das vísceras 
abdominais, de onde cólicas ferozes e constipações pertinazes do intestino, 
hidropisia, icterícia [morbus regius], ftise, e absoluta prostração. Ao fim, então, à 
constrição e ao violento aperto do peito, ao pulso desigual e intermitente segue-se a 
última morte dos males. 
Sob a constituição úmida e fria do céu tem origem o escorbuto; por isso infesta não 
só os povos boreais, que vivem sob clima mais frio, mas também os vizinhos ao mar 
e a lagos, que habitam casas úmidas e porões (?) [subterranea cella, lit. celeiros 
subterrâneos]. Ele (escorbuto) quase sempre reside no mar [Mare ferè semper 
incolit]. 
Predispõem a gênese do escorbuto doenças crônicas pregressas, sobretudo as febres 
intermitentes, hemorragias, a hipocondria, a lues venérea, bem como o abuso dos 
mercuriais; o gênero inerte de vida ou demasiadamente ativo, as afecções do ânimo 
muito estendidas [diù continuata], especialmente a tristeza e a preocupação 
[maestitia, sollicitudo]; enfim a imundície do corpo e as roupas molhadas. 
Dão ocasião a que ela se desenvolva [huic evolvendæ] todo alimento de difícil 
cozimento ou de parca nutrição, cru, farinhoso, não fermentado, oleoso, salgado, 
defumado [fumo induratus], sobretudo junto com a carência de vegetais frescos e o 
abuso de espirituosos [bebidas alcoólicas]. 
Acerca da causa primeira já se debateu/discutiu de muitas maneiras entre os 
autores. [?]. 
1º. Tal é a lei da economia animal que diminuída ou destruída, por qualquer que seja 
a causa, a força vital nas fibras animais, seguir-se-á a proclividade a putrefação 
[putredo]. 2º. O primeiro efeito das lesão do princípio vital é a debilidade da fibra 
muscular e a impotência [perda do poder] de maior contração. 3º. À debilidade da 
fibra muscular seque-se a flacidez, o prolongamento, a menor coesão, a fácil ruptura 
e a rápida putrefação81. 
Os efeitos das causas que vimos ajuntam-se nele (no escorbuto?) [in eo] de modo a 
diminuir ou suprimir a perspiratio sanctoriana e de modo que a matéria dele 
transforme a fibra em sólidos, quer imediatamente [i.e., naturalmente] relaxando-(a) 
e debilitando-(a), quer mediatamente pelo trabalho parco do chilus ou por 
deficiência de nutrição. Por isso debilidade ou o afrouxamento da fibra é a causa 
primeira do escorbuto. Daí a putrefação por efeito. 
Decerto essa putrefação que segue o escorbuto e depende da intensidade e 
diuturnidade dele, indicaram-na o sangue extraído em vários estágios da doença, a 
pronta e rápida origem do escorbuto depois de afecções do ânimo sem 
pródromos/propatias pregressos/as; o emprego de alimentos discrepantes por 
natureza, a saber, vegetais e animais, ao que se segue indistintamente a doença. 
A natureza proposta do escorbuto e sua índole, ensinam-na mais claramente as 
regras que a cura da doença em próspero evento comprovou, regras cujas leis 
precípuas são estas: paulatinamente se devem ressarcir as forças perdidas, expelir o 
que ficou retido, restituir as secreções e excreções, fortalecer o afrouxado e o débil, 
estimular o inerte. 

                                                 
81 Clar. Fontan. in eximio opere (recherche philosophique sur la phisique animale). 
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Acria evacuantia sempre exasperam/aguçam a doença e frequentemente tornam-na 
incurável. Por isso deve-se iniciar, no primeiro estado, por alimentação lene/leve, 
atenuante, sucoso/suculento, saponáceo, que conduza levemente o intestino [alvum 
ducere, creio que o sentido de ducere “levar, conduzir” aqui seja especial, talvez 
“regular, ordenar”]; [alimentação] desse tipo fornecem em abundância os caldos de 
carne recém-abatida, cozida com vegetais; frutas maduras, da estação, dentre as 
quais sobretudo as airosas (?) [aurantia], laranjas [citrea mala], limões; [... deve-se 
iniciar, (ademais),] por bebida levemente estimulante, diaforética, diurética, a qual 
fornece o soro de leite misturado com sucos/poções (?) antiescorbúticos [succis anti 
scorbuticis maritatum], ou o próprio leite, contanto que doente não sofra dos 
incômodos mencionados por Hipócrates acerca do emprego do leite. Entretanto as 
seis res (coisas) não naturais devem ser ordenadas de modo que não sejam 
contrárias às causas. 
No segundo (estado), por seu turno, em que á maior a debilidade, convêm, além dos 
já enumerados banhos aromáticos, cardíacos armados de estímulo leve, quinino 
(kina), não infenso ao estomago, vários sucos/poções (?) antiescorbúticos, 
alimentação preparada apenas com caldos e vegetais. Deve-se evitar seção da veia, 
mui frequentemente indicada por falsos sinais; deve-se evitar a exposição dos 
doente ao ar livre (aeri aperto). 
Para o terceiro (estado) é rara a cura (medela), e desesperada se não for obtida 
pelos (métodos?) anteriores. Entrementes, os sintomas reivindicam para si método 
peculiar que será descrito em seguida.  
Para o inchamento esponjoso das gengivas convém fazer uso de medicamentos 
aluminosos; já quando urge a putrefação, [convém fazer uso de] gargarejos com 
água hordeácea, mel rosado e ácidos minerais. 
Para a salivação, quer espontânea, quer causada pelo emprego descuidado de 
mercuriais, são elogiados os epispásticos, clisteres/enemas purgantes minorativos, 
sudoríficos de bolo teriacal, cânfora e flores de súlfur; gargarejos ora com oximel 
cilítico, ora com decocção de casca peruana com um pouco de alúmen. 
Para o edema das pernas, fricções leves, secas, com um pano de lã fumigado com 
vapores aromáticos; fomentações quentes, dissipantes (discutientes), suores 
com/por vapores... [?]. 
Para conter nunca subitamente e completamente a diarreia, são úteis o diascórdio, o 
ruibarbo, o vinho tinto e, in extremis, o ópio. Se for muito sanguinolenta, [são úteis] 
o alúmen com diascórdio, a tintura acidulada de rosas vermelhas e outros 
adstringentes. 
Para as manchas escorbúticas são úteis o suco de laranja (?) [citrum] e a água de cal 
misturada com espírito de vinho [i.e., vinho] canforado. O claríssimo Goguelin elogia 
a fomentação com sementes de linho, água comum [aqua communis], água de vida 
[aqua vitae] canforada e sabão branco [sapo albus]. 
Para as dores das articulações, fixas ou erráticas, convém o oximel cilítico ingerido 
em sorvedura diaforética [in sorbitione diaphoretica haustum]. 
Enfim, para as hemorragias perigosas são úteis os ácidos minerais [ad acida..., o ad é 
certamente erro de impressão], administrados em dose pequena e repetida, 
quinino, vinho tinto, os quais a observação atesta que, nas febres coliquativas 
(liquefeitas?) dos doentes de escorbuto, dão resultado mais certo. 

FIM 
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7. 2 — Carta de Médico, 24 de Setembro de 1792 
ANTT, Chancelaria Régia, D. Maria I, Livro 41, f. 197v-198r 

 
Dona Maria 1ª Faço saber que José Joaquim de Carvalho, natural da cidade do Rio de 
Janeiro, médico formado pela Universidade de Montpellier e como constou pelas 
suas cartas e todo o mais relatório é completamente como a que se acha neste Livro 
registada à folha 67 só com a diferença que se declara pelos deputados os Doutores 
Manuel de Morais Soares, e Estevão Manoel Raposo Carregados os novos direito à 
folha 42 verso de Livro 1º e registados à folha 239 do livro 49 dada a 24 de Setembro 
de 1792 assinada por Estevão Manoel Raposo e Paulo de Faria e passada pela 
Chancelaria em 13 de Outubro de 1792 e por que toda a narrativa desta carta, 
secretário, chanceler, vedor, e pagamentos, diferença nenhuma tem que a de folha 
6[7] se deve esta incorporar até onde diz Jerónimo José Correia de Moura. 
Tomás António Lopes da Costa 
 
 
 
7. 3 — Ofício (1ª via) da Junta Governativa da capitania de Pernambuco ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o 
requerimento do doutor em medicina, José Joaquim de Carvalho, em que expressa 
a necessidade de se ter um físico-mor para cuidar do hospital militar e instruir os 
cirurgiões daquela capitania 
AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, Caixa 209, Doc. 14197 

 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
José Joaquim de Carvalho doutor em Medicina e um dos quatro médicos 
estabelecidos desta vila, nos dirigiu o requerimento incluso para fazer-nos presente 
a Sua Majestade a necessidade que há de um físico nesta praça que cuidando do 
Hospital Militar possa ao mesmo tempo instruir os cirurgiões dos princípios de que 
tanto necessitam para serem menos funestos na sua prática. 
O requerimento é tão juso e o pretendente tão digno do lugar que pede pelos seus 
talentos, instrução, e boa conduta, que julgamos nos não devíamos escusar pelo 
interesse que nos deve o benefício público, e bem desta capitania que está a Vosso 
cargo de fazer subir o dito requerimento a Real Presença para que Sua Majestade 
atendendo a importância deste objeto e ao mais que se lhe tem representado sobre 
Hospital Militar e caridade para esta tropa e povoação haja de resolver o que for 
mais do seu Real Agrado. 

Deus guarde a Vossa Excelência [ilegível] 
Recife de Pernambuco 31 de Julho de 1799 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Dom Rodrigo de Souza Coutinho 
Dom José, Bispo de Pernambuco 

Pedro Sheverin 
António Luiz Pereira Cunha 
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7. 4 — Ofício (1ª via) da Junta Governativa da capitania de Pernambuco ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, 
informando seu parecer a respeito do requerimento do médico José Joaquim de 
Carvalho, em que pede a criação do posto de físico-mor para tropa da dita 
capitania, 18 de Julho de 1800 
AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, Caixa 218, Doc. 14777 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

Recebemos o Real Aviso nº 58 datado em 30 de Setembro de 1799, no qual o 
Príncipe Regente Nosso Senhor nos manda remeter o requerimento junto de José 
Joaquim de Carvalho, médico nesta praça, para que informemos interpondo o nosso 
parecer sobre o merecimento do suplicante, e sobre a utilidade que poderá resultar 
ao Real Serviço, e ao Público de se adotar o que o referido Carvalho propõe. 
Quanto ao requerimento do suplicante, temos a honra de responder que ele é dos 
mais acreditados médicos desta capitania. Pelo que toca a utilidade proveniente da 
criação de físico-mor nesta capitania, ela é tão conhecida e clara que por si mesma 
se faz ver: e Sua Alteza Real está tão persuadido dela que criou este lugar 
ultimamente para a capitania do Maranhão, assim como já estavam criados nas 
capitanias do Pará, Rio de Janeiro, e Reino de Angola. 
Por isso, nos parece, devemos rogar à Vossa Excelência queira por na Augusta 
Presença do Príncipe Regente Nosso Senhor a suma precisão que há de criar-se 
nesta capitania o lugar de físico-mor da tropa dela com o soldo que vence o do Pará, 
e Graduação que for do Real agrado, com condição que o eleito para este lugar dê 
aos cirurgiões em cursos trienais as lições elementares de medicina, que são 
necessárias à sua profissão, como aponta no seu requerimento o mencionado 
Carvalho, e que seja outrossim obrigado a residir em Olinda, onde atualmente se 
curam os soldados no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, ou naquela parte em 
que de Ordem de Sua Alteza Real se fizer o novo Hospital para a cura dos ditos 
militares desta capitania. 

Deus Guarde a Vossa Excelência 
18 de Julho de 1800 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dom Rodrigo de Sousa Coutinho 
Dom José, Bispo de Pernambuco 

Pedro Sheverin 
José Joaquim Nabuco de Araújo 

 
 
 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
Representa a Vossa Excelência José Joaquim de Carvalho, médico estabelecido no 
Recife de Pernambuco, que o mau tratamento que a tropa de linha da guarnição 
daquela vila experimenta, e sofre no Hospital, é uma das causas principais não só das 
muitas deserções, mas da grande mortandade que anualmente a diminui. Esta se 
origina em muita parte da falta de um físico-mor, que vigie imediatamente sobre os 
cirurgiões dos regimentos, e que trate dos soldados que vão ao hospital da Santa 
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Casa da Misericórdia, aonde se curam cum um só médico já bastantemente 
decrépito e mal remunerado, o que considera como cargo e peso sem emolumento, 
nem honra a obrigação de assistir aos soldados, e por isso os trata como quem não 
recebe gratificação do seu trabalho, que a assiduidade de um só homem não pode a 
tirar. 
Além disto acresce outra consideração de grande momento; e é que sendo o médico 
eleito sujeito hábil poderá dar aos cirurgiões, em cursos trienais, as lições 
elementares de medicina, que são necessárias à sua profissão e que prontamente os 
habilitem para entender os livros daquela ciência, de sorte que se façam menos 
nocivos à saúde pública. Ainda que houvesse neste Recife maior número de médicos 
que o de quatro para acudir às enfermidades de uma capitania tão vasta e populosa, 
nunca a polícia mais atenta poderá obstar a que a pobreza e a avareza mal 
advertidas concorram unânimes para meter nas mãos de um cirurgião inábil as 
enfermidades que são da repartição da medicina; e o único meio de atalhar a 
consequências tão geralmente funestas será um estabelecimento que corte a origem 
do mal pelas raízes. Este é que eu rogo a Vossa Excelência se digne a representar a 
Sua Majestade, que por sua Real Grandeza e Beneficência nomeou já para Angola 
um médico com o título de físico-mor, a quem manda pagar um suficiente ordenado, 
aumentando-o com a graduação que lhe confere de Tenente-Coronel para mais o 
obrigar a cuidar do curativo da tropa: e espero que as providências acerca de um 
objeto de tanta importância sejam um novo testemunho da Bondade e Piedade de 
Nossa Augusta Soberana, e da humanidade que tanto distingue o caráter respeitável 
de Vossa Excelência. 

Recife de Pernambuco, 20 de Junho de 1799. 
José Joaquim de Carvalho 

 
 
7. 5 — Carta (1ª via) da Junta Governativa da capitania de Pernambuco ao príncipe 
regente [D. João], sobre o cumprimento da ordem régia que determina a criação 
do posto de físico-mor da capitania de Pernambuco e a nomeação de José Joaquim 
de Carvalho 
AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, Caixa 235, Doc. 15877 

 
Reverendo, Bispo de Pernambuco, Amigo, e mais governadores interinos da mesma 

capitania 
Eu, o Príncipe Regente vos envio muito saudar. Tendo-me sido presente que o mau 
tratamento que experimenta a tropa de linha que entra no Hospital Militar desta 
capitania para ser curada é a causa não só da frequente deserção dos soldados 
senão também da grande mortandade que anualmente se nota no mesmo Hospital, 
e que o meio o mais oportuno de obstar a continuação de todo estes males é a 
nomeação de um físico-mor a quem se encarregue toda a vigilância e cuidado sobre 
o curativo e tratamento da mesma tropa. E conformando-me com a informação que 
fizeste subir a minha Real Presença a respeito deste tão importante objeto. 
Hei por bem nomear a José Joaquim de Carvalho, atual médico na vila do Recife, 
para físico-mor dessa com obrigação de curar todos os doentes do Hospital Militar, 
ou sejam soldados, ou Índios, ou paisanos, e de instruir em matérias médico-
cirúrgicas os cirurgiões da mesma capitania que necessitarem de semelhante 
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conhecimentos, tão precisos para o perfeito desempenho dos deveres da sua 
profissão. Sou outrossim servido que façais sair fazer interinamente pelo cofre da 
Real Fazenda dessa capitania do referido físico-mor o conveniente ordenado que 
julgardes lhe é devido em consequência das obrigações que lhe imponho; e que Me 
deis imediatamente parte, interpondo o vosso parecer acerca do ordenado que para 
o futuro se lhe há de continuar a pagar, e sobre o modo porque o mesmo se poderá 
estabelecer, que seja menos oneroso à Minha Real Fazenda, a fim de que Eu resolva 
o que do meu Real Agrado; o que assim cumprireis. Escrita no Palácio de Queluz, em 
quatro de Novembro de mil oitocentos. Príncipe. Para o Bispo de Pernambuco e mais 
governadores interinos da mesma Capitania. 
 
 
 
Em consequência da Carta Régia da cópia in fronte fizemos [ilegível] a José Joaquim 
de Carvalho de que Vossa Alteza Real dignando-se de anuir ao nosso ofício de 18 de 
junho de 1800, nº 91, lhe havia feito a graça de o criar físico-mor desta capitania. 
Mercê que igualmente agradecemos a Vossa Alteza Real. 
Em observância da mesma Real Ordem lhe arbitramos interinamente o soldo de 
oitocentos mil réis por ano pagos pelo cofre da Real Fazenda: e nos parece que o 
dito soldo pago na referida forma é o que se lhe deve continuar para o futuro visto; 
que o dito físico-mor está obrigado a ter lições de cirurgia a que não estão os físicos-
mores das capitanias do Pará e Maranhão que fidedignamente nos consta vencem 
seiscentos mil rés anuais mas também por que tendo [ilegível] de habitar o [ilegível] 
onde por honra a população é muito pequena, vem a perder uma grande parte dos 
interiores da sua profissão, que exercia nesta vila com bastante lucro. 
Rogamos a Vossa Alteza Real queira ao exame da graça que tem feito aos demais 
físicos-mores deste Estado conferir ao desta capitania as honras e graduação de 
sargento-mor de infantaria. 

A muito Augusta e Muito Soberana Pessoa de Vossa Alteza Real guarde Deus por 
muito felizes e dilatados anos. 

Recife de Pernambuco, 10 de Julho de 1802 
Dom José, Bispo de Pernambuco 

Pedro Sheverin 
José Joaquim Nabuco de Araújo 

 
 
 
Diz José Joaquim de Carvalho que havendo desempenhado no seu Real Serviço como 
físico-mor da capitania de Pernambuco com a obrigação de curar todos os doentes 
do Hospital Militar, assim soldados, como índios e paisanos, e de instruir em 
matérias medico-cirúrgicas aos cirurgiões daquela capitania que precisassem de 
semelhantes conhecimentos tão necessários para o perfeito desempenho dos 
deveres da sua profissão, como consta da Carta Régia [ilegível] por cópia, houve 
Vossa Alteza Real por bem mandar que o Governo Interino da mesma capitania 
arbitrasse ao suplicante o [ilegível]; e com efeito lhe foram arbitrados 200 mil réis 
por ano em atenção ao grande incômodo de ir o suplicante todos os dias ao Hospital 
de Olinda distante uma légua, onde se acha um do regimento de linha, e de [ilegível] 
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por casa na vila de Recife, onde [ilegível] Regimento; a oficiais que não [ilegível] 
recolher-se ao Hospital de Olinda, repartindo-se assim em trabalhos por lugares tão 
apartados, e sendo sobre isso obrigado a ensinar os cirurgiões na prática do curativo 
nas enfermarias e na Aula com grande fadiga em proteção, e [ilegível] Anatómicas, 
que lhe consomem o dia, e o privam de outros emolumentos da sua prática, em que 
o suplicante tinha mais avantajados lucros sem sair do recinto da vila do Recife. E 
ainda o suplicante tinha razão de operar um honorário mais largo em atenção ao 
estado da terra e despesas acrescidas com o largo; aos partidos que vai perder não 
podendo acudir ao curativo da vila, e em comparação também do que se arbitrado a 
outros físicos-mores, que curam desde/dentro duma pequena cidade, e não são 
pensionados em lições cirúrgicas todavia aceita aquele arbitramento, suplica a Vossa 
Alteza se digne de o aprovar; indenizando ao suplicante os seus maiores trabalhos 
com a honra de o graduar em o posto de Tenente-coronel, como por Sua Real 
Grandeza tem feito aos físicos-mores da sua tropa/própria [?], e marinha, com a qual 
honra o suplicante será mais satisfeito e [ilegível] um modo mais conveniente ao 
emprego que tem no Real Serviço. 
E por quanto se persuade o suplicante que o Governo Interino daquela capitania na 
conta que necessariamente havia de dar de cumprimento da Carta Regia, não 
deixaria de fazer presente a Vossa Alteza Real o que ponderado fica, suplicada de 
mais o suplicante a Vossa Alteza Real se sirva mandar [ilegível] a dita conta para à 
vista de tudo deliberar Vossa Alteza Real sobre o pedido do suplicante. 

Para Vossa Alteza Real seja servida deferir-lhe como suplica 
E Receberá Mercê 

 
 
 
7. 6 — Atestado do bacharel em medicina e físico-mor da capitania de 
Pernambuco, José Joaquim de Carvalho, atestando que o capitão da Quarta 
Companhia do Regimento de Artilharia, Francisco de Albuquerque e Melo, precisa 
retornar à Corte para cuidar de sua saúde 
AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, Caixa 236, Doc. 15892 

 
José Joaquim de Carvalho, Bacharel formado em Medicina, e Físico-mor desta 

capitania por Sua Alteza Real que Deus Guarde  
Atesto que Francisco de Albuquerque e Mello, Capitão da 4ª Companhia do 
Regimento d’Artilharia, padece [de] uma erupção cutânea, a que chamam 
vulgarmente panos, os quais pela obstinação com que tem resistido aos remédios 
que lhe têm sido aplicados, dão a suspeitar que são do caráter e índole dos que 
neste país regeneram prontamente em Elefantíase, ou mal de São Lázaro; e por isso 
o considero na precisão de mudar de clima, ao menos por algum tempo, a fim de ver 
se consegue sarar deles e evitar o grande mal que lhe está eminente. Assim afirmo 
debaixo do juramento do meu grau. Recife, 12 de Julho de 1802. 

José Joaquim de Carvalho 
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7. 7 — Ofício (1ª via) do [governador da capitania de Pernambuco], Caetano Pinto 
de Miranda Montenegro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
encaminhando o requerimento do físico-mor da Tropa de Linha, [José Joaquim de 
Carvalho], que pede para ser graduado com o posto de coronel no Corpo militar a 
que pertence, informando que o dito físico é muito hábil no exercício de sua 
profissão e cumpre os seus deveres públicos e particulares com toda honra e 
inteligência, zelo e exatidão, 13 de Janeiro de 1806 
AHU, Conselho Ultramarino, Pernambuco, Caixa 258, Doc. 17324 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

Tenho a honra de por na respeitável presença de Vossa Excelência o requerimento 
incluso do físico-mor da tropa de linha desta capitania, em que pede ser graduado 
no corpo militar a que pertence. 
Eu não sei as tarifas e estilos por que se regulam semelhantes graduações: sei porém 
que ele é muito digno de qualquer graça que Sua Alteza Real for servido conferir-lhe, 
por ser muito hábil na sua faculdade e assim no trato civil, como no exercício da sua 
profissão e emprego, cumpre os seus públicos e particulares deveres com toda 
honra e inteligência, zelo e exatidão. 
Deus guarde a Vossa Excelência [ilegível] 
Recife de Pernambuco 13 de Janeiro de 1806 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de Anadia 
Caetano Pinto de Miranda Montenegro 

 
 
 

Senhor 
Diz José Joaquim de Carvalho que Vossa Alteza Real houve por bem criá-lo físico-mor 
da Sua tropa de linha da capitania de Pernambuco, com obrigação de curar os 
doentes militares, e os demais que no hospital se curam empregados no Real 
Serviço, e de ensinar aos praticantes e a todos os que se quiserem habilitar +ara 
cirurgiões das Tropas e Paisanos. E porque Vossa Alteza Real tem concedido uma 
graduação militar aos outros físicos-mores da Sua Real Armada e Exército, o 
suplicante a exemplo deles pede a Vossa Alteza Real se digne graduar também ao 
suplicante proporcionalmente aos seus cargos e serviços; distinção e honra, que 
falando com o mais profundo acatamento, parece de toda a razão conceder-se aos 
atuais físicos-mores dos Regimentos destas colónias. Porquanto, Senhor, eles não 
são como os de outro tempo meros inspetores e provedores das boticas dos 
exércitos e tropa, e dos cirurgiões; mas quotidianamente curam como os médicos, 
que antes eram de partido, e fazem todas as funções, que em seguimento de um 
exercito hão de fazer, menos a mudança de posições, e acampamentos. Por onde 
parece, que tendo todo o trabalho e versando-se continuamente entre militares, 
ficam menos dignificados que os cirurgiões-mores, os quais pelo Regulamento 
Militar de 1763 gozam da distinção de uma farda, e graduação, não sendo mais, e 
nem tão pensionados como o suplicante, porque cada um deles cura os doentes do 
seu Regimento, e o suplicante toda a tropa da guarnição de Olinda e do Recife, os 
presos das galés, e todos os mais paisanos, que se curam da Mercê de Vossa Alteza 
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Real, em cujo benefício se emprega à mais de três anos com o desvelo e vantagens, 
que constam das atestações juntas, havendo deixado na vila do Recife partidos 
grossos, e os proes, que tinha no maior número de doentes em terra mais populosa 
e rica, de nenhum modo compensados na despovoação e pobreza de Olinda, onde é 
forçosa a sua residência. 
Acresce, Senhor, à maioria de razão já ponderada, que andando o físico-mor entre 
militares continuamente em hábito de paisano, parece um homem estranho daquele 
Corpo, a que pertence tão necessariamente e está em ventura de ser menos 
considerado; por quanto aquele mesmo brioso orgulho que faz com que o militar se 
preze de o ser, e gozar das distinções, insígnias, e preferências em graduação e 
honra aos paisanos, e esse chamado espírito de corpo, que tem tantas vantagens 
sendo bem dirigido, não deixa de inspirar aos menos considerados uma espécie de 
desprezo para tudo o que não é camarada, e não veste a mesma Real Libré, 
manifestando-se talvez esta pouco atentada aversão por modos menos decentes, e 
decorosos aos que lhes preservam, e reparam a saúde, e quando se oferecesse, o 
que Deus desvie, a ocasião do perigo honroso, lhes há de ser companheiro nele, 
consolador dos seus males, e conservador das vidas tão preciosas ao Real Serviço, e 
à Pátria. Nem deve ficar em silêncio que nestas colónias não há nenhuma pessoa 
notável, e de algum ser, que não vista uma farda de algum Corpo de Linha, ou 
miliciano; e não podendo o suplicante pelo serviço e ofícios, que faz 
quotidianamente no Hospital, servir em corporação alguma, nem a ficar sem a honra 
de um uniforme, que distingue aos seus concidadãos honrados, e de que todos se 
presam, sendo os físicos-mores de um préstimo tão indispensável no Real Serviço 
militar menos considerados, que qualquer oficial miliciano dos menos graduados. 
Pelo que tudo, e muito mais ainda esperançado na Benéfica e Grande Magnificência 
de Vossa Alteza Real. 

P. a Vossa Alteza Real se digne deferir ao suplicante com a graduação de coronel, 
que aos outros se tem concedido pelos motivos expostos. 

E Receberá a Mercê 
José Joaquim de Carvalho 

 
 
 

Dom Jorge Eugénio de Socio e Seilbiz, Brigadeiro dos Exércitos de Sua Alteza Real e 
chefe do Regimento d’Artilharia da capitania de Pernambuco 

Atesto, que à treze para catorze anos tenho pleno conhecimento do Doutor José 
Joaquim de Carvalho, o qual se estabeleceu nesta capitania para fazer uso da sua 
profissão de medicina, anunciando-se logo com aplausíveis créditos, nascidos do seu 
agudo e penetrante juízo, dando a conhecer que com arte e discernimento tiraria 
todas as vantagens dos seus completos estudos, o que pelo decurso do tempo bem 
se verificou com a prática do seu curativo tão “[ilegível]” que o constituiu um 
perfeito médico, e como tal chamado para as casas de maior consideração destas 
populações nas quais se tem portado guardando em tudo as respeitáveis obrigações 
de homem de bem, a que tanto o convida a seu delicado e político génio, tendo 
granjeado uma geral estimação, que bem caracteriza o seu distinto merecimento, 
fazendo-se este completamente visível, logo que entrou no honorífico e necessário 
exercício de físico-mor abrindo com as portas do Hospital Militar um campo 
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espaçoso para uso das suas serias reflexões, ajustadas combinações, e sublime 
virtude da sua edificante caridade, tendo por efeito desta aquela casa de piedade 
mudado de face, de sorte que em tudo se experimenta nela muito melhoramento 
todo devido à sua eficácia, trabalhando assiduamente para remediar algumas falhas, 
que muito sabem penalizar o seu compassivo coração: por fim este amável professor 
de medicina se faz muito necessário a todos estes povos e por consequência é muito 
útil ao serviço de Sua Alteza Real, por quem parece deve ser considerado como 
merecem as Suas distintas qualidades. Todo o relatado é pura verdade; e o afirmo de 
baixo de palavra de honra e militar, e para constar lhe mandei passar a presente 
atestação, por mim assinada e selada com o sinete das minhas armas. Nesta vila de 
Recife de Pernambuco aos sete de Dezembro de mil oitocentos e cinco anos. 

Dom Jorge Eugénio de Socio e Seilbiz 
 
 
 

José Roberto Pereira da Silva, Brigadeiro dos Exércitos de Sua Alteza Real e chefe do 
Regimento de Infantaria de Linha do Regimento de Pernambuco 

Atesto, que o Doutor José Joaquim de Carvalho, físico-mor da tropa de linha desta 
capitania cumpre pontualissimamente os seus deveres e tem melhorado constantes 
vantagens o curativo e tratamento de seus doentes que desde que se encarregou do 
Hospital é muito menos [menor] o número de mortos, do que antes costumava ser; 
e os soldados não cessam de louvar a caridade, agasalho e desvelo com que lhes 
assiste e produz a todos alívios, e comodidades na dieta, camas e asseio, sendo tudo 
isto antes tão acompanhado de desconforto e asco, que os miseráveis soldados 
queriam mais depressa morrer ao desamparo, que curarem-se no Hospital. O que 
tudo me consta por testemunhos conformes dos doentes, e por vista d’olhos, não 
me esquecendo [de] ir por vezes observar o como são tratados os preciosos vassalos 
que Sua Alteza me faz a honra de fiar ao meu comando e cuidado; tanto na disciplina 
militar, como na preservação de vidas tão necessárias ao seu Real Estado. E por ser 
verdade o afirmo debaixo a palavra de honra militar, e ainda sendo necessário 
debaixo de juramento dos Santos Evangelhos na fé dos quais dei esta que me foi 
pedida e vai por mim assinada, e selada com o sinete de que uso. Recife de 
Pernambuco 6 de Dezembro de 1805. 

José Roberto Pereira da Silva, Brigadeiro 
 
 
 

Gonçalo Marinho de Castro, professo na Ordem de São Bento de Aviz, coronel do 
Regimento de Artilharia desta capitania de Pernambuco 

Atesto que José Joaquim de Carvalho, físico-mor da mesma capitania, cumpre com 
os deveres de seu cargo com muita prontidão e desvelo, não só tratando os doentes 
do Hospital Real com todo o cuidado, mas concorrendo, e trabalhando para o por no 
melhor estado que permitem as circunstâncias, e à seu zelo se deva muita parte do 
melhor estado em que se acha; assim como também é prontíssimo em assistir aos 
oficiais que adoecem curando-os nos seus quartéis, e satisfazendo em muita 
inteligência a tudo de que é encarregado pertencente ao Real Serviço, o que tenho 
observado, são só como Comandante do dito Regimento, e da cidade de Olinda, mas 
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também como Provedor que fui da Santa Casa da Misericórdia, circunstâncias por 
que se faz digno de qualquer graça que Sua Alteza Real haja de lhe fazer: e por ser 
verdade o referido, o afirmo debaixo da minha palavra de honra, e lhe mandei 
passar a presente por mim assinada e selada com o sinete das minhas armas, neste 
quartel da cidade de Olinda, 1º de Dezembro de 1808. 

Gonçalo Marinho de Castro 
 
 
 

Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor Provedor, e mais Senhores Mesários 
O suplicante não só cumpriu exatamente os deveres do seu cargo, mais ainda tem 
também cunhado um zelo ardentíssimo no Real Serviço, pois além da cuidadoso, 
frequência [ilegível] vida no [ilegível] dos soldados enfermos que entram no Hospital 
Santa Casa, tem sido incansável em promover todos os cómodos e [ilegível] dos 
mesmos soldados não só por esta Mesa, como pelo expediente do Governo, e Sua 
Junta da Real Fazenda, com a que tem conseguido melhorar o estado do dito 
hospital, salvar muitas vidas ao Real Serviço, e finalmente [ilegível] útil a polícia. Com 
Sintorio da Santa Casa de Misericórdia da Cidade de Olinda em Mesa do Vº de 
Dezembro de 1805 
§ 
Diz José Joaquim de Carvalho, físico-mor da tropa de linha desta capitania, que para 
regimento que tem de por na presença de Sua Alteza Real precisa de que Vossa 
Senhoria e Mercês lhe atestem, se o suplicante cumpre com zelo, e exatidão os 
deveres do seu cargo, assim pelo que respeita ao curativo dos soldados, e mais 
pessoas empregadas no Real Serviço, que se curam no Hospital da Caridade desta 
Santa Casa, como pelo que pertence ao tratamento e passadio dos mesmos.  

Por tanto 
Pede a Vossa Senhoria e Mercês sejam servidos passar-lhe a referida atestação. 

E Receberá Mercê 
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Apêndice 8 — Eleutério José Delfim 
 

8.1 — A atividade esclavagista de Delfim 
 
Eleutério José Delfim foi mencionado em diversos documentos referentes ao 
comércio de escravizados em Moçambique. Informações encontradas 
primeiramente nos trabalhos de José Capela e Maria Paula Pereira Bastião. 
 
AHU 
Moçambique, caixa 68, doc. 42 
Moçambique, caixa 69, doc. 28 
Moçambique, caixa 77, doc. 69; doc. 76 
Moçambique, caixa 82, doc. 33 
Moçambique, caixa 89, doc. 15 
Moçambique, caixa 94, doc. 100 
Moçambique, caixa 93, doc. 18; doc. 27 
Moçambique, caixa 99, doc. 16; doc. 19 
Moçambique, caixa 105, nº 24 
Moçambique, caixa 106, nº 22 
Moçambique, caixa 122, doc. 8 
Moçambique, códice 1365, fls. 106 vs., 149 vs., 181, 199 vs., 202 
Moçambique, códice 1353, fls. 174-176  
Moçambique, códice 1348, fls. 49  
 
ANTT 
Ministério do Reino, caixa 706, mç. 499, 1801 
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Apêndice 9 — Manuel Joaquim de Souza Ferraz [e Mendonça]  
 
9. 1 — Ensaio médico sobre o calor atmosférico considerado etiologicamente, 1790 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine – Tradução de Adriano Aprigliano. 

 
ENSAIO MÉDICO SOBRE O CALOR ATMOSFÉRICO CONSIDERADO ETIOLOGICAMENTE 
 

o qual, pela graça divina inspiradora do supremo Arquiatro, no mui augusto 

Ludovicée Medical de Montpellier, aos tão ilustres professores régios e conselheiros 

do Rei, Paul-Joseph Barthéz, conselheiro do Rei no sagrado Consistório, Chanceler da 

Universidade e juiz; Gaspard-Jean René, Decano; Antoine Gouan, Pró-decano; 

François Broussonet; François Vigarous; Henri-Louis Brun; Henri Fouquet, desejava 

oferecer a debate público. 

 

o Autor 

Manuel-Joaquim de Souza-Ferraz, Brasileiro da cidade de São João del Rey, na 

Província do Ouro, Mestre das Artes Liberais, outrora estudante da [Universidade] 

de Coimbra em Portugal e já há tempo aluno de Montpellier. 

 

Para a obtenção do grau de Baccalauréat. 

NATIONI. 

LEGI. 

ET REGI. 

[À nação, à lei e ao Rei] 

 

MONTPELLIER, 

Da oficina de JOSEPH-FRANÇOIS TOURNEL, tipógrafo e livreiro 

da Universidade de Medicina. 

1790 

 

Devem-se observar as mudanças das estações do ano. Quem as tiver abraçado e 

contemplado com a mente, muita coisa em geral preverá dessas mudanças. 

HIPÓCRATES no livro De aëre locis & aquis [Do ar, dos lugares e das águas]. 
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Aos tão nobres e célebres varões 

DOMENICO VANDELLI 

e 

ANTOINE GOUAN 

 

Com grande temor entrego-vos, Mecenas tão queridos, o primeiro tentâmen de 

minha pena juvenil, a fim de que o acolhais com indulgência, como penhor e fiel 

testemunho de minh’alma agradecida. Pois ímpio seria deixar passar ocasião 

apropriada a votos sem atestar publicamente a reverência que nunca há de se 

apagar. Mas quanto me dói não poder de modo mais digno apresentar-lhes os mais 

justos agradecimentos por tanta amizade e tanta benignidade vossas em elucidar-

me os recônditos da natureza. Vós, no entanto, ilustres precetores, a quem toda 

república letrada, em virtude de vossa perspicácia em todo género de ciências, 

reconheceu e venera como os melhores juízes e árbitros de todas as espécies 

botânicas, vós, repito, enquanto sopro de vida reger este corpo, cultuar-vos-ei com a 

piedade que convém dedicar a varões nascidos com tão sublime engenho e generoso 

coração. E assim segui sãos e incólumes em honra da pátria e em proveito da 

juventude, tanto a portuguesa quanto a de França. 

D[iligentia]. V[is]. C[eleritas]. 

[Diligência, força e celeridade] 

 

Discípulo, amigo e cultor 

E. J. S. Ferraz 

 

A 16 do mês de novembro de 1790 

 

 

PROÊMIO 

Muito tempo atrás, era habitual aos médicos que se dedicassem à investigação das 

propriedades e qualidades do ar, como se disso acreditassem poder lançar alguma 

luz no exame momentâneo da diagnose das doenças; e, na verdade, o bom senso 

ensina o quanto a obra [i.e., o resultado] enganou a expectativa [?] [quam spem 
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fefellit opus, ex ratione facile fluit]. O fundador primeiro da Medicina, o divino 

Hipócrates, cultivou, tornou estável e muito elucidou essa doutrina. Em algum lugar 

disse: “Aquele que deseja perseguir a Arte Médica com investigação [i.e., método] 

correta, deve ter em consideração as estações do ano, o quanto puder [?] [quid 

horum quodque possit]”. Não faltaram os que, depois, tivessem a esse ditado o 

máximo respeito e observassem, no decurso da prática, quão útil fosse. Daí que 

ainda hoje se tem notícia de que, afora os clínicos neotéricos, os velhos [clínicos] se 

têm ocupado com zelo desse estudo. 

O ar de que nós seres vivos estamos cercados, que respiramos e deglutimos 

[diglutimus], pelo qual se discerne nos pulmões algo vivificante, penetra os corpos 

pelas vias que se lhe apresentam e mistura-se aos sólidos e aos fluidos; por isso, em 

virtude da alteração e corrupção do próprio ar é fácil serem os homens afetados de 

várias maneiras. Consequentemente, está-se muito distante do [ditado] de 

Hipócrates, “O ar é a vida dos mortais” [aër est mortalium vita], e de tal maneira que 

podemos nos admirar de que não raro a saúde é por ele próprio combalida. Deve-se 

acrescentar ainda a esta sentença que as doenças por vezes também se originam de 

outra coisa além do ar. Por isso as influências devem ser sopesadas afim de que as 

doenças sejam evitadas, ou que se deem a conhecer e sejam debeladas. 

Como quem vai praticar a Medicina naquela região ferocíssima do novo orbe 

terrestre, chamada Brasil, vejo que realizarei algo de valor e utilidade se, para 

cumprir o grau [?] [munus] académico, eu empreender esboçar e investigar algo 

acerca dos danos do calor atmosférico, pois, com razão e com toda razão [?] [merito 

omnique merito], daí deriva-se a fonte da maior parte das afeções nas plagas 

meridionais e noutras, quando reina o calor. Mas, ó Padres conscritos, poupai a 

fraqueza dos ombros [?] [humerorum debilitati parcite; não entendi o sentido], como 

é vosso costume, e recebei obra elaborada a mão rude. Ora me volto ao proposto. 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

Do calor em geral e dos seus primeiros danos 

Não tenho aqui a intenção de trazer à luz as dissensões dos Físicos acerca da origem 

do calor atmosférico; creio, de acordo com a razão [secundùm rationem], com 

Sauvagesius [François Boissier de Sauvages de Lacroix] e Homius  [prov. Francis 
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Home, médico escocês], que provém da ação dos raios solares, que esquentam o ar, 

com a aspersão de substância ígnea [sparsâ igneâ materiâ]; donde vem a sensação 

ou perceção quente em nossos órgãos. Nas regiões meridionais, onde se julga o sol 

mais próximo, o ar esquenta com mais força e fica ainda mais quente em virtude dos 

reflexos do sol junto com os vapores animais, minerais e vegetais. Se, como ocorre 

por vezes, o ar não estiver agitado [em movimento?] e, por conseguinte, não houver 

vento, o qual diminui a força dos raios e dissipa os vapores, então deve-se achar o 

mais intenso grau de calor. Depois dos experimentos dos célebres Réaumur e Hales, 

pode-se concluir que nos climas temperados o calor começa a afetar os corpos a 

partir do décimo sexto grau; nos [climas] quentes, de [um grau] mais alto [evectiore] 

até o grau nonagésimo quarto, no qual é muito comum acharem-se nossos corpos, 

segundo prescrevem Haller e Arbuthnot. Mas se o calor subir acima deste último 

grau (como ocorre em algumas partes da África), então os homens caem em ruína 

mortal [tum in mortalem labem labuntur] e aqueles que ainda vivem por algum 

tempo não gozam de saúde plena. Isso tudo se sabe por observação confiável 

(Arbut). Por isso deve-se rechaçar a opinião contrária de Haller: “Seguramente os 

homens podem respirar com plena saúde quando o calor atmosférico ultrapassa o 

calor animal”, pois na ilha da Jamaica e [na ilha] d’Ormo, onde o calor é muito 

intenso, os homens, a fim de evitar doenças, mergulham seus corpos na água até os 

pescoço das 10 horas da manhã às 4 da tarde. Noutros lugares, localizados sob a 

zona tórrida, o calor é tal que a terra, queimada, nada produz e não se veem aves 

nem quaisquer outros animais. Enfim, leiamos as observações daqueles que 

peregrinaram pelas regiões quentes e veremos com que dificuldade ali não apenas 

os visitantes como os próprios moradores conservam a saúde. 

São vários e dissimiles os efeitos nocivos do calor que aparecem nos corpos em 

virtude de sua disposição, do abuso das seis coisas não naturais [sex rerum non 

naturalium abusu] e mesmo da localização dos lugares. Assim, 1º. os indivíduos 

débeis, sanguíneos e biliosos são afetados em primeiro lugar, como veremos abaixo; 

2º. o consumo contínuo de carnes e de bebidas espirituosas [alcoólicas], que 

aumentam a pletora e predispõem os humores à podridão, é deveras nocivo no 

calor, como também o exercício imoderado e as evacuações, etc., etc., predispõem 

os corpos a serem afetados pelo calor de várias maneiras; 3ª. nos lugares situados 
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perto ou abaixo do Equador, também noutros, cercados por montanhas, onde o ar 

pravo [corrupto?] e reprimido [?] [repressus] esquenta com facilidade, observam-se 

efeitos mais que infaustos do calor; ademais, eles, por onde cerca ou penetra, 

esquenta os corpos a seu grau [temperatura] ([Hyeronimus David] Gaubius), 

relativamente ao estado, temperamento [temperamentum] e hábito [consuetudo] 

do indivíduo. Assim, pois, observam-se homens em estado patológico que sentem 

calor no inverno e frio no verão (o que confirmou o célebre Professor Fouquet por 

meio de observação); os sanguíneos e biliosos (cf. acima) suportam [?] [lit. vestem, 

induunt] maior grau de calor em comparação com os demais; os jovens, em 

comparação com as crianças e os velhos; os habituados, em comparação com os 

desabituados — estaremos certos disso depois de darmos atenção aos homens que 

vêm de região fria para uma quente, o quais seriam tomados pela violência do calor 

[?] [de vehementia caloris], ao passo que os naturais do lugar de nenhuma forma 

sentiriam a mesma intensidade. E assim, tal como dito, afirmaremos [?] 

[pronuntiabimus] que os homens desabituados ao calor o toleram com mais 

dificuldade. Depois que, em virtude do calor mais intenso do meio ambiente, [quo, 

non suo corpus calescit] [?], haveria a diminuição e extinção do calor nativo e a 

substituição do calor estranho (Gaubius); os homens se tornam raivosos, quando o 

sangue se difunde do centro para a periferia; frequentemente seguem-se pulsações 

do coração e os nervos se excitam; depois, se são assolados diretamente ou por 

muito tempo por raios solares, ficam com a cor quase negra. Entre os brasileiros que 

exercem suas funções sob o sol e os agricultores não raro acontece observar 

também manchas esbranquiçadas no rosto e nas mãos (vulgo “panos”), que 

dependem da corrugação e da queimadura da epiderme, as quais desaparecem 

rapidamente evitando-se o sol e fazendo-se uso do epítemas frios e emolientes; o 

mesmo se faça quando nas mesma partes se manifestarem vermelhidões intensas 

com ardência, ou erisipelas de causa sanguínea, i.e., dependentes da irritação na 

pele. 

[“]O calor, diz Hipócrates, como observamos, no verão, quando de manhã bate 

brisa fria e cai orvalho, cozinha os homens ao máximo. Por isso, se for estendido, é 

justo que eles sejam descoloridos e débeis e dotados de voz não clara, mas rouca e 

grave, em virtude do ar então demasiado impuro e malsão”, o qual então também 
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serve mal [molestè inservit] à função momentânea [?] [momentosae functioni] dos 

pulmões, quando se perde certa porção do fluido vital e diminui sua elasticidade. 

Disso sobrevêm a dispneia e o ardor interno; a maior parte do sangue se acumula 

nos pulmões e na sua maior artéria; daí estende-se o enfarto à cabeça, onde surgem 

consequentemente pulsações vívidas em torno das têmporas e dor obtusa; [surgem] 

febres, e com as febres vêm a doenças, como ensina Hipócrates [?] [H. ducente]. Mas 

então já trabalha a natureza previdente para remover os óbices à saúde e assim, 

forçando para dentro os arcos conversos das fauces, estreita o orifício das narinas 

posteriores [ou da parte posterior das narinas], retraindo-se mais para cima o véu do 

palato, a fim de que o ar, arrastado pelas narinas abertas através de cavidade mais 

estreita, seja levado para a boca com maior velocidade, (como notou corretamente o 

distinto chanceler Barthéz); depois, com os brônquios bem dilatados, o sangue 

circula e o enfarto solta-se, estendendo-se [protensus] para as [partes] superiores. A 

este esforço da natureza suprem por vezes, ou antes com mais frequência, 

inspiração maior ou mais longa e bocejos [oscitationes] que excitam nos pulmões a 

circulação lenta. 

O calor do sol afeta os habitantes de diversas regiões da terra não apenas quanto à 

compleição/constituição interna e externa mas também quanto aos sentidos 

internos, já que, se for moderado, promoverá a agudeza do engenho e a alegria 

(Arbut); se, do contrário, for demasiado, poderá muita vez causar-lhe debilidade e 

tristeza. Assim, Zimmer viu um menino perder a memória em virtude de um golpe de 

calor, a qual, quando chegava o frio, também retornava. Talvez, de acordo com o 

próprio autor e Haller, provêm da mesma influência a perda total da razão e o 

delírio. Dos que ficam sonolentos e delirantes em tempo quente trataram Stoll etc. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Da dilatação [laxatio] dos sólidos pelo calor atmosférico 

Foi demonstrado e estabelecido por experimentos físicos que os corpos naturais, 

quaisquer que sejam, se dilatam pelo efeito do calor. Para que se dilatem, uns 

precisam de um grau maior [de calor], outros de menor. Já o corpo humano dilata-se 

quando o calor sobe a trinta graus, assim como nos ensinam de Sauvages, Zimmer & 

Arbut. Nesse momento [?] [tùnc temporis], observam-se os seguintes fenómenos: 
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decerto as fibras, que ficam moles, estendem-se [dilatam?] facilmente; os 

meatos/canais da pele se abrem e eis por que os tumores frios recentes e as dores 

catarrais desaparecem, por que mesmo as partes destituídas de sentido e 

movimento em virtude do frio realizam agora suas funções segundo o antigo 

costume. Solto o espasmo do vasos e atenuados os humores, a circulação torna-se 

mais livre e as partes antes retraídas, depois de adquirida a liberdade, pendem soltas 

[laxæ pendent, ficam soltas, relaxadas?]; o corpo mostra maior massa, o que é visível 

se as roupas parecerem mais apertada durante o verão (Arbut). Portanto, diminuída 

a coesão dos sólidos, as soluções do continuum serão deveras fáceis (Nietzk); e 

quando o movimento tónico [motus tonicus] se debilitar de uma vez, por meio do 

qual as fibras musculares se estendem em contração uniforme e ordenada, 

enfraquece-se a força física e o movimento peristáltico, razão pela qual, aos poucos, 

os movimentos [batimentos?] do coração [cordis motus] sofrem de lentidão [lentore 

exercentur], a respiração se enfraquece, as ações da vontade se debilitam (de 

Sauvages), ocorrem a enfermidade, inércia e flexilitas [?] das articulações e ou 

afrouxamento [laxitas] dos ligamentos; razão pela qual o langor ocupa os membros e 

ajunta-se o sono que recupera um pouco os corpos debilitados. Essa debilidade do 

vigor físico e lentidão [lentor] das ações são os efeitos mais certos do calor, de modo 

que nas plagas meridionais praticamente dominam de modo geral, já que os 

africanos, os americanos, os portugueses, os espanhóis os italianos etc., que se 

acham logo abaixo do meridião, em geral amantes do ócio e da tranquilidade, são 

mais débeis que os habitantes do hemisfério frio, onde o aquilão contrai [reúne] 

fibras e se fortalece. Mas, com efeito, não passarei em silêncio que, levando-se em 

consideração a constituição e o modo de vida, não há que admirar se na mesma 

região há homens diligentes e deveras vigorosos, que com a força de seus músculos 

realizam ações dignas de admiração. 

No que tange à alteração da digestão no calor, primeiro digo que, quando o fogo 

gástrico se debilita, dispersando-se o calor animal por todo o corpo e sendo 

consumido pela entrada do calor atmosférico (Gaubius), há perda de apetite e a 

digestão é feita mole/lentamente; depois, que, dilatada a pele e perdido o espírito 

do sangue, o intestino permanece preso [stricta] (Hipócrates) e, vice-versa, sendo o 

mesmo retropulso por simpatia [ob sympatiam]; certamente, o movimento 
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peristáltico tornando-se débil e vigendo a secura nos intestinos em virtude dos 

suores (como veremos em seguida), é necessariamente justo [i.e. esperado] que 

reine a constipação tanto nas plagas meridionais quanto durante o verão. Por isso 

disse Hipócrates: “Sob o Cão [i.e., a constelação de Cão Maior, suponho que 

signifique “no verão”] e antes do Cão [primavera?], as purgações são difíceis, o 

intestino é tardo, facilmente solto”, o que sobretudo se observa pelo fim do verão e 

do outono, quando chega um vento friozinho [frigidulus] e comprime [enruga?] a 

pele, de onde seguem as diarreias e os fluxos imoderados. 

Agora é preciso indicar que o calor que dilata o tecido celular é muito nocivo 

àqueles que estão habituados a hemorragias: pois assim, e.g., entre os hemoptoicos 

e hemorroidários por vezes [?] [tùnc temporis] observam-se hemorragias 

abundantes, como também entre as mulheres enorme quantidade de cataménios, 

quando os vasos se apresentam muito dilatados. Nesse caso, se ainda houver 

varizes, então se rompem, necessariamente, e seguem-se hemorragias uterinas, 

assim como nos ensinou o mui sagaz Professor Brun. Acrescento o que considero 

digno de nota acerca da gonorreia benigna que muitas vezes aparece durante o 

verão, pois ela depende da grande dilatação do sistema excretor das partes genitais 

e, quando sobrevêm também irritação e inflamação. E assim diz Piso: “Essa 

gonorreia, assim como não é tida de difícil cura, também é facilmente adquirida; 

nada mais que pela equitação sob o calor meridional”. Ela deve ser sufocada com 

antiflogísticos e tónicos, mas tem cuidado de não a confundires com a venérea e 

vice-versa, a fim de que a trates com o método verdadeiro [correto]. 

Enfim, nos poros patentes do corpo, não há uma via infausta pela qual os miasmas 

que vagam pelo ar podem neles ingressar para corromper os humores? A partir disso 

não podemos explicar facilmente a peste e o contágio que então se exacerba? 

Afirmativamente. Por isso não admira se Arbut afirmou que durante o verão por 

vezes a peste ataca, sem qualquer causa conhecida além do calor. Hipócrates 

acreditava que os frequentes carbúnculos também se originam dele. 

 

CAPÍTULO TERCEIRO 

Da rarefação dos fluidos 
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Depois de longo tempo tornou-se conhecido aquele efeito do calor pelo qual os 

fluidos se rarefazem. Disso decorreu [hìnc fluxit] descoberta de não pouco valor, a 

saber, duma máquina que indica a temperatura da atmosfera por meio da rarefação 

do líquido nela contido. Logo [porrò], os melhores médicos conheceram que, pelo 

próprio calor, também os nossos fluidos se rarefazem; e chegaram a esta conclusão 

depois de observar atentamente a grande agitação do sangue, ou orgasmo, a partir 

da qual se inchava [turgebat] o sistema sanguíneo, quando os corpos se aqueciam. 

“Assim pois, diz Sylvius, sempre que o calor aumenta bastante no ar, de modo 

semelhante também aumenta o calor no corpo. Por isso, o sangue necessariamente 

rarefaz-se mais que o de costume e requer-se um lugar nos vasos para contê-lo 

maior que o de costume, o qual, por ser negado àquele [i.e., ao sangue] em razão de 

sua abundância, uma vez que os mesmos vasos estão cheios, fica impedido o 

movimento do sangue e logo também sua rarefação [construção da frase tem algo 

de problemático]; por isso o fogo vital do coração corre risco de sufocamento e 

extinção [?]”. Em verdade, este risco raramente ocorre, pois os vasos dilatam-se 

suficientemente, ou os mais ténues rompem-se à força do sangue rarefeito e 

imediatamente ocorre salutar hemorragia, como se pode observar na primavera e 

no verão entre os jovens pletóricos; pelo que o curso do sangue ficaria mais fácil e o 

orgasmo diminui, bem como o enfarto e a rarefação. Se, do contrário, ela [i.e., a 

hemorragia] não tiver lugar e o calor for demasiado, então em tempo os mesmo 

efeitos sobrevêm (reaparecem), bem como a múltipla aberração dos humores 

(Gaub.); os quais depois da rarefação penetram em vasos alheios [?], de onde se 

originam as estases inflamatórias com todo tipo de febres deste género, inflamação 

violenta do cérebro (em francês, coup de foleil), acompanhados de dor agudíssima e 

de vertigem, e enfim estases dos demais humores e turgescência. 

Se o calor atacar [teneat] homens dotados de pituíta lenta, não será removida dali 

pela lei física [de modo físico, fisicamente] a pituíta, que não sabe circular, e dali 

originar-se-ão obstruções inflamatórias, que sempre participam tanto da índole da 

pituíta quanto da bile azeda produzida pela queima [ustio] [problema de sintaxe, a 

palavra nonne usada acima exigiria um ponto de interrogação aqui]. Esta mistura, 

uma vez que varia infinitamente, conduz à modificação da face dos doentes 

infinitamente, razão pela qual os médicos continuamente se queixam uns com os 
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outros das novas doenças. Tudo isso se confirma pela doutrina de Finkius [Thomas 

Fink].  

O que me seria lícito aqui expor acerca da bile terá lugar no capítulo seguinte. 

Resta mencionar que o calor se rarefaz em ar misturado aos nossos sólidos e 

líquidos, e se houver alguma quantidade no ventrículo, nos intestinos e noutras 

cavidades, depois de rarefeita, ela produzirá tensões, espasmos, convulsões e dores 

(Arbut). 

 

CAPÍTULO QUARTO 

Dos suores e seus efeitos bem como do inchaço da bile 

Ninguém de boa mente [sanus] coloca em dúvida que o calor serve ao aumento da 

transpiração santoriana, pois, depois que os corpos se tornam muito quentes [?] 

[excalefacta fuere] e rápidos  [?] [cita fuere] nos movimentos internos, de imediato a 

parte mais fluida dos humores se separa a modo de evaporação; pelas menores 

artérias situadas sob a pele ela avança e na superfície do corpo, depositada pouco a 

pouco, ela se ajunta [coacervatur], até correr em gotas sob o nome de suor, tal como 

o vapor que sobe da água fervente, se se prende a algo sólido, cresce, condensa-se e 

as gotas caem. Hipócrates.   

Portanto, perdido o espírito dos fluidos, ou sua finíssima linfa, ocorrem 

naturalmente o espessamento/condensação/engrossamento da [sua?] consistência 

e a exsicação dos sólidos. O sangue, privado da costumeira fluidez, circula mais lento 

e torna-se anegrado, como se observa pela flebotomia. Então daí será possível que 

ocorram secreções desagradáveis e que as [substâncias] secretadas se tornem 

inertes e espessas; nos vaso capilares a circulação é suprimida, de onde seguem-se 

os enfartos [infarctus], as obstruções, as febres continentes, inflamatórias e 

intermitentes, Ellerus. Por isso também disse Hipócrates “Os que se queimam muito 

ao sol têm os baços grandes e comprimidos; os ventres, por seu turno, duros e 

ténues e cálidos; ora os superiores, os inferiores extremamente secos”. Lesada a 

função natural, em virtude da debilitação do vigor animal e da inércia e grossura 

[spissitudo] dos sucos digestivos, vigerão a magreza [macies], a atrofia, caquexia, a 

grande disposição para as afeções crónicas; ademais [?] [jam autem] não só em 

virtude da grossura [spissitudine] dos humores e da secura dos sólidos reina e urge a 
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sede ardente, mas porque sales se agitam, cuja perceção permanece na boca por 

muito tempo depois dos suores, sobretudo se nenhum alimento for consumido 

(como muita vez observei em mim mesmo propositadamente [?] (ex libito); e então 

a acrimónia geral toma conta [adest], que irrita muito os nervos e pode corroer os 

vasos, se for intensa. Esta mesma é comprovada até aqui, se houver excreções da 

mesma índole, o que é verdadeiro [frase estranha]; assim, por exemplo, os suores, 

se sobram alguns, são acres e salgados, o mesmo da urina, que sai parca, 

avermelhada, muito ácida [acerrima], de modo que então se sente a ardência na 

região lombar, na vesícula e no canal urinário. 

Conhecidas essas coisas, poderemos explicar facilmente as demais afeções que 

derivam das mesmas causas na presença de calor atmosférico e empregaremos 

remédios fáceis. Da constipação comum durante o verão já dissemos algumas 

palavras, mas resta indicar que seu mais frequente dano são decerto as 

hemorroidas, visto que as fezes, quando ficam retidas no colo em virtude do cansaço 

[languor] dos intestinos, ali permanecem e adquirem enorme massa. Por isso, 

quando são naturalmente impulsionadas para o reto, forçam as veias hemorroidais, 

comprimem-nas, irritando-as e inflamando-as, sobretudo na saída, quando dilatam 

bastante o ânus e chegam a dilacerá-lo um pouco. Logo, pois, dá-se oportunidade às 

hemorroidas? 

Agora encaminho-me para tratar do predomínio da bile. Esta – sabemo-lo depois 

de todas as lições e observações dos mais excelentes varões na Arte Médica [Ars 

salutifera] – incha durante o verão e causa infinitas doenças, muitíssimo graves. 

Hipócrates foi o primeiro que dissertou maravilhosamente sobre essa matéria. Eis o 

que disse: “A bile exalta-se [attollitur] no corpo, o que se reconheceria por estes 

sinais: quando neste clima quente os homens vomitarem espontaneamente e os 

biliosos [biliosa] forem purgados pela ingestão de medicamentos; isso também 

manifesta-se pelas febres e calores dos homens”. Em seguida ilustrou outros danos 

subsequentes. Se a linfa se tornar o veículo daquele sangue oleoso, anegrado, que 

chega ao fígado pela veia das portas [?] [per venam portarum], com mínima atenção 

conclui-se que, suprimida aquela [i.e., a linfa], a secreção da bile se perturbaria e 

alteraria. Logo, permanece o que é mais acre e crasso. Por isso, se a bile, em virtude 

da pouca quantidade, permanecer na víscera ou, por rarefação ou por outra razão, 
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descer para as vias primeiras e segundas, onde quer que seja ela produzirá 

muitíssimos estragos. E assim, se se alojar no fígado, estimulará [causará], icterícia, 

obstruções, hepatite, etc., se se alojar nas vias primeiras, estimulará [causará] 

gástricas biliosas, tosse estomacal, febres ardentes, intermitentes e contínuas junto 

com alguma inflamação, mais vómito bilioso junto com evacuações deste tipo 

sujeitas a cólicas e cruéis, e.g., cólera e disenteria. Stoll. Sauvag. Arbut.; então 

também as erisipelas aparecem mui frequentemente e endemicamnte em algumas 

regiões. Piso observou entre os brasileiros uma cólera maligna que infestava 

sobretudo os jovens, com efusão quase súbita de espíritos [spirituum effusione] e 

lipotimia. Se, enfim, a bile penetrar nas vias segundas e misturar-se ao tesouro da 

vida [thesaurus vitae], então manifestar-se-á na periferia do corpo cor açafroada e 

erupções biliosas buscarão sair pelos poros, mas antes poderão nascer reumatismos 

biliosos (como observou Stoll., depois da má evacuação da saburra biliosa); febres 

infinitas necessariamente aparecerão, longas e agudas; lipitudes secas, etc. 

Hipócrates. Stoll. viu durante o verão a biliosa brincando com vários sintomas 

[biliosam variis symptomatibus ludentem] e em vários homens afetar várias partes, 

razão porque grassavam as frenites [phrenitides, frenesis?], oftalmias, parotídeas, 

anginas, peripneumonias e pleurites/pleurisias; junto então reinava epidemicamente 

a febre puerperal originada do vício bilioso. Sabe-se por observação que as doenças 

cutâneas, extremamente comuns nas plagas meridionais, dependem sobretudo da 

bile acre depositada na pele, em seguida, da acidez geral dos demais humores; entre 

elas sobressaem a sarna [scabies], a zona, e febre escarlatina, o fleumão, a herpes, 

lepra e a terrível elefantíase; assim como também entre nós exalta-se (aparece?) 

[attollitur]  aquela [doença] (vulgarmente chamada impigem, a partir [do latim] 

impetigo), que ataca sobretudo jovens e crianças, e é acompanhada de pústulas 

móveis, não sem cruciação, grande ardência de [scalpendi; raspar, cavar; fazer 

cócegas] e coceira/prurido. Piso. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

De os nervos serem ou não afetados pelo calor 
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Indivíduos delicados e débeis bem como os que sofrem de doenças nervosas, ficam 

mais abatidos no verão. O calor parece infenso ao sistema nervosos, irritando-o 

bastante e excitando a sensibilidade, o que corretamemte observaram Kœmpf, 

Zimm. Gaub., etc. Com efeito, a excessiva sensibilidade das fibras mais secas e 

rígidas, unida não raro à debilidade, fica mais e mais agitada em virtude dos humores 

flogísticos, biliosos e acres (Kœmpf). Daí a proclividade a movimentos febris; as 

convulsões que matam [?] [trucidantes] sobretudo crianças e mulheres; os 

paroxismos histéricos e hipocondríacos exacerbam-se e sucedem as demais doenças 

dependendo da excessiva irritabilidade, que são sufocadas à chegada do frio, Zimm. 

Stoll. Arbut. Também aqueles que pela paralisia [Nec-non qui à Paralysi]. Assim o 

estupor dos brasileiros e dos berberes Indiensium [?] orientais elevam-se 

[attolluntur; o suj. do verbo não é claro, pela ordem seria stupor, mas esta palavra 

está no s. e o verbo no pl.], quando o ar está quente e vem uma noite fria. «La 

chaleur accélèrant d’une manère impétuese les mouvemens des fluides, ceux-ci 

compriment le cerveau, excitent des oscillations dans les nerfs, & peuvent produire 

l’Epilepsie, Brescon». O calor, levado até certo grau, incita as forças motrizes a agir, 

mas indo além, enerva as forças tónicas (Gaub. Sauvag.). Assim, Zimm. viu literatos 

sedentários ficarem destituídos de forças no verão, as quais só podiam ser 

recuperadas quando chegava o frio. A sensibilidade é bem promovida [promovetur] 

nas regiões meridionais, onde o tecido do corpo é mais mole. Com efeito diz 

Grimaud; «les mouvemens subtils de sensibilitè s’exercent plus librement, à 

proportion que les organes, qui en deviennent le sujet, sont d’un tissu plus délicat & 

plus mou».  Eis pois a razão pela qual as crianças e as mulheres são, mais que o 

outros, atacadas por afeções nervosas.  

A força vital é mais sensível naquelas regiões, então decerto também mais ágil, 

mas menor em vigor e tenacidade e, por isso, em duração; é mais facilmente 

perturbável em seu movimentos; num breve fervor entorpece-se, falta (Gaub.); daí 

deduzo porque nos meridionais se eleva desde tenros anos tão vívida proclividade 

aos jogos de Vénus [prática sexual], que porém decai na flor da idade; porque ali 

mesmo os homens são deveras pronos às paixões da alma. Portanto é um prazer 

concluir [merito concludere lubet], pela autoridade e fiel observação de sumos 
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varões, que o sistema nervoso é afetado [molestetur], além de outras coisas, pelo 

calor.  

 

CAPÍTULO SEXTO 

Da akalescentia e putrefação provocadas no corpo pelo calor 

A fim de proceder de modo mais ordenado, no início desta última secção creio que é 

necessário dizer que nas regiões meridionais vige a tendência dos humores em 

direção ao abdómen, onde (como me fez atentar o reverendíssimo Prof. Vigarous) se 

manifestam muitíssimas afeções, decerto, v. g., a perturbação do sistema de portas e 

as estases humorais [dos humores], das quais resultam as [febres] intermitentes 

longas, pútridas e biliosas junto com a melancolia; e então também a acidez 

presente na bile e, na sua parte mais fina [?] [subtiliore parte], arrastada para o 

oceano do sangue [?] [in sanguinis occeanum protractâ], quem duvida que, rarefeito 

o fluido vital, a afeção escorbútica e este tipo de febre não sejam promovidas [não 

avancem; promoveantur] (Lind.)? E assim fica estabelecido fora de qualquer dúvida 

que o calor de certo grau dissolve o sangue e favorece a esta afeção, sobretudo se 

alguma humidade se ajuntar ao calor, o que, na minha opinião, parece se confirmar 

contanto que [?] [dummodo] no lugares pantanosos e marítimos da plaga meridional 

reine aquela afeção ou eminente disposição ao escorbuto; decerto quando aparece 

cor pálida e acinzentada, vultuosidade, vermelhidão das gengivas, disposição 

descontente [ingrata anima], e debilidade; o que muitas vezes observei nos nativos 

do Rio de Janeiro que viviam perto do mar e de rios. Noutros estados de mesmo 

clima [constitutionalis?] o escorbuto se eleva [aparece?]: e o sangue bem é 

distribuído pelo calor [?] [satis à calore dispositus], acre alkalescens e inclina-se 

bastante para a dissolução pútrida; por isso produz manchas lívidas, onde depois, 

corroídos os vasos, têm lugar as hemorragias, que manifestam a índole corrupta do 

sangue, e seguem-se as úlceras fétidas. Arbut.  

Tal como ao longo do verão os cadáveres do animais e dos vegetais fermentam e 

apodrecem facilmente, os corpos humanos vivos, porém abalados por calor 

demasiado, acima de noventa graus, sofrem do mesmo destino. Com efeito, as 

matérias salinas e oleosas agitadas e revolvidas [evolutæ] induzem a disposição à 

rancidez e à podridão, Gaub. E assim, todos os humores são dotados desta índole 
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maligna, mas sobretudo a linfa (como afrma Haller): o que se dá a conhecer quando 

aparecem os hálitos pravos [ruins, corruptos? mau hálito?], a transpiração insensível 

e os suores fétidos e quando por paracentese são evacuados os líquidos 

putrescentes dos hidrópicos. Com efeito Boerhaave. bem se admirava de que, por 

causa do calor, os humores ficassem tão rapidamente proclives à alkalescentia e a 

putrefação. Se a essa alteração dos humores associar-se a bile acérrima e 

alkalescens, a linfa de imediato transformar-se-á em substância quase licorosa, o 

corpo ficará extenuado de debilidade, observar-se-ão febres inflamatórias que 

tendem à supuração, (Eller), e enfim ardentes, biliosas com putrefação, febres 

pútridas muito frequentes e doenças agudas, quentes [calidi], muitas delas 

acompanhadas de variadas lesões das funções do sistema nervoso [generis nervosi], 

Gaub. Consequentemente, também permanece inabalável, depois de observações 

diárias, que durante o verão e nas regiões meridionais, as contusões graves, as 

feridas e úlceras [machucados?] adquirem/assumem má característica/aparência [?] 

[malum caracterem], soltam odor extremamente fétido e por vezes são facilmente 

atacadas por gangrena.  

Enfim, para confirmar esta doutrina acerca da alkalescentia e putrefação dos 

humores,  & putredinem, é suficiente lembrar o que afirmam todos os médicos que 

exerceram a profissão [praxim exercuere] em climas quentes, a saber, que a maior 

parte das doenças é de índole pútrida; umas se complicam com ela, outras mais 

lenta ou rapidamente [?] [alii cum ea complicentur, alii tardiùs, citiùsve]; as doenças 

inflamatórias facilmente acabam em gangrena, sobretudo quando, ao fim do verão, 

a bile negra domina [eminet], Prof. Vigarous. Isso tudo não sem grande atenção 

presenciaram mui frequentemente Piso e Buntius em ambas as Índias, onde reina a 

propagação da putrefação. E não foi por isso que o supremo fundador da natureza 

fez a elas mesmas riquíssimas de frutos agridoces [dulco-acidorum], por cuja 

ingestão quotidiana e milagrosa energia é reprimida a putrefação dos humores, se 

enerva a acidez da bile e  sua efervescência e se restabelece [redditur?] a parte mais 

fluida que supre as perdidas [quæ amissæ supplet; amissas? Problema de sintaxe 

neste final]? Oh, oxalá os habitantes dessas mesmas regiões os oferecessem aos 

doentes, os quais detém ainda hoje infando preconceito de que não socorreriam aos 
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que sofrem de febre inflamatória ou biliosa ou pútrida com este divino remédio 

indicado pela própria natureza. 

SEM MAIS. 

 
9. 2 — Carta de Médico, 25 de Abril de 1792 
ANTT, Chancelaria Régia, D. Maria I, Livro 41, f. 227 

 
Dona Maria 1ª Faço saber que Manoel Joaquim de Souza Ferras [sic.], Doutor em 
Medicina pela Universidade de Montpellier; e correspondente da Academia Real das 
Ciências da mesma cidade, e da de Lisboa [ilegível] como constou pelas suas Cartas, 
e todo o mais relatório do teor desta Carta é o mesmo que o registado neste livro à 
folha 67 que por esta razão se dava em comprovar só com a diferença que ser este 
examinado pelos deputados, os Doutores Manoel de Moraes Soares, e Estevão 
Manoel Raposo, carregados os novos direito à folha 201 verso de livro [1]5 e 
registados no livro 49 à folha 1[5] e dada aos 25 de Abril de 1792 e assinada por 
Manoel de Moraes Soares, Paulo de Faria; e secretário, chanceler; vedor, e 
pagamentos diferença nenhuma tem que [ilegível] à folha 67. 
Tomás António Lopes da Costa 
 
 
9. 3 — Methodo actual de inocular as bexigas… por Thomaz Dimsdale, 1793 
9. 3. 1 — Discurso preliminar do tradutor 
FERRAZ, Manuel Joaquim de Souza, “Discurso preliminar do tradutor” In Dimsdale, Thomas, Methodo 
actual de inocular as bexigas, Porto, na Offic. de Antonio Alvarez Ribeiro, 1793. pp. III-XIX. 

 
 

Inoculatio est variolarum  
prophylaxis certa atque tutissima… 

Boerhaave, &c 

 
Guiado por um dos mais nobres sentimentos, que devem animar o homem 
constituído em estado social, isto é, pelo desejo de evitar, ou ao menos abrandar os 
males, que perseguem os Concidadãos, servindo-se cada um reciprocamente dos 
meios, que lhe são possíveis, ou confiados pela mesma sociedade: intentei verter em 
idioma vulgar, o melhor Tratado da Inoculação das Bexigas, que se conhece hoje na 
República Literária, [ilegível] dos estragos, que causa frequentes vezes à Nação 
portuguesa este contágio, e sentido do injusto desprezo, que faz desta operação, 
que aliás é abraçada, e reputada, pelas mais Nações, como uma das mais úteis 
descobertas da Arte de curar; com efeito será grande a minha satisfação, se por este 
modo fazendo chegar a todos a notícia do novo método de inocular, e do seu êxito 
feliz, eu poder combater, e destruir os prejuízos, que se lhe opõem, e dispor os 
ânimos antecipados a adotar a sua praxe, assim como fizeram tantos ilustres 
Médicos ingleses, franceses, suecos e russos. 

O meio triunfante, diz Rosen de Rosenstein, que temos para evitar os perigosos 
efeitos das bexigas  naturais, é sem dúvida a inoculação das crianças; por tanto é 
inútil usar-se de certos preservativos, no intento de acautelar as epidemias 
variólicas, visto que até hoje não conta haver algum deles sido eficaz; e de mais a 
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falta de confiança seria capaz de expor as pessoas crédulas, a ser surpreendidas pelo 
contágio. 

Ninguém ignora a perda imensa de crianças, que todos os anos causa as Estado a 
epidemia das bexigas; porque razão não se usará do único meio, que evita esta 
despovoação? Ele é sem dúvida inocente [sem perigos], e as suas vantagens se 
provam de um modo incontestável, pelos factos, que referem tantos, e tão grandes 
Médicos, e pelos cálculos Necrológicos, ou assentos dos que morrem; com efeito na 
Suécia, e na França, segundo Rosen, e Fouquet, a décima parte das crianças morre 
vítima das bexigas naturais; em Inglaterra, segundo Buchan, morre a quarta, ou 
quinta parte; na Suíça, pelo que diz Tissot, de treze bexiguentos morrem dois; isto 
mesmo atesta La Condamine suceder no seu país. 

Ao contrário sabemos pelas observações de Rosen, que de quinhentos inoculados 
só vem a morrem um; Buchan afirma ter visto morrer unicamente um de mil, e 
Tissot um de trezentos e quarenta e cinco; por ultimo La Condamine assegura ter 
notado, que de trezentos e setenta e seis morre somente um. 

Além disso as bexigas naturais sempre trazem alguma espécie de malignidade, e 
dão mais incomodo, e trabalho, que as inoculadas, visto que para esta operação 
escolhemos os bons temperamentos, ou preparamos aqueles que se acham 
indispostos; ainda mais, se ela for praticada em tenra idade, livra do assalto do 
contágio em qualquer época da vida menos favorável, já por causa da má 
constituição acidental, ou adquirida; e já pelas complicações atuais de outros vícios 
dos humores; esta grande vantagem de esperar o inimigo em boa trincheira, com as 
armas na mão, basta para fazer a todos partidistas da inoculação; desprezando-se as 
objeções, que lhe fizeram Rast, de Haen, Hecquet, e Biachi, como absolutamente 
dissolvidas por Monro, Tissot, Jurin, Dimsdale, Fouquet, e outros muitos. 

As mulheres principalmente deveriam apressar-se, em adotar a inoculação, porque 
observam frequentemente, quanto as bexigas naturais lesam a sua formosura; e de 
mais não teriam que temer das suas funestas consequências, nas ocasiões da 
gravidação [gravidez], e do parto. 

Os infinitos exemplos de pessoas, que por efeito desta doença perderam a 
faculdade ver, ouvir, e falar, deveriam enfim animar a todos aqueles, que ainda não 
foram infecionados, a abraçar prontamente a inoculação, que jamais produziu 
semelhantes danos, sendo feita pelo método atual. 

A Teoria, a Prática, a Religião, a Moral, tudo em uma palavra, se declara a favor da 
inoculação; por tanto é de admirar, que ela ainda encontre acérrimos adversários; 
bem vejo, que não é possível um acordo unânime sobre esta, ou qualquer outra 
matéria, porque sempre há espíritos de contradição, os quais à mesma evidência se 
obstinam; mas ah! quão fúteis são as oposições, e equívocos os factos, que alegam 
os nossos antagonistas! A autoridade, a experiência, e a observação reiterada de 
tantos Inoculadores, lhes parecem de pouco peso, e eles só julgam dever prevalecer 
os prejuízos, que lhes embutiram seus Mestres, e a tradição errónea de alguns 
Autores, que primeiros consultam a sua razão antecipada, a este respeito, do que 
verdadeira experiência, a qual não obstante ser às vezes enganadora, como diz 
Hipócrates, no seu primeiro aforismo, contudo é a guia mais segura, que o 
verdadeiro Medico deve seguir no exercício da arte saudável. 

Vários Autores, aliás de grande nome, tem falado acerca da frequência das 
recaídas, ou segundos ataques das bexigas, talvez por não ter feito uma justa 
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distinção, entre as bexigas genuínas, e as espúrias; o que não tem deixado de 
inspirar medo, e aversão à inoculação; porém, a experiência tem mostrado, que 
imensas pessoas, as quais já tinham sido inoculadas, se submeteram à mesma 
operação, em diversos países, para se certificarem da possibilidade da segunda 
infeção, sem que jamais a pudessem contrair; isto mesmo já experimentei, por 
vezes, nesta Cidade, em pessoas que já tinham tido bexigas; contudo não posso 
negar a possibilidade de recaídas (ainda que isto seja raríssimo) atendendo à 
algumas autoridades respeitáveis. 

Dizem alguns sujeitos mal a propósito, que a nossa obrigação é de curar, e não de 
causar moléstias; mas quantas vezes excitamos uma moléstia aguda, para curar uma 
crónica, ou também procuramos uma benigna, para evitar os estragos de outra 
maligna? Eis aqui justamente o que se obtêm por via da inoculação, que praticamos 
em ocasião oportuna, o que não faz o contágio natural. 

Outros clamam absurda, e fanaticamente, que não devemos, por esta manobra, 
irritar, e ofender o Supremo Autor da natureza, evitando os cruéis efeitos desta 
epidemia, que ele nos manda em castigo, e vingança de nossas culpas. Então 
deveríamos supor o mesmo acerca das outras moléstias graves, e desprezar todos os 
auxílios curativos? Basta, esta oposição merece menos a minha refutação, que a 
minha compaixão, por ver ainda vestígios tão claros dos séculos da ignorância. 

Os miasmas, e contágios se formam, e se desenvolvem em diversos tempos, por 
diversas causas físicas, e químicas; espalhando-se pela Atmosfera, atacam os 
sujeitos, que acham dispostos pelas coisas chamadas não naturais, e de uns se 
comunicam a outros indivíduos pelo contato; eis aqui donde se originam as 
epidemias contagiosas, &c. 

Deixando já estes preliminares, é justo que eu diga alguma coisa sobre a presente 
obra, e sobre a história da inoculação. 

Tendo o Célebre Dimsdale observado, mil e mil vezes, as grandes vantagens do 
novo método de inocular, tanto em Inglaterra, como em várias Cortes, onde tinha 
sido chamado, para praticar nas Famílias Reais, resolveu-se pelo bem da 
humanidade a publicar este método, com alguns factos, que atestam a sua utilidade, 
em idioma Nacional; este Tratado pela justa fama, que mereceu em todo a Europa, 
não tardou a ser traduzido em várias Línguas; o ultimo que intentou este trabalho, 
para desabusar o vulgo antecipado sobre útil operação, foi o meu grande Mestre, o 
imortal Fouquet, Professor na Universidade de Montpellier, o qual tendo ouvido as 
minhas queixas a respeito da frequência das epidemias variólicas, nos nossos países, 
do pouco caso que aqui se faz da inoculação, e do mau método, com que algumas 
partes ainda se tratam as bexigas naturais: me animou a empreender a tradução 
(que ouso oferecer ao Público, fiado na sua indulgência) dizendo-me que este seria 
um dos maiores serviços, que a minha Nação [Portugal] poderia receber de mim; por 
quanto assim disporia todos os ânimos, a abraçar uma operação tão útil, e tão 
necessária; e por que na mesma obra se acha exposto o melhor método de curar as 
bexigas naturais. 

Contudo, sem embargo de ser a doutrina do nosso Autor a mais seguida nas 
primeiras Universidades, e a mais conforme com as disposições da natureza; eu 
estou bem longe de querer, que ela seja acolhida em todo o Orbe, sem alguma 
restrição, ou modificações, visto que, segundo as constituições dos climas, as regras 
da Medicina devem algum tanto variar; assim como expus em uma Dissertação [sua 
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tese de Montpellier], que publiquei em França, seguindo passo a passo os veneráveis 
preceitos do divino Hipócrates. 

Daqui se deduz, que os dogmas do Autor devem ser respeitados, como 
interessantes modelos para a nossa praxe; e que o seu curativo deve ser modificado, 
segundo as circunstâncias, porém o regime antiflogístico terá sempre lugar, pois é 
bastantemente notório, quanto o tratamento cálido, por diaforéticos, e cordiais, e 
pela privação do ar fresco, e livre, e de uma dieta refrigerante, e humectante, 
aumenta o número de vítimas, como Sydenham, forçando as bexigas confluentes a 
ser malignas, e as discretas a degenerar em confluentes. 

Se acaso me fosse lícito sair dos limites prescritos, de boa vontade censuraria agora 
o modo, com que em alguns lugares se tratam ainda as febres agudas, por um 
semelhante método; mas devo reprimir-me, e deixar ao tempo a correção dos 
abusos, que infecionam a nossa Arte, principalmente nestas Províncias, onde 
pessoas pouco versadas nos conhecimentos da economia animal, e que nunca se 
aplicaram ao estudo da Medicina, se arrogam o direito de a exercer, e por uma justa 
consequência tiranizam a humanidade. 

A Ásia foi o primeiro berço da inoculação; este clima temperado não deixou de 
favorecer muito ao sucesso desta feliz descoberta da razão humana; e brevemente 
se divulgou a sua aceitação, e as suas utilidades por todo o Oriente; até que 
chegando também à Europa a sua fama, os Ingleses a adotaram, e depois as outras 
Nações; contudo ao princípio foi muito criticada (como sucede a tudo que traz o 
caráter de novo, e de reformado) e mesmo rejeitada em muitas partes; pro causa 
das opiniões antecipadas de alguns Médicos pusilânimes, e o temor das pessoas, que 
deveriam sacrificar-se a esta operação; por fim confirmando a observação as 
maravilhas, que diziam da sua prática, foi ela abraçada no nosso continente; só em 
Portugal, não sei porque desgraça, tem encontrado até hoje tanta dificuldade na sua 
introdução, podendo aliás este bom país felicitar ainda mais o seu êxito; isto não 
vem certamente da falta de bons Médicos, que publiquem nas suas vantagens, e 
desejem ardentemente a sua adoção; sirva de exemplo o meu sábio Compatriota, 
Francisco de Melo Franco, na sua memoria apresentada à nossa Ilustre Academia de 
Lisboa; mas sim falta de coragem, para se tentar a prática da inoculação; cujo 
sucesso é quase infalível. 

Portanto é justo que eu desempenhe o meu cargo, aplicando todo o esforço em 
praticar a inoculação, e desabusar os ânimos tímidos, e antecipados, que a 
desacreditam; embora me chamem temerário ao princípio; embora vituperem o 
meu zelo; pois creio, não tardará a suceder o louvor, e a obrigação à minha 
tentativa. 

O método atual de inocular, foi inventado por Sutton, Cirurgião inglês, donde lhe 
vem o nome Sutoniano; porém estava destinada para Dimsdale a glória de o 
aperfeiçoar, como consta pela presente Obra, a qual merece mais ser lida, que 
elogiada, e que por isso busquei traduzir fielmente, sem alterar o simples, e puro 
estilo do Autor. 

O conhecimento exato de todos os artigos relativos à conduta dos inoculados, 
formando a grande Arte da inoculação, é também o fragmento mais instrutivo deste 
Tratado, onde igualmente achamos descrições muito circunstanciadas, que expõem 
à maior claridade a excelência do novo método, e da sua aplicação ao tratamento 
das bexigas naturais. 
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Os Pseudo-Inoculadores, que sempre julgaram ser a inoculação uma mera 
operação manual, aí aprenderão que ela é acompanhada de muitos objetos 
científicos; e depois saberão apreciar diversos acidentes, que os fizeram muitas 
vezes perplexos, assim como a falta de erupção, que nem sempre é sinal negativo de 
infeção, visto que ela pode ser suprida por outros sintomas. 

Espero enfim que os Leitores se persuadirão dos meus puros sentimentos, a 
respeito da utilidade comum, e do bem público; se algum me fizer a objeção, de que 
o meu trabalho é de pouco interesse, visto ter por objeto uma matéria, que não é 
nova, e que aliás não é minha; eu lhe suplicarei de atender, que não é bastante, que 
ela seja conhecida superficialmente; mas sim bem conhecida, e bem praticada; o que 
não sucede entre nós; de mais que importa que eu trabalhe sobre o plano de 
outrem, ou sobre o meu? Que transcreva as suas ideias, julgando escrever as 
minhas? Sem dúvida terei menos glória, mas serei recompensado pelo prazer de ter 
acelerado o progresso do bem, que de ordinário são vagarosos. 
 
 
9. 3. 2 — Observação do tradutor 
FERRAZ, Manuel Joaquim de Souza, “Observação do tradutor” In Dimsdale, Thomas, Methodo actual 
de inocular as bexigas, Porto, na Offic. de Antonio Alvarez Ribeiro, 1793. pp. 248-250. 

 
 
Tendo-me aplicado com toda a atenção possível a tudo, que pertencia ao novo 
método de inocular; e depois de ter bem conhecido as suas vantagens, ficando 
inteiramente amigo desta pratica: foi grande desejo, que conheci, de achar uma 
ocasião, em que pudesse confirmar, pela minha própria experiência os sentimentos, 
que tinha a respeito da nova prática da inoculação, a qual em alguns pontos me 
parecia arriscada. 

 Com efeito esta desejada ocasião se me ofereceu em Barcelona, a 5 de Janeiro de 
1792, quando tornava de França para Portugal; logo que cheguei a esta bela Cidade 
espanhola, dirigi os meus passos para a casa de um amigo inglês, o qual tendo 
grande desejo de fazer inocular um filho seu de idade de três anos, e de uma ótima 
constituição, não hesitou em consentir que eu o inoculasse imediatamente; por 
quanto haviam bexigas na vizinhança, e eu não podia demorar-me muito tempo 
neste porto. Por conseguinte fiz-lhe então a operação; prescrevi-lhe um regime 
ténue, e ordenei que o levasse a passeio de manhã, e de tarde. A 10 começaram as 
incisões a inflamar; achei o pulso agitado, e muito calor, principalmente na cabeça; 
por tanto dei-lhe uma pílula de dois grãos de mercúrio dulcificado, e meio grão de 
enxofre dourado de antimónio, a qual excitou cinco evacuações alvinas. A 13 
apareceram alguns botões sobre o rosto, e o doente tinha dormido mais que de 
ordinário; então lhe ordenei um pedilúvio quente, e mandei que o levassem a 
passeio. A 14 manifestaram-se vários botões discretos por todo o corpo, os quais 
seguiram o curso ordinário sem acidente algum notável, nem exigiram maior auxilio 
Médico. No fim do mês, quando me embarquei para Cadiz, ficava o doente em boa 
convalescença. 

Na verdade, foi sumo o prazer que resultou do feliz êxito da minha primeira 
tentativa; então não me restou mais dúvida alguma a respeito dos factos, que em 
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outro tempo me causavam justas admirações, nem a respeito da segurança do novo 
método de inocular. 
 
 
9. 4 — Carta do médico Manoel Joaquim de Souza Ferraz para o conde de Resende, D. José 
Luiz de Castro, Dezembro de 1795 
Arquivo Nacional, Secretaria de Estado do Brasil, 86, fls. 263r a 264v 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conde de Rezende 

Sendo o cuidado da saúde pública a primeira Lei do Estado social; e vendo eu que 
desgraçadamente são inertes e insuficientes os meios que empenha a este fim a arte 
saudável no fértil e aprazível continente do Brasil, servindo-se de drogas velhas 
corruptas, e adulteradas, que por grande preço se mandam vir da Europa, podendo-
se aliás fazer uso com indizível proveito e vantagem das maravilhosas e mui virtuosas 
plantas de que a benigna providência enriqueceu esta famosa província da Índia 
Ocidental, como consta pela geral autoridade dos botânicos e viajantes do Orbe, e 
pelas curas estupendas que vulgarmente aqui operam os curiosos empíricos e 
selvagens administrando remédios eficazes tirados dos vegetais indígenas; estando 
eu persuadido e certificado do que acabo de referir pelas informações que tenho 
buscado, pelas observações e experiências de que tenho usado e pelas digressões 
botânicas que tenho feito nos subúrbios desta cidade, faltaria o meu dever como 
patriota e bom vassalo, e a obrigação do meu ministério, como botânico e médico, 
se agora não fizesse estas representações a Vossa Excelência cujo governo se tem 
feito plausível, e brilhante, não tanto pelo amor e equidade, com que tem regido o 
povo e administrado a justiça; mas ainda pelo zelo com que tem buscado fomentar 
os progressos do Comércio, das Artes e das Ciências a fim de que Vossa Excelência as 
[ilegível] a Sua Majestade como objeto do maior cuidado e interesse tanto para o 
bem de sua Monarquia, como ainda para o de toda a humanidade, a qual sem dívida 
não deixará [de] remediar a um mal tão [ilegível] obviando a causa primária de todos 
estes inconvenientes a qual é certamente a falta de conhecimento das plantas 
indígenas ou nacionais, e das suas virtudes, isto é, a ignorância da ciência botânica 
aprovando os meios que vou propor a este respeito. 
Primeiro: que se estabeleça um Jardim Médico Botânico nesta capital para onde se 
hajam de transplantar e cultivar as árvores e plantas medicinais do país, 
encarregando-se os Generais Governos de mandá-las diligenciar por pessoas 
inteligentes, e remetendo-as ao dito Jardim, cuja edificação e tratamento se 
propõem fazer com mui tênue despesa. 
Segundo: que se institua no dito Jardim uma aula de botânica onde 
sistematicamente se ensine a ciência das plantas, as suas virtudes e modo de as 
aplicar às diversas enfermidades sendo todos os boticários e cirurgiões futuros 
obrigados a frequentarem assiduamente o dito curso, onde serão primeiramente 
aprovados pelo Professor para depois serem licenciados, para o exercício das suas 
profissões. 
Terceiro: obrigando-se os boticários atuais a substituírem plantas indígenas às 
europeias inertes e corruptas de que abundam as suas oficinas, vigiando sobre isto o 
professor de botânica autorizado a condená-los, uma vez, que não se conformem a 
estas determinações ao menos quanto for possível [ilegível] julgando-se [sic] 
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finalmente S. M. com assaz de zelo para fomentar no Brasil os progressos desta 
ciência, e reformar as oficinas de farma; e com Luzes suficientes para ocupar melhor 
que outrem no Brasil esta nova cadeira pelas inf[orma]ções que a este respeito ser-
me-á fácil obter de [ilegível] Lente de botânica e agricultura na Universidade de 
Coimbra a quem dei provas da minha aplicação no decurso de quatro anos que 
pratiquei a medicina na cidade do Porto, e me entreguei ao estudo e aquisição na 
flora do Minho, de Dom Vandelli, lente de prima jubilado em Lisboa; e da Real 
Academia das Ciências, onde há bem poucos anos recitei uma memória sobre a 
necessidade de se adiantarem os conhecimentos de Botânica em Portugal e no 
Brasil, onde a natureza se mostra quase pródiga nas suas produções; sobre os erros 
em que se tem precipitado a Medicina por falta de Luzes botânicas e sobre as 
vantagens do médico botânico; eu me ofereço para exercer este importante 
ministério em todo o zelo e diligência de que é capaz um vassalo honrado e amigo 
do bem público fazendo algumas digressões para descobrir e indagar as plantas 
medicinais comprovando pela experiência a sua eficácia quanto permitirem as 
minhas tênues forças e frac[a] saúde, e isto por qualquer remuneração que 
determinar S.M. Deus Guarde V. Excelência. Para felicidade nossa e glória dos seus 
[ilegível] Dezembro de 1795. [ilegível] dito Manoel Joaquim de Souza Ferraz. 
 
 
9. 5 — Ofício (cópia) do [vice-rei do Estado do Brasil], conde de Resende, [D. José Luís de 
Castro] ao [Secretário de estado dos Negócios Estrangeiros, da Guerra e interino da 
Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], informando das vantagens 
encontradas na utilização dos recursos vegetais daquela capitania, como o incentivo do 
cultivo de plantas medicinais nativas na horta vizinha ao Hospital Militar, e remetendo o 
projeto de pesquisa nessa matéria realizado por Manoel Joaquim de Sousa Ferraz, doutor 
em Medicina 
AHU, Conselho Ultramarino, Rio de Janeiro, Avulsos, Cx. 156, Doc. 11830 

 
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

Procurando eu por todos os meios possíveis e proporcionados as forças deste 
Governo sujeitas a minha disposição promover os diferentes ramos de agricultura e 
comércio assim para despertar e animar a frouxidão destes povos lisonjeando a sua 
ambição com a esperança dos avultados lucros do seu trabalho, que ao mesmo 
tempo os preserva da corrupção dos costumes que é consequência infalível das 
ociosidades; como principalmente para fomentar o aumento do Patrimônio Real, 
afim de se tirarem deste rico e vastíssimo continente interesses correspondentes às 
prodigiosas despesas que Sua Majestade é obrigada a fazer para a conservação e 
defesa destes seus domínios; tenho há muito tempo conhecido a grande vantagem 
que devera resultar do descobrimento, cultura e comércio dos infinitos óleos, 
bálsamos, gomas e vegetais de que abunda este país, como é notório pela notícia 
dos habitantes, e uso que fazem as pessoas curiosas e experimentadas no curativo 
de todo o gênero de moléstias já nos sertões e nos diferentes distritos desta cidade, 
e já nos lugares em que se acham alguns professores; e pela narração dos 
naturalistas e viajantes que descrevem grande parte daquelas drogas e vegetais, e 
juntamente as suas virtudes e propriedades. Do que se pode coligir com toda a 
proba[bi]lidade que não só estas províncias e todo esse reino, receberam em 
considerável proveito da cultura de coisas tão estimáveis e esquisitas na parte que 
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diz respeito aos ganhos provenientes do seu comércio; mas também todos estes 
povos conseguiram um real e inexplicável benefício do perfeito conhecimento e uso 
dos mesmos vegetais nas muitas e várias enfermidades assim epidêmicas, como 
endêmicas que cada vez mais se multiplicam, talvez por se desprezarem as ervas e 
raízes próprias do país, frescas e cheias de suco para se substituírem outras 
alienígenas que por velhas e faltas de substância não acreditam a quem as aplica 
nem aproveitam aos enfermos ou talvez por fazerem misteriosa a sua Arte não tanto 
os professores de medicina e cirurgia, como principalmente os boticários que terão 
grandes avanços da importação das drogas pouco vulgares apesar do prejuízo dos 
povos, e do conhecimento que eles têm da virtude de algumas ervas que desprezam, 
atribuindo melhor efeito as que mandam vir de fora a fim de não se diminuírem os 
seus interesses. 
Negando, porém, a mesma atenção a esses respeitos e prejuízos, tenho aplicado 
todo o esforço preciso para que em uma horta chamada do colégio, que é de Sua 
Majestade e está contigua ao Hospital Militar se cuide na plantação de muitas ervas 
para uso da Botica do mesmo hospital, as quais têm-se descoberto serem 
conhecidamente profícuas, e ao mesmo tempo concorrerem para a diminuição da 
despesa que a Fazenda Real é obrigada a fazer na compra de outras ervas, e raízes 
estrangeiras. 
Desta vantagem muito diminuta em paralelo da que se pode conseguir por toda a 
extensão destas províncias, é fácil de deduzir a necessidade, que insta de cuidar-se 
senão neste interessante ramo de agricultura e comércio, que ainda antes de estar 
posto em circulação dá mostras de superabundantes utilidades capazes de satisfazer 
a cobiça e trabalho dos interessados. E porque o que se tem descoberto nesta 
matéria, mais se deve ao acaso, e às tradições ou notícias comunicadas pelos índios, 
do que as regulares diligências de naturalistas, e homens peritos, que se tenham 
encarregado de indagação tão útil a humanidade, fica-me lugar de concluir que 
destinando-se uma ou mais pessoas dotadas de gênio, estudo, e experiência para 
discorrerem pelos distritos desta capitania não só descobrirão maior número de 
vegetais, e ainda minerais além dos conhecidos, mas também autenticando as 
singularidades e efeitos daqueles, de que se tem notícia farão desaparecer a razão 
que alegam os professores e boticários de não usarem desses inventos antes de se 
manifestar a sua analogia como os outros remédios, que comumente se aplicam. 
Quando premeditava em propor a Vossa Excelência a execução deste projeto que 
julgo não ser indiferente pelas razões que tenho exposto, casualmente chegou a esta 
cidade Manoel Joaquim de Souza Ferraz, doutor em Medicina e correspondente do 
número da Academia Real das Ciências de Lisboa e de Montpellier, munido de 
documentos que atestam da sua habilidade e que tiram toda a suspeita de 
impostura muito principalmente porque ele não veio com o desígnio de se 
estabelecer nesta cidade mas sim de passar a capitania de Minas Gerais, donde é 
natural, com o interesse de cuidar da sua saúde, de sua mulher e família, porém 
quando Vossa Excelência se digne fazer que suba à Real Presença de Sua Majestade 
esta minha proposta, e chegue a merecer a desejada aprovação [ilegível] empregar-
se em serviço da mesma Senhora nesta cidade arbitrando-se lhe um ordenado 
correspondente ao seu trabalho e a perda do que poderá ganhar no exercício da sua 
profissão que será frequentemente interrompido pelas digressões a que ver-se há 
obrigado por efeito do seu futuro emprego. 
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O Plano que propõem o sobredito médico, e que eu tenho a honra de enviar a Vossa 
Excelência, consta de três artigos todos de fácil execução, e de insignificante despesa 
em comparação das vantagens que se prometem pois ainda a respeito do Jardim 
Botânico que se deve estabelecer, pode destinar-se para esse ministério a horta 
acima referida, sem outro dispêndio que de uma casa para aula de botânica. 
Eu fico também esperançado na aprovação de Sua Majestade por não deixar de 
anuir as representações de Vossa Excelência em objeto de tanta ponderação que 
entro a conceber um particular gosto de ter procurado o estabelecimento de uma 
Arte, e de um comércio útil a todo o Reino, e a estes Povos oferecendo a Vossa 
Excelência mais esta ocasião de se fazer credo de geral estimação dos mesmo Povos, 
como eficaz instrumento da sua felicidade e concorrendo finalmente para se 
aproveitar o préstimo de um vassalo que se mostra muito hábil pelas atestações de 
homens doutos, e pelos descobrimentos já feitos nos subúrbios desta cidade, e que 
ao mesmo tempo recebe não pequeno benefício em exercer tão distintamente a sua 
profissão. 
Deus Guarde a Vossa Excelência. Rio 11 de dezembro de 1795. Conde de Rezende. 

Senhor Luiz Pinto de Souza 
 

 
Este documento (trechos) pode ser encontrado em:  
Carta do Conde de Resende, D. José Luiz de Castro ao senhor Luiz Pinto de Souza, propondo o 
estabelecimento de um jardim botânico no Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 1795. Arquivo 
Nacional, Secretaria de Estado do Brasil, 86. 
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Apêndice 10 — José Mariano Leal da Câmara Rangel de Gusmão 
 

10. 1 — Algumas proposições acerca da erisipela, que reina endêmica entre os brasileiros, 
1790 
FA/BUM – Tradução de Adriano Aprigliano. 

 
Algumas proposições acerca da erisipela, que reina endêmica entre os brasileiros, 
as quais, com a ajuda de Deus e os auspícios da Virgem Maria, no Ludovicée 
Medical de Montpellier, submeteu à arguição pública, pelo trimestre de julho do 
ano de 1790, no dia [em branco], às dez horas da manhã, José Mariano Leal da 
Câmara Rangel de Gusmão, [natural] do Rio de Janeiro, Doutor em Direito, 
Mestre nas Artes Liberais e outrora aluno de Medicina, para a obtenção do grau 
de Bacharel. 

 
Montpellier 

Da oficina de Joseph-Francis Tournel 
Tipógrafo e livreiro da Universidade de Medicina 

1790 
 
 
Chamam erisipela a uma erupção cutânea [exanthema] que se apresenta sob a 
forma de uma mancha vermelha [...] de cor amarelada, com um inchaço superficial, 
difuso, uma ardência e uma coceira, ora maior, ora menor, e que, depois, se alastra 
por toda parte. 
Essa moléstia é ou verdadeira ou falsa. É verdadeira quando possui todas as 
características acima enumeradas. É falsa quando delas se desvia. 
Neste caso, é também chamada espúria. E então é acompanhada de diversos sinais; 
daí ser chamada flegmonosa, edematosa ou cirrosa. 
Entre os brasileiros, como em outras regiões, observa-se que ela é tanto fixa quanto 
ambulante, tanto simples quanto complexa, tanto benigna quanto maligna. Note-se 
ademais que, naquela região [i.e., no Brasil], a erisipela é endémica, reincidente, 
habitual e frequentemente maligna. 
Nos homens brasileiros, afeta o escroto, as pantorrilhas e as canelas. Nas mulheres, 
as mamas e o rosto. Nelas, caem-se-lhes os cabelos e nascem novos cabelos longos, 
o que se observa especialmente em Lisboa. 
Ela se dissolve naturalmente numa escamação farinácea, mas por vezes desaparece 
numa supuração gangrenosa ou num inchaço [cirro; skirrum]. Quando sofre 
supuração, no mais das vezes não reaparece. Quando isso ocorre, o inchaço é 
exíguo; aparece sob a forma de um cordão e se alastra para cá e para lá [lit. “de lugar 
em lugar”, “de ponto a ponto”]. Raramente se move quando floresce na sua forma 
mais comum. 
Quem disser que os vasos cutâneos vermelhos e brancos, o tecido celular da pele e o 
corpo reticular mucoso são afetados não se afastará demasiado da verdade. 
Deve-se considerar sua causa material a acidez da bílis [acrimonia biliosa]. Se um 
remédio purgante administrado sem qualquer indicação [médica], ou é cortado pela 
veia ou sofre da ira da erisipela obnoxium [maligna], e, breve, sofrem [os 
pacientes/os brasileiros] de nova erupção. 
Além disso, os brasileiros se alimentam de alimentos viscosos; habitam um clima 
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húmido e quente. É fácil suprimir a transpiração por causa do austro [vento sul] que 
sopra cotidianamente e do refrescante ar atmosférico. Não raro já precederam ou 
acompanham-se afeções abdominais. 
No mais das vezes não tratam os brasileiros essa doença, razão pela qual ela lhes 
surrupia a vida mais adiante, seja porque das partes exteriores se volta para as 
interiores, seja porque gangrena. Quando afeta uma parte, mais tarde ataca sempre 
a mesma parte, de modo a tornar o lugar afetado inchado [skirrosum] com fissuras, 
por vezes cheio de edemas com bolhas que contém a matéria corroída. 
Os brasileiros combatem a erisipela com nenhum outro remédio senão frutas ácidas. 
Eis aí o único tratamento por eles conhecido, que empregam apenas quando a 
erisipela ataca sem intensidade e perigo de vida. 
Eis aí a proposições que vos apresento, ilustríssimos professores, e que tenho a 
intenção de em breve explicar e ilustrar de modo mais claro e pormenorizado.  

FIM 
 
 
10. 2 — Carta de Medicina. De 12 de Julho de 1791 
ANTT, Chancelaria Régia, D. Maria I, Livro 23, f. 351r-351v 

 
Dona Maria 1ª, Faço saber que José Mariano Leal da Camara Ra[n]gel de Gosmaõ 
[sic.], natural do Rio de Janeiro, formado em Direito Canónico pela Universidade de 
Toulouse, em Medicina pela de Montpellier, bacharel em Filosofia pela de 
Estrasburgo, como mostrou pelas suas cartas dos atos, e aprovação, que apresentou 
reconhecidas pelas próprias, pelas diligências, que para esse efeito mandaram fazer 
os Meus Deputados da Junta do Protomedicato, destes meus Reinos e Senhorios de 
Portugal, Algarves e suas Conquistas, e porque nestes meus Reinos, não podia usar 
da dita ciência sem faculdade Minha, me pedia lhe concedesse, e visto o seu 
requerimento ordenei aos Meus Deputados o examinassem na forma do seu 
regimento e disposições nele declaradas a respeitos dos Físicos aprovados pelas 
Universidades estranhas [estrangeiras], o qual foi examinado na presença da mesma 
Junta pelos Deputados os Doutores Manoel de Moraes Soares, Joaquim Xavier da 
Silva, e Estevão Manoel Raposo, Médicos formados pela Universidade de Coimbra, e 
da Minha Real Câmara, os quais o examinaram na dita faculdade de Medicina, 
votando por AA., RR., e por todos foi nemine discrepante82, aprová-lo, pelo acharem 
apto e suficiente assim no especulativo como na prática, respondendo com muita 
erudição e acerto a todos os argumentos e dúvidas que lhe foram postas, de que lhe 
passaram sua Certidão assinada, em virtude da qual, se lhe mandou passar a 
presente Carta de Aprovação e com ela sendo primeiro assinada por dois Deputados 
e passados pela Minha Chancelaria-Mor da Corte, e [ilegível], poderá o dito Doutor 
José Mariano Leal da Camara Rangel de Gusmão exercitar a dita ciência da Física 
[Medicina] nesta corte, e cidade de Lisboa, e em qualquer parte destes Meus reinos, 
e senhorios de Portugal, e suas Conquistas. Pelo que mando a todas as minhas 
justiças, lhe a cumpram e guardem como nela se contém e declara, e gozará de 
todos os privilégios e liberdades que em razão da dita faculdade da Física lhe 
pertencerem na mesma forma, que as logram, e se guardam aos médicos graduados, 
e aprovados pela dita Minha Universidade de Coimbra. E pagou de novos direitos 

                                                 
82 Cf. nota no apêndice 22. 



 

 

 

128 

2400 réis, que se carregaram ao Tesoureiro deles no livro 13º de sua receita à folha 
73 e se registaram no livro 48 do registo geral dos novos direitos à folha 48 verso. 
Dada e passada nesta Corte, e Cidade de Lisboa aos 12 de Julho de 1791. A Rainha 
Nossa Senhora o mandou por dois dos ditos deputados abaixo assinados. E vai 
subscrita por Izidoro António Barreto Falcão, secretário da dita Junta do 
Protomedicato. De feitio desta 500 réis, e de assinatura um marco de prata na forma 
do Regimento. Eu Izidoro António Barreto Falcão a fiz escrever. 
Manoel de Moraes Soares  
Paulo de Faria  
José Ricalde Pereira de Castro  
Pagou 540 réis e aos oficiais 738 réis Lisboa 22 de Novembro de 1791  
Jerónimo José Correia de Moura 

Manoel António Pereira da Silva 
 
 
10. 3 — Aviso ao público ou resumo das verdades mais interessantes que elle deve 
conhecer ácerca da epidemia que actualmente grassa em Portugal, 1833 
BNP, Fundo Geral Monografias, S.A. 33312 V. ; H.G. 32140//2 P 

 
Na qualidade de médico clínico, ou prático, há quarenta anos, e como Delegado 
Geral do Barão Físico Mor do Reino; porém sobre tudo como devedor ao Publico do 
constante conceito, com que tem sido honrado, julga o Dr. Leal de Gusmão ser do 
seu impreterível dever apressar-se em declarar ao mesmo Publico, debaixo da 
palavra mais sagrada de honra, verdade colhidas da leitura dos melhores Autores, 
tanto Nacionais, como Estrangeiros, que a observação no nosso próprio País 
(primeira Mestra em Medicina) tem revelado como mais consequentes; e os 
raciocínios fundados sobre estas bases, verificadas pela experiência, tem mostrado 
serem mui proveitosas. 
A importância do objeto, que exige mais candura do que elegância, desculpará a 
falta de formalidades minuciosas, que se houver de cometer; e a parte mais 
numerosa da Sociedade, o Povo, a que me dirijo, porque não pode fazer uso de 
Obras Cientificas, e extensas, espero que leve a bem estas Instruções escritas com 
clareza, e precisão em seu proveito. 
A fim de dar ordem ao presente Aviso direi primeiramente, em que consiste a 
Epidemia reinante, e quais são os órgãos, que ela ataca com preferência, para ser 
bem conhecida, e não se iludir o Povo, confundindo-a com outras moléstias, que 
sempre existiram, e agora mesmo existem. Depois enumerar-se-ão as causas, que as 
produzem na maior parte dos casos, com os sintomas pathagnomonicos, ou sinais 
demonstrativos, de tal sorte inseparáveis da cólera-morbo, que, quando eles 
existem, infelizmente está presente a Moléstia; e, quando faltam, pode- [pg. 3] 
[pode-se] afirmar com afouteza que não é cólera, quaisquer que sejam os 
padecimentos. Em terceiro lugar dir-se-ão quais são os primeiros remédios 
domésticos, ou caseiros, de que se deve lançar logo mão, em quanto não chega o 
Facultativo, para socorrer sem demora o doente, cuja cura depende da prontidão 
dos meios. Ultimamente indicar-se-ão as cautelas, que se devem praticar para 
escapar á moléstia, chamadas remédios profiláticos, ou preservativos. 
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Mas antes de tudo isso devo dizer, com a verdade sempre professada, que esta 
Epidemia em Portugal não tem sido (bem-dita a Misericórdia Divina) nem tão forte, 
nem tão propagada na sua extensão, como nos outros Reinos, que tem 
terrivelmente flagelado: que em Lisboa ainda tem sido mais benignas, e limitada do 
que nos outros pontos do mesmo Portugal; pois que a experiencia tem demonstrado 
que os doentes, socorridos a tempo, salvam-se pela maior parte; e em geral curam-
se, como nas outras moléstias conhecidas, e curáveis, ainda que nem todos possam 
gozar da ventura da sua salvação, quando particularmente concorrem motivos 
invencíveis de disposição própria irremediável, e complicações funestas: tanto basta 
para poder respirar melhor a Humanidade aflita, e gloriar-se o Medico da sua 
importante Profissão, determinada pelo Ceo. (Eclesiastes. Cap. 38 v. 4º) 
 

Natureza da moléstia 
 
Esta terrível moléstia, que como se disse já, foi muito mais fatal em outros países, 
parece consistir em uma inflamação nervosa do canal intestinal, isto é, das tripas, e 
estômago, combinada com hum estado de suma debilidade da cabeça, e nervos, 
acompanhada de frio das extremidades, espasmos fortíssimos, diarreia, ou vómitos, 
ou ambas as cousas juntas, sendo as evacuações compostas de hum liquido 
semelhante á agua de arroz, a face cor de chumbo, urinas escassas, ou nulas. 
Às vezes acomete repentinamente, e mata dentro em horas; outras vezes anuncia-se 
por prelúdios, mais, ou menos duradores: há casos, em que se cura repentina- [pg. 4] 
[repentinamente], obedecendo aos remédios como por encanto, ou milagres; e 
outros, em que degenera em Moléstias diferentes, sendo a convalescença, ou 
restabelecimento longo, e melindroso, pelas recaídas, a que é sujeita: vezes há, em 
que tem só hum acesso, que termina com a vida, ou com a morte; outras porém, em 
que chega a ter três, com sorte quase sempre mais feliz; e nisto mostra ter muita 
semelhança com as Sezões chamadas perniciosas, que também, como a cólera, 
matão no período do frio. 
 

Causas da moléstia 
 
Para fugir de questões ociosas, quase sempre degeneradas em rixas, contento-me, 
quando falo ao Povo, de saber que a causa venenosa eficiente, ou produtora desta 
nova moléstia existe na atmosfera; caminha com a preferência pelas margens dos 
Rios na direção de Norte a Sul, seja ela qual for, chamem-lhe como quiserem; e 
escolhe no ar o espaço, em que reconcentra toda a sua força, e d’onde dardeja para 
o ponto circunscrito da terra, que lhe corresponde, o chuveiro dos seus tiros, 
lançando fagulhas para as circunvizinhanças sem ordem espalhadas, até que, extinto 
o seu furor, vai procurar outro local, sem seguir carreira direita, saltando de uns 
sítios para outros com grandes intervalos, que deixa livres; e, á maneira do raio, que 
procura sempre as partes, e as vítimas, com que equilibrar a sua eletricidade, assim a 
cólera procura os terrenos, e os desgraçados, coms os quais tem mais relação. 
Progredindo como a chuva, que, levada pelos ventos, caí sobre dous lugares 
diferentes, deixando espaços no meio em claro, como os quais não tem parentesco. 
Estas disposições, que são o chamariz da moléstia, vem a ser tudo quanto pode 
irritar o canal intestinal, entorpecer a pele, enfraquecer os nervos, causas quase 
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infalíveis da cólera. Por isso as comidas indigestas, excessivas, o abuso de bebidas 
espirituosas, o ar frio, e húmido, os excessos d’alma, e do corpo, mormente o medo, 
e o terror, o trabalho demasiado, também o ócio absoluto, e muito particularmente 
a inédia, ou falta de alimento, [pg. 5] são outras tantas causas para a moléstia, que 
serão ainda tratadas, quando se falar das cautelas preservativas. 
 

Sinais, ou sintomas da moléstia 
 
Dor sobre o estômago, mais, ou menos viva, espalhando-se pelas partes vizinhas 
com aflição, e prostração das forças; evacuação superior, e inferior do liquido já dito, 
como agua de arroz, ou claras de ovos batidas; voz fraca, e desfalecida, a muito 
custo lançada, como se o doente falasse em grande distancia; a cara exprimindo 
angustia, e falta de vida; cor achumbada, e mais geralmente aqui, cor de canela 
escura; olhos encovados olheiras ainda mais escuras; pulso sumido, e ás vezes nulo; 
extremidades frias, como fica dito; unhas roxas, com as cabeças dos dedos 
enrugadas, algumas vezes contrações, ou cãibras dolorosíssimas em braços, pernas, 
e ventre; gemidos por extremo pungentes; posição na cama inquieta, ou pouco 
firme pela falta de forças; supressão, já dita, de urinas. Porém esta dor de estomago 
para ser sintoma da moléstia, é preciso que seja acompanhada da aflição, ou 
ansiedade, e custo geral nos movimentos, fraqueza de cabeça, muito mais do que 
ordinariamente aparecem nas outras doenças. é muito necessário notar, para não 
haver equivocação, e engano que, durante a cólera, assim como em qualquer outra 
Epidemia, todas as moléstias ocorrentes, ainda que sejam de diversa natureza, 
tomam uma tintura da cólera, e arremedam os seus sintomas, sem que o sejam, nem 
tenham o mesmo perigo, apesar da mascara: que, em quanto dura a Epidemia em 
toda a sua força, quase que absorve, e impõe a outras doenças, que costumam 
grassar; mas que, quando estas principiam a aparecer regulares nas Estações, que 
lhes são próprias, pode-se afiançar que aquela está terminada, ou já em decadência: 
que as pessoas sãs, que não chegam a ter cólera, sofrem ás vezes com tudo 
levemente, e até mesmo de pé, sintomas mui ligeiros da moléstia Epidémica, que se 
pode chamar colerina, ou cólera pequenina, que se cura com os mesmos remédios 
muito [pg. 6] mais brandos, e que costuma defender da verdadeira cólera, como 
tenho observado por oram, sendo bem curada a tempo; assim como os incómodos 
de todos os tempos, como indigestões, cólicas, constipações, catarros, etc. são, 
durante a Epidemia, mais fortes, e mais frequentes. 
 

Curativo doméstico 
 
Logo que por desgraça qualquer pessoa sinta estes sinais, deve imediatamente pôr 
sobre o estômago de doze a dezoito bixas, conforme a idade, e forças, no caso de 
não aproveitarem as primeiras fomentações feitas com óleo de amêndoas doces, ou 
unguento de alteia, tudo fresco; e, depois de largarem, aplicar sobre o mesmo lugar 
uma cataplasma emoliente, composta de farinha de linhaça, e continuar com as 
fomentações nas vizinhanças da dor: se os vómitos forem ainda dos alimentos mal 
digeridos, convém beber bastante agua morna, ou chá mui ligeiro de erva cidreira, 
ou agua de macela, para acabar de expulsar, o que houver indigesto no estômago; 
porém se o vomito for logo da natureza já dita, é necessário, em lugar de agua 
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morna, tomar logo uma amendoada, ou urchata feita em cozimento d’althea, 
adoçado com xarope da mesma, que também pode ser feita em hum destes chás, se 
o doente for nervoso. é preciso ao mesmo tempo, que se faz isto, envolver os pés, e 
as mãos em baetas bem quentes, fazer fricções quentes a todo o corpo, e com mais 
afinco sobre todo o espinhaço, com linimento volátil, e melhor será com massa de 
mostarda, para que o sangue não deixe de circular, e acudir á cirusa, quando o 
Facultativo julgue necessária a sangria, quase sempre tão inevitável, como 
proveitosa. Se houver secura, cumpre beber pequenas, e frequentes porções de 
cozimento de grama, althea, com algumas gotas de sumo de limão, e assucar; e, se 
houver retenção de urina com dor, é muito proveitoso fazer injeções pela uretra 
com cozimento de cevada; e muito se recomenda que não se perca tempo em fazer 
estes remédios preparatórios, e chamar o Medico. Se houverem grandes dores no 
ventre, e diarreia copiosa, são oportu- [pg. 7] [oportunos] os clisteis, ou ajudas com 
cozimento de semeas; raspa de ponta de veados, e raiz d’altheâ, tomadas 
frequentes, e pequenas. 
 

Medicina, ou Cautelas preservativas 
 
Nesta Epidemia deve-se guardar, e ter as mesmas cautelas preservativas, que se tem 
nas outras: é necessário também consultar os hábitos de cada hum dos indivíduos, 
as suas propensões, e circunstâncias particulares, para não fazer grandes, e 
repentinas mudanças, que igualmente seriam nocivas, por quanto creio que não há 
quem ignore, o que geralmente lhe faz bem, ou mal. 
Quanto ás comidas. = Pode-se fazer uso daquelas, a que cada hum esta acostumado, 
sem prejuízo, ainda que para todos não sejam as melhores, pois que o habito é, 
como se disse, a primeira circunstância a se consultar. O mesmo se entenderá das 
bebidas; porém a quantidade, tanto de uma, como de outra cousa, é necessário que 
na Epidemia reinante seja uma quarta parte menos, e a horas regulares, posto que 
em outro tempo se pudesse impunemente comer, e beber mais, e a qualquer hora. 
Deve-se evitar estudadamente, quer na quantidade, quer na qualidade, tudo, o que 
possa causar indigestões, ou peso ao estômago. A comida, além de ser, como já se 
notou, mais parca, deve ser mais simples agora do que d’antes. Convém ser 
acautelado nos adubos, e especiarias irritantes, que estimulem o estômago; como 
tudo não se entende d’aqui que deve ser o comer feito em agua, e sal, pois que esse 
excesso contrario seria igualmente abuso prejudicial: é preciso que o comer lisongêe 
algum tanto o paladar, e excite moderadamente as forças digestivas do estômago; 
de outro modo causaria também peso, e indigestões: póde-se por tanto usar como 
reflexão, só para tempero, de toucinho, presunto, manteiga de vaca, e porco, tudo 
de boa qualidade, e frasca; mas aquelas cousas, que parecem favorecer o 
desenvolvimento da moléstia, ou que já antes dela não eram de muito fácil digestão, 
e causavam algum incómodo, por pequeno que fosse, devem agora ser ab- [pg. 8] 
[absolutamente] proscritas, tais são em geral as carnes negras, ensacadas, e 
adubadas com especiarias estimulantes; os legumes, principalmente flatulentos, e 
comidos com a casca; as frutas cruas, e pouco sazonadas; as ervas também cruas, as 
quais só podem ter lugar bem cozidas, juntas com a carne, e necessárias para a 
liberdade do ventre. O peixe fresco, com que se dão bem muitas pessoas, e algumas 
ainda melhor do que com a carne, pode continuar a ter uso discreto hum, ou outro 
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dia na semana, fugindo dos que são reumosos, e salgados, por serem nesta ocasião 
prejudiciais a todos, salvo àquelas pessoas, a quem já d’antes causava incómodo. Os 
ovos quentes são tolerados para aqueles, que usavam deles sem incómodo, como 
tanto que não se aproveite a clara, sempre mais, ou menos indigesta. As frutas, que 
forem muito ácidas, só podem ser consumidas com assucar, para não produzirem as 
solturas de ventre, que costumam; e as laranjas devem-se comer com as limas, 
deitando fora as peles intermediarias. As que forem secas, ou passadas, e as frutas 
oleosas, devem ser objeto de grande escrúpulo; mas não se entende isto com as 
frutas assadas, cozidas, ou feitas em doce. 
Quanto ás bebidas. = Querem muitos que o chá, e com preferência o preto, seja 
bebida preservativa; mas julgo que se não deve usar em excesso, para não 
enfraquecer os nervos. O leite, que nem com todos se dá bem, é mais prudente não 
usar agora dele, sendo só permitido a quem o seu uso se tem tornado indispensável; 
e o mesmo se deve entender do café, e com leite. Os que estão no costume de beber 
vinho não devem absolutamente privar-se dele, por ser-lhes preciso para a digestão. 
Agua é melhor que seja primeiro fervida, para depura-la, e usar depois dela fria, e 
assente, quando não haja a oportunidade de a filtrar, ou destilar; e, quando se não 
possa usar dela de qualquer destes modos, bom será ajuntar-lhe em cada copo duas, 
ou três colheres de vinho. Não devo deixar de recomendar que o comer convém que 
seja muito mastigado, e não muito quente, para ir a digestão já meia feita, por cujo 
motivo as pessoas, que costumam comer depressa, devem ser mais preguiçosas á 
mesa; e as que usavam das bebidas ainda muito quentes devem deixá-las arrefecer 
mais. 
[pg. 9] 
As ceias devem ser mui moderadas, ou melhor será abster-se delas, tomando só 
hum caldo de vaca, ou de arroz. 
Quanto às outras cautelas, é de reconhecida utilidade fazer todos os dias 
esfregações a todo o corpo com escovas, ou flanela, secas, ou molhadas em agua 
ardente alcanforada. O asseio individual, e das casas, fazendo-as desinfetar; a 
mudança de roupa a miude; evitar o ar frio, e húmido da noite, assim como o Sol 
forte, estando parado; não enxugar a camisa no corpo, são meios poderosíssimos 
para escapar á Epidemia, pois se observa que as pessoas, que desprezão, ou não tem 
destas cautelas, são as mais atacadas. é mal fundado, e mesmo prejudicial o receio, 
que muitos tem, de tomar remédios nas presentes circunstâncias: pelo contrario, 
curar-se cada hum do que padece, é o meio de evitar a cólera. Quem sofrer de 
nervos continue a tomar os remédios, que são próprios, como chá de valeriana, agua 
de hortelã, licor anódino, etc. O que for pletórico, ou sanguíneo, deve pôr bixas 
baixas. Se alguém sentir abundancia, e peso de humores, cumpre que se purgue com 
três, ou quatro onças de infusão de senne tartarizado, ou tamarindado, ou com seis 
oitavas de sal purgativo. 
Estes são os meios, que o Dr. Leal de Gusmão julga proveitosos, e do seu dever 
comunicar ao Povo em linguagem singela, para ser de todos entendida, e resumidos, 
quanto é possível, para chegar a todos, em cuja utilidade escreve á pressa; por isso 
espera que será lido de bom grado, e com indulgencia este Anúncio. Parte destes 
meios, que oferece, são fruto da sua leitura, e longa prática nas moléstias, 
afiançados pela experiencia: a outra parte tem sido já comprovada pelos mais felizes 
resultados em todos os pontos acometidos pela Epidemia ora reinante. 
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Se os Mestres da Arte, aos quais seria atrevidamente o querer dirigir-me, acharem 
que sou rabugento, devo merecer escusa, porque sou velho; e além de dizer, o que 
eles ensinaram, estou escudado com o testemunho de homens abalizados, 
geralmente em Medicina, e positivamente no Curativo, e Observações preciosas 
sobre esta moléstia: tais são em lugar distinto, pelas suas Autopsias, erudição, e 
talento o Dr. Pinheiro; os Doutores Pereira da Sena, e Moraes Calado, meus 
Companheiros na Delegação da [pg. 10] Fisicatura Mor, ambos tão incansáveis, como 
galardoados com as felizes curas, que fizeram na Epidemia existente; Santos de 
Maiorca, Brito de Vouzela, dos quais conservo avarento interessantes Memorias; e 
Paiva de Ribatejo, pelas judiciosas Observações, que acabo de receber neste 
momento, em que escrevo. 
Firme pois na minha própria convicção, já antes formada, e tendo ainda mais provas 
para me elucidar, no que escreveram os meus Ilustres Colegas, os Doutores 
Benevides, e Membros da Comissão da Academia, posso ousadamente dizer que a 
cura desta Epidemia pelo método Broussainiano [François-Joseph-Victor Broussais], 
com as modificações necessárias, que os Médicos sabem fazer, é a mais pronta, e 
feliz; e graças à Medicina portuguesa, que parece ter á primeira avançado tanto. 
 
 
 

10. 4 — Additamento ao Aviso ao Publico sobre o uso dos balsamos, ou elixires, e 
também dos oleos, 1833 
FBN, Fundo Geral Monografias, S.A. 33312 V. 

 
1 

Quando me dirigi ao Povo declarando verdades, que muito lhe importava conhecer, 
fui só até aonde convinha, que ele chegasse, deixando, o que se devia seguir d’aí 
para cima ao saber, e cuidado dos Facultativos: Aviso ao Público p. 4 lin. 5. 
 

2 
Julguei então ter feito quanto bastava em benefício da humanidade, primeiro móvel 
dos meus desejos; porém vendo, que na epidemia reinante se tomam 
arbitrariamente remédios heroicos, isto é, que tem ação pronta, e forte, contra o 
que tenho recomendado em todas as licenças, pela condição expressa de consultar 
Facultativo, cumpre-me ainda dizer, o que se segue. 
 

3 
Estes remédios são os balsamos, ou elixires, de que não tratei no Aviso ao Público, 
tendo deixado de o fazer muito pelo propósito, como disse, para não exceder os 
limites do curativo doméstico, ou caseiro além daqueles, que à Medicina compete 
prescrever no tratamento das moléstias; e tanto que da mesma sangria me abstive: 
p. 7 e lin. 27, por ser mais decisiva, e às vezes fatal, quando é maior que convém, 
como tenho observado, e isto apesar de inculcar o método modificado do Broussais, 
em que ela é sempre necessária: p. 7 lin. ibid., e p. 11 lin. 12 
 

4 
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Os ditos balsamos tem virtude já desde longa data, e agora mesmo experimentada, 
até por mim, em muitos coléricos; por isso estão aprovados, para se poder com eles 
praticar o curativo combinado nesta moléstia mista nas suas causas: p. 4 lin. 27, e 
também pelo motivo de estarem mais prontos, e serem mais benéficos, em razão da 
sua composição, do que muitos outros remédios, que igualmente obram sobre 
nervos. 
 

5 
O contrário seria pirronismo criminoso, ou cegueira à evidência, assim como é igual 
crime a credulidade pueril nas histórias dos curandeiros mercenários, e imperitos, 
por quanto a Medicina desde o seu berço, que é o mesmo do Homem, foi o 
resultado da observação, colhida até dos brutos, e instigada pelo instinto natural 
para poder chegar com muito estudo, e razão, já iluminada, à categoria de ciência, a 
que Deus manda expressamente obedecer (Eccl. 24 a 1). 
 

6 
Os casos pois, e as circunstâncias, em que prestam socorros com as suas doses 
competentes, exceções, ou alterações necessárias, vão ser miúda, e 
verdadeiramente declaradas: espero que realizando-se os meus desejos fique assim 
pago com usura do trabalho, e desvelo, que tenho tomado a bem do Público. 
São por tanto os balsamos em questão úteis como profiláticos, ou preservativos das 
epidemias, e inclusivamente desta, que agora reina; são também úteis como 
remédio curativo, além de outras moléstias crónicas, ou longas, e habituais, das 
quais não falo agora, mas sempre recomendo que não se abuse, aumentando 
extraordinariamente a dose. 
 

7 
Não acreditando, todavia [n]as virtudes exageradas destes elixires, eles tem três que 
são indisputáveis, e nas quais a experiencia com a razão se acham em perfeito 
acordo; não obstante a sua composição antiquíssima, credora de respeito pelo seu 
constante uso, parecer algum tanto incoerente, a quem com prolixidade quiser 
empregar no seu exame os últimos conhecimentos da Farmácia, ou arte de preparar 
remédios. 
 

8 
A primeira virtude é promover as digestões, aumentando as forças do estômago; a 
segunda entreter a transpiração insensível, ou calor, e macio da pele: a terceira é 
corroborar os nervos, e resolver os espasmos, e outros padecimentos 
principalmente produzidos por debilidade. 
 

9 
Em moléstia em que o estômago, e a pele são os seus condutores, e os nervos o seu 
assento, p. 5 lin. 29, muito vantajoso é o remédio, que obra sobre estes sistemas, 
precavendo-os do mal, contanto que a pessoa, que os toma, não seja irritável, e 
sanguínea, porque nesses casos devem dispor-se primeiro com o que disse a p. 10, 
lin. 17 a 21, e tomar os balsamos em menos dose do que a ordinária, que é de quinze 
a trinta gotas, tomando em qualquer dos chás p. 7 lin. 16, e nestes dois últimos casos 
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em cozimento de raiz de Althéa [sic.] [Malvavisco?], ou de cevada com grama: ibid. 3 
e 30. 
Os referidos balsamos, além das casas em que se acham licenciados, e aprovados, 
pela exatidão com que estavam manipuladas as amostras que me foram presentes, 
já se fazem também em diferentes boticas por professores, cujos conhecimentos 
farmacêuticos depõem com justiça a seu favor. 
 

10 
Como remédio na cólera é necessário ter muito em vista as seguintes considerações, 
para evitar que o bálsamo deixe de ser prejudicial, como desgraçadamente já tem 
sido mais de uma vez; e eis a razão porque limitando-me a remédios, que nunca 
poderiam fazer mal, deixei aos professores judiciosos a escolha, e a dose dos outros, 
que são decisivos, e não pertence ao Povo receitá-los. 
 

11 
Eu disse p. 4 lin. 27, que a cólera-morbus era inflamação nervosa dos três primeiros 
intestinos, com sumo abatimento de nervos, e não me afoitei a decidir qual destas 
duas causas tinha o predomínio, ou a influência uma sobre outra, como disseram 
Médicos mui abalizados, nem quais eram os períodos do predomínio: referi-me aos 
Facultativos nestas distinções, bem como nas modificações, que exigia o método 
curativo geralmente adotado com mais proveito, p. 11 lin. 12. 
 

12 
Agora porém direi o modo diverso, com que a epidemia ataca, e qual é o predomínio 
dos seus dois elementos nos diferentes períodos, o que deve servir de farol para dar, 
os deixar de dar o bálsamo, do mesmo modo que para as cautelas, e preparo 
necessário, que com ele se deve ter. 
 

13 
Quando a moléstia acomete progressivamente com dor forte, desde a espinhela até 
ao umbigo, crescendo quando se carrega em cima p. 6 lin. 3, e não podendo os 
doentes suportar muitas vezes nem o lençol; com diarreia, ou vômitos, ou ambas as 
coisas juntas: p. ibid. lin. 5, então o predomínio é inflamatório, e por nenhuma 
maneira convém o bálsamo, nem outros quaisquer difusivos, isto é, remédios, que 
espalham imediatamente o seu poder sobre a generalidade dos nervos, e neste caso 
são pelo contrário absolutamente necessárias as bichas [sanguessugas], as sangrias, 
e os outros medicamentos antiflogísticos, ou contra a inflamação, já citados a p. 7 
toda. 
 

14 
Deve-se portanto esperar que cesse, ou ao menos diminua muito a inflamação, o 
que se conhece pela ausência, ou melhoramento da dor, dos vómitos, da diarreia, e 
ansiedade para ter lugar o bálsamo, nas caibras, nos espasmos, e as contorções, 
posições extraordinárias dos membros com o frio das extremidade: p. 6 lin. 14, e 
ainda assim deve dar-se só uma colherinha das de chá do referido bálsamo envolvido 
sempre nos remédios, p. 7 lin. 20, de duas em duas horas. 
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15 
Se em lugar da dor forte, ela for branda, e o doente sentir no estômago, e parte 
inferior grande aperto, como se interiormente estivesse uma mão puxando para 
dentro parecendo-lhe faltar a respiração com a fala muito custosa: p. 6 lin. 1, este 
estado é nervoso, e por isso apropriado o bálsamo, na dose de colher e meia, até 
duas disfarçado sempre nos mucilaginosos: p. 7 lin. 20, também de duas em duas 
horas, e acompanhado de evacuações de sangue, quando não for procedido, o que é 
ainda melhor. 
 

16 
Nos casos, em que a algidez ou frio das extremidades, e a reação ou o calor, e a 
febre, se alternarem, sucedendo-se um ao outro por vezes, principalmente não 
havendo dor grande, é também a circunstância de dar o bálsamo nos mesmos 
intervalos, na mesma dose, nos mesmos remédios, e tirar sangue, não obstante ser o 
ataque mais nervoso do que inflamatório, conforme a sua marcha. 
 

17 
Resta o caso, em que a cólera ataca redonda, e repentinamente tirando os sentidos: 
p. 4 lin. 33, com a celeridade, com que fere o raio, que de caso pensado deixei por 
fim com a vista de ficar bem gravado na memoria: por esse motivo deve-se 
imediatamente dar uma colher (das de sopa mediana de hora em hora) no chá que 
estiver mais à mão, ou em água quente com açúcar, na quantidade de quatro 
colheres, ou em último caso o bálsamo puro, e fazer logo sangrar o doente, ou ao 
menos pôr-lhe duas dúzias de bichas sobre o estômago com os mais remédios, em 
quanto não chega o Facultativo, a p. 7 todo, posto que estas sejam as ocasiões, em 
que o remédio parece obrar milagrosamente, como se disse a p. 5 lin. 1ª. 
 

18 
Ultimamente quando por infelicidade fatal o doente tiver chegado ao último 
paroxismo, ou vizinhança da morte, seja por não ter tomado os remédios, ou seja, 
pela brevidade e força da moléstia, pode tomar de meia em meia hora a dita colher 
de bálsamo em quatro de chá de macela, porquanto nesse estado de falta de vida já 
não há que temer a influência da inflamação, e só sim a existência da gangrena. 
 

19 
Estes são os conflitos, que fizeram com que Médicos tão afamados, como 
respeitáveis, adotassem o método estimulante, nervino, e difusivo, como sistema 
dominante, de que colheram vantagens naqueles casos unicamente, em que o 
bálsamo é aqui indicado, aumentando-se sem dúvida nos outros, que são opostos ao 
número prodigioso dos que sucumbiram, continuando por este modo a incerteza do 
curativo, (sempre péssima) com os poucos resultados felizes, que colhiam 
parcialmente. 
 

20 
Fora destes casos existe o predomínio inflamatório, e por isso deve-se 
indefectivelmente seguir o método antiflogístico de Broussais internamente, com os 
estimulantes externos como se disse a p. 7 lin. 24, e p. 11 lin. 11. 
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21 

Contudo o verdadeiro preservativo, e curativo da cólera sãs as cautelas 
recomendadas a pag. 8 a 10, podendo-se afiançar a todos, que religiosamente as 
guardarem, a imunidade, não obstante a influência da atmosfera venenosa, e 
iminente. São factos comprovados pela experiência, que todas aquelas, que 
menoscabam estes concelhos, ou por ignorância teimosa, ou por miséria lamentável, 
são as que aparecem atacadas; assim como tem a fortuna de curar-se, os que não 
desprezam, nem retardam, ou confundem o seu curativo. 
 

Óleos 
Como prometi falar também dos óleos, cumpre-me dizer em resumo, o que sobre 
eles se tem escrito pelos bons efeitos, que igualmente tem prestado no curativo da 
cólera, e mais que todos o azeite de azeitona, que tem em muitos casos 
desempenhado a reputação merecida desde o primeiro Patriarca da Medicina, como 
antídoto, ou contraveneno. É certo que nós bebemos, ou respiramos o ar 
atmosférico presentemente venenoso, e causador de uma moléstia composta de 
ataques inflamatórios e nervosos; por consequência aquele remédio, que fizer 
expelir por vomito o mencionado veneno, e defender as entranhas da sua ação 
corrosiva, vem a ser proveitoso não só para a inflamação, como também para os 
nervos. 
Por esse motivo tem obrado maravilhas o azeite comum bebido em quantidade 
suficiente, e misturado com chá de macela para provocar primeiro o vômito, e 
depois adoçar o estômago, e os intestinos delgados, defendendo-os da irritação, e 
dos espasmos, que a influência da causa da moléstia produziria. 
Este remédio, que está sempre pronto ao alcance de todos, ainda é mais acomodado 
aos habitantes do campo, que carecem quase sempre de remédios, e de meios, pela 
distância em que vivem da capital, por essa razão inspiram muito interesse, e 
devem-se-lhes proporcionar todos os socorros imagináveis. 
Logo que alguém se sinta atacado com os sinais da cólera, quer seja da ordinária 
descrita a pag. 4, e 6 do Av. ao P. [Aviso ao Público], quer da forte, Aditamento. pág. 
6, tome meio quartilho d’azeite com chá de macela: se o ataque dor forte deve ser 
metade do azeite, e outra metade do chá, não muito carregado, de sorte que ambas 
as coisas façam o meio quartilho: se o ataque for ordinário, tomam-se duas partes 
de chá de macela, e uma d’azeite, que seja fresco, sem ranço, e puro. 
A primeira porção, que se toma, é ordinariamente lançada pelo vômito; e se este 
contiver matérias estranhas, cóleras amarelas, ou verdes, e aguaceiras negras, 
convém continuar o vômito, e ainda mais se o doente for fácil em lançar; porém se o 
que lançar por fim for como disse a pág. 6, é preciso continuar o azeite com 
amendoada, ou pivitada, uma parte daquele, e três deste, misturado com açúcar, 
fazendo tudo a quantidade já dita de meio quartilho, que se repele de três em três 
horas. 
Em todo caso é de absoluta necessidade fazer sangrar o doente, e tudo o mais que 
se acha prescrito a pág. 7. Se não houver bastantes bichas, em cujo sortimento deve 
pôr-se todo o cuidado, podem-se aplicar ventosas sobre as cissuras, apenas largarem 
as bichas, e se houver quem saiba sarjá-las, tanto melhor. 
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Tem-se visto repetidas vezes, que os doentes logo depois do primeiro vômito, por 
meio do Azeite, acham-se bons; e que quando não acontece tanto, consegue-se ao 
menos fazer com que a diarreia não apareça, e melhorarem todos os sintomas: eis a 
razão por que o meu silencio a este respeito seria para mim de grande escrúpulo, e 
amargura, se atraiçoasse os meus sentimentos, e promessa, deixando de procurar a 
utilidade do Público por todos os meios possíveis. 
 

Lisboa, na Imprensa Régia. 1833 
Com licença. 

 
 
10. 5 — Plano de soerguimento do Hospital dos Lázaros 
10. 5. 1 — Requerimento do lente de cirurgia José Mariano Leal da Câmara Rangel 
de Gusmão à rainha [D. Maria I], solicitando sua nomeação no cargo de médico no 
hospital de Lázaros do Rio de Janeiro, com as condições descritas no plano que 
envia, 22 Agosto 1796 
AHU, Conselho Ultramarino, Rio de Janeiro, Avulsos, Cx. 158, Doc. 11936 

 

 
Senhora, 

Diz o Doutor José Mariano Leal da Câmara Rangel de Gusmão, que havendo na 
capitania do Rio de Janeiro um Hospital Real de Lázaros, no estado em que consta do 
Plano que tem a honra [de] apresentar à Vossa Majestade; e que precisando o 
mesmo Hospital de um médico que fizesse frutífera a sua instituição; o justificante 
desejava que Vossa Majestade o quisesse honrar nomeando-o médico, com um 
ordenado, que lhe permitisse empregar-se todo nos desgraçados lázaros, cujas 
causas poderiam ser destituídas de todo, se à Vossa Majestade agrada-me nomear o 
suplicante lente de cirurgia com as condições oferecidas no mesmo Plano, e por 
tanto 

Pede à Vossa Majestade, que informada 
da verdade pelos seus Vice-Reis que tem 
servido nos Estados do Brasil, queira 
mandar, que se defira ao requerimento 
do suplicante, que tem por dever o Bem 
Público, e o serviço de Vossa Majestade 

Receberá Mercê 

 
O Doutor José Mariano Leal da Câmara Rangel de Gusmão 

 
 
 
10. 5. 2 — Notícia, e Plano, em que se propõe a cura, e extinção da morfeia [lepra], 
moléstia endémica na capitania do Rio de Janeiro; e uma escola de cirurgia, 
sumamente necessária na mesma cidade: tudo com proveito, e sem despesa da 
Real Fazenda 
AHU, Conselho Ultramarino, Rio de Janeiro, Avulsos, Caixa 158, Doc. 11936 [anexo ao anterior] 
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Notícia interessante  
ao bem público da capitania do Rio de Janeiro 

 
Primeiro Plano 

Em toda a capitania do Rio de Janeiro grassa infelizmente a morfeia, ou mal lázaro, 
doença tão conhecida, como temível, pelos desgraçados efeitos que causa. 

O pronto contágio com que esta terrível moléstia ataca ricos e pobres; sem respeitar 
idades, nem sexos; engrossando mais e mais o número das tristes vítimas, o 
dispendioso e tardonho curativo que ele exige, fizeram necessária a existência de um 
Hospital com fundos, retirado da cidade, onde ajuntando-se os lázaros, cerrasse o 
contágio, e onde os pobres achassem benéfico socorro à sua desgraça, tanto mais 
extensa e urgente, quantos são os deploráveis indivíduos involtos nela. 

Este hospital, há mais de trinta anos, foi obtido da benigna condescendência de Sua 
Majestade, e eram tão grandes, o temos com que esta pestilente moléstia tinha 
aterrado à todos, e o desejo com que procuraram opor-lhe prontos remédios, que o 
Vice-Rei não lastimou consagrar para o hospital a mais bela casa de campo e quinta, 
que tinham os Jesuítas possuído em todo o Brasil, e o povo não hesitou na 
contribuição estendida por toda a capitania de duzentos e quarenta réis anuais, em 
cada casa, e em muitas o dobro. 

Foram as Ordenanças incumbidas de cobrar esta imposição, e até com ordem 
[coativa], no caso de repugnância, o que nunca sucedia pelo zelo, e patriotismo, que 
animava a todos os contribuidores, que por outra parte desejavam ver-se livres do 
contágio tão temível, como a mesma morte. 

Da mana [?] destas somas tiravam-se os emolumentos para médicos e cirurgiões, os 
ordenados para os enfermeiros, o preço dos remédios, o custo do sustento, e 
finalmente todos os gastos necessários. 

Foram obrigados todos os lázaros a retirar-se para o hospital onde eram assistidos e 
servidos de quando podiam desejar ou precisar: e alguns anos subsistiu esta boa 
ordem; mas o povo familiarizando-se pouco à pouco com o mesmo, que tanto temia, 
o julgando talvez à morfeia não só incurável, como também inevitável, começou a 
afrouxar do zelo principiado, exceto na contribuição anual, que ainda hoje se paga. 

Um dos médicos, que apareceu quase lázaro, afugentou todos os seus companheiros 
do hospital, onde só indo aquelas vezes à que não se podiam escusar, perderam com 
a observação clínica dos doentes, o conhecimento da causa formal da moléstia, de 
que não formaram ideias positivas. 

Daí em diante usaram só da cura paliativa, deixaram de tentar experiências, e fazer 
novas descobertas, a que por outra parte não os convidava, nem o limitado 
honorário que tinham, nem os meios que já quase todos faltavam. 

Ficaram os enfermeiros encarregados do cuidado dos doentes, em grande parte, e 
ou temerosos do contágio, ou não achando proporcionados os seus salários, 
desamparam o hospital, ficando só aqueles a quem animava uma grande caridade, 
(virtude rara) ou aqueles, que, vendo inábeis para outra qualquer coisa, tiraram daí a 
sua forçada subsistência. O cirurgião domiciliário, que estava à testa disto, não tendo 
autoridade para coibir tanta desordem, utilizava-se deste emprego, só enquanto não 
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se estabelecia melhor; e então outro cirurgião novo no cargo, e até novo em cirurgia, 
vinha sucedê-lo com as mesmas vistas. Fugiram todos os doentes, que tinham de 
que subsistir escondidos no interior de suas casas, ficando aqueles, que eram 
inteiramente miseráveis, chorando ainda mais do que o próprio mal, a falta de 
tratamento. Espalharam-se os lázaros por toda a cidade, e multiplicaram por toda a 
capitania um contágio quase infinito: muitas corporações vendo os seus membros 
perseguidos de morfeia, e conhecendo a absoluta necessidade que havia de separá-
los do mais corpo, alugaram quintas, onde lovararão Hospitalejos, com grande gasto, 
e incomodo; não querendo confia-los do Hospital Geral; pelo descredito em que 
estava; assim fizeram os padres carmelitas calçados, mandando os seus lázaros para 
o Desterro, sitio então retirado da cidade; mas hoje compreendido na mesma 
cidade; assim fizeram os religiosos antonicos [antonianos], que retiraram para Ilha 
de Hades, os doentes de morfeia, que tinham, não pensando, que esta Ilha seria hoje 
frequentados, pelas repetidas partidas de divertimento, que nela se fazem, e pela 
necessidade, que há de ir à ela de toda a circunvizinhança, para Minas, confições, e 
sacramentos. O estado, pois, em que está presentemente o Hospital dos Lázaros, é o 
mais lastimoso possível; não entra para lá um só que não seja violentado, sai e entra 
quando quer algum que a força de ser miserável habitua-se a estar aí; os outros 
fogem no dia seguinte ao quem entram, nenhum deles se cura, e cresce cada vez 
mais o contágio, por toda a parte. As funestas consequências disto, são perder o Rei, 
e a Pátria tantos vassalos e cidadãos, perder a Coroa as contribuições, que podia 
receber destes homens, se trabalhassem, diminuírem-se as rendas da Fazenda Real, 
perdem as colunas do Estado, como são a agricultura e o comércio, perdem as 
famílias centos e centos d’homens, que arrastando uma vida desgraçada e 
aborrecida, trocam pelo bem, e mutuo socorro, que devem dar-lhe,  o pesado 
contágio, que lhes comunicam; vivem desgraçados na escuridão, e no desamparo 
muitas vezes das próprias esposas [muito legal, a descrição dele, é a mesma da 
realidade que muitos hansenicos viviam, se é que em certas regiões ainda não a 
vivem, até pouco tempo atrás], e filhos, que não querem comprar com a justa, e 
devida caridade, uma moléstia, que tem contra si pior do que a morte, o abandono 
com que é desprezada. Os mesmos mendigos, que a fome arrancava da sua escusa 
habilitação, achavam contra si rotas as leias da caridade; ninguém dá esmola a um 
lázaro, senão atirando-lhe com ela, e voltando-lhe a cara logo para não ver o terrível, 
e nojento espetáculo, que esta moléstia oferece, ninguém se atreve a hospedar um 
lázaro, antes avista-o na rua, no passeio, na igreja, em toda a parte. O meio de fazer 
cessar tão grande mal, é restituir o Hospital à sua antiga forma, dando-lhes as 
providências opostas às causas da sua decadência, providência já algumas vezes 
dadas pelos Vice-Reis daquele estado; como foi o Excelentíssimo Marques de 
Lavradio, de eterna memória no Brasil, que convidou para médico do hospital o 
último, que lá houve; como foi o Excelentíssimo Vasconcelos, único próprio para 
enxugar as lágrimas de saudade, que o povo derramava pelo seu antecessor, e hábil 
em multiplicá-las na sua ausência deixando o seu nome escrito no coração dos 
brasileiros, com caracteres de gratidão: este último Vice-rei obrigou os lázaros, que 
pode à recolher-se ao hospital, desafiou o zelo, e caridade, tanto do povo, como dos 
enfermeiros, visitando os lázaros, e procurando-lhes o melhor cômodo possível; mas 
como todas estas ordens eram precariamente dadas, também precariamente 
existiam, e só o punho Real pode dar-lhes a sanção, de que necessitam, para serem 
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sempre observadas; e isto sem que sejam necessárias outras inovações mais, do que 
uma boa administração: as seguintes providências, tiradas da natureza da mesma 
coisa, talvez não serão as piores. A contribuição anual de duzentos e quarenta réis, 
em cada casa, existe dobrada em muitas, sem outra razão mais, ou lei, do que o 
arbítrio dos cobradores, que como querem intitulam nobres as casas, donde exigem 
o dobro; deve pois haver uma diferença assinalada pelos rendimentos de cada 
indivíduo, e independente dos cobradores, para se observar uniformemente em 
toda a capitania: seja por exemplo, que aqueles, que tiverem até dois mil cruzados 
de renda, paguem duzentos e quarenta réis; os que tiverem até quatro mil cruzados, 
pague quatrocentos e oitenta réis; os que tiverem até seis mil cruzados, paguem 
novecentos e sessenta réis, e assim por diante, nesta progressão; para ficar 
recompensada à falha dos que até aqui pagavam o dobro, sem ter renda, nem 
riqueza alguma, ou se a tinham era muito módica. A renda de cada habitante sabe-se 
pelo Dízimo, que paga; aqueles porém, que não tendo rendas certas, tem contudo 
riquezas, paguem observando a mesma progressão dos que tiverem rendas, e servirá 
para eles de taxa o modo com que viverem, o comércio que fizerem, os gastos que 
tiverem, e o tratamento, com que se apresentarem. As diferentes corporações, ou 
comunidades devem pagar também a contribuição conforme as suas posses, ou 
conforme o gasto que faziam com os seus hospitalejos: os pobres em todo o mundo 
estão dispensados de dar o que não tem. Estas somas cobradas, pelas mesmas 
ordenanças, de todos, sem exceção de pessoa alguma, e até com autoridade 
obrigatória, devem ser depositadas em um cofre do Erário régio, e assentadas em 
livro próprio, por um oficial da Real Fazenda, que cotejará o dinheiro com os roes 
das freguesias, e os nomes dos paroquianos, do que dará recibo aos cobradores, 
exigindo deles, que assinem no livro os seus nomes, depois de lançado aí o dinheiro. 
Deve haver um administrador, que tenha a seu cargo o governo econômico do 
hospital, e que receba do cofre todos os dinheiros necessários, assinando o seu 
nome no livre em que o oficial da Fazenda tenha descarregado as despesas, com a 
declaração das suas mais moléstias circunstâncias, que o mesmo administrador será 
obrigado a declarar. Com certidões tiradas destes dois livros, e com todos os recibos 
dos gastos dará o administrador contas uma, ou mais vezes no ano ao Tribunal, ou 
Ministro, que parecer melhor; pode ser o tribunal a Junta da Fazenda, ou à querer-se 
Ministro pode sê-lo o Intendente da Cidade. A obrigação do Tribunal, ou do Ministro 
será examinar primeiro se a contribuição foi bem, ou mal paga, e se os cobradores 
deram boas contas, para saber quanto dinheiro entrou para o cofre; depois deve 
confrontar os livros de carga, e descarga com o dinheiro, que estiver no cofre; e por 
fim deve indagar as despesas do administrador, se foram justas, ou injustas, 
verdadeiras, ou falsificadas. O administrador, e o oficial da Fazenda terão um 
ordenado competente. Deve haver um médico hábil, que tenha feito nesta moléstia 
estudos profundos, e à quem se estabeleça um honorário, que assegurando-lhe a 
honrosa subsistência independente do resto da Medicina, deixe-lhe todo o tempo 
livre par a que todo, e com todas as suas forças possa consagrar-se ao curativo 
destes infelizes. Deve haver para o cirurgião um premio capaz de atrair bons 
cirurgiões, só empregados na cura dos lázaros, e por isso domiciliários no hospital. 
Deve haver um número suficiente de enfermeiros, com ordenados proporcionados, 
e com a condição de não poder sair cada um do hospital mais do que uma vez por 
semana, e isso com licença, e por pouco tempo. Deve haver estável no hospital uma 
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botica, onde o boticário faça e tenha prontos todos os remédios necessários aos 
doentes, para que melhor conste da eficácia deles. Deve haver um comprador, que 
tenha à seu cargo trazer para o hospital diariamente quanto for necessário e que de 
todos os oito dias contas ao administrador, depois de abonadas pelo cirurgião. Deve 
pertencer ao médico o governo, ou economia médica do hospital, em que tenha 
toda a autoridade, como inspetor, e assim deve presidir à cura cirúrgica dos doentes, 
à assistência dos enfermeiros, visitar o laboratório do boticário, dar as ordens 
necessárias ao comprador, fazendo-se todas estas coisas debaixo das suas vistas, 
tendo à sua escolha, e nomeação todos estes agentes, do que dará conta 
diretamente ao tribunal, ou ao ministro sindicante. Deve o Vice-Rei dar mão forte, 
não só para que tudo isto se observe, e cumpra; mas ainda para que obrigue a todos 
os lázaros dispersos pela capitania, à recolherem-se ao hospital, donde não poderão 
sair sem estarem perfeitamente sãos, sejam de qualquer condição que forem. Estes 
meios propostos, que pouco dispendiosos pareceram aos que souberem quanto 
pode o bom regime, ainda ficam mais cômodos, pelas utilidades, que de si podem 
dar: tais são serem todos, ou parte dos enfermeiros escravos, que uma vez 
comprados, não fazem outro gasto mais do que no sustento , que quase sempre 
sobejará para ele, sem acrescentar novas razões; poupam-se os ordenados, dos 
quais se tira o grosseiro vestuário, e eles servem com outro respeito, e prontidão 
diferentes dos enfermeiros mercenários. A botica ao depois de ter trabalhado, 
quanto for necessário para o hospital, pode também ocupar-se em algumas 
preparações farmacêuticas, que se espalhem por toda a capitania, e ainda para as 
outras vizinhas; pode compor remédios para os lugares circunvizinhos, onde na 
extensão de muitas léguas não há uma só botica. Com este lucro pode ao princípio 
ajudar às suas próprias despesas, e para o futuro pode abrir[?], e talvez exceder aos 
gastos em ganho para o hospital; principalmente sabendo o médico de profissão a 
química farmacêutica, e tendo os meios necessários. De muitas coisas, que sobejam 
no hospital sem serem tocadas pelos lázaros, pode utilizar-se o povo pagando; como 
são os banhos naturais, e artificiais sulfúreos, que se hão de fazer para os lázaros: do 
supérfluo deles (que em todas as coisas há) podem aproveitar-se  todos aqueles, que 
precisarem, que serão infinitos, pela multiplicidade de doenças de pele, que há 
naquela capitania: pode-se ainda aumentar a quantidade destes banhos, sem maior 
despesa; porquanto o mesmo quase custa fazer as coisas em grande, como em 
pequeno, quando não se multiplicam os meios. Este ganho poderá talvez equilibrar o 
gasto dos banhos, em que o povo acha toda a utilidade, e remédio. O hospital 
estabelecido com os alicerces já ponderados, passa de hospital particular, à ser 
Régio, e como tal goza de todas as preferências, isenções, e privilégios concedidos, o 
que não deve contar-se por pouco para diminuir alguns gastos, que presentemente 
faz. O administrador pode ser tirado da classe de muitos homens ricos, que estimam 
mais as honras, do que o dinheiro, e que ambicionam o servir o cargo, se a ele forem 
anexas algumas dignidades, e graduações, ainda mais do que grandes ordenados. 
Muitas capitanias, onde já principia à haver a morfeia, achando mais cômodo 
servirem-se deste hospital já feito, do que fazer outro novo, mandando para ele os 
seus doentes, deverão entrar em alguma contribuição relativa ao número de 
doentes. As utilidades, que deste plano resultam, são diminuir-se o contágio: 
curarem-se os que forem curáveis, o que sucederá sempre que o mal não esteja 
muito adiantado: conservar-se a vida mais cômoda a aqueles, que já estiverem 
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inteiramente incuráveis: extinguir-se um dia morfeia; corrigidas as suas causas: não 
ser por fim necessário constranger os que principiarem lázaros, para que entrem no 
hospital, onde achando quanto se pode desejar para a vida, e para a saúde, rogarão 
á entrar, e ser admitidos: caem todos os hospitalejos, que com grande gasto, sem 
fruto, e sem diminuir o contágio, tinham-se levantado: ganham as famílias, vendo-se 
livres do gasto, peso, e temor, que lhes causavam tais doentes; ganha a Pátria, e o 
Estado recuperando tantos, e tantos braços, que uma vez perdidos, multiplicavam a 
perdição dos mais: ganha a Fazenda Real tendo em que empregar sem despesa um 
administrador, um oficial, e um ministro; e para o futuro quando cessar de todo a 
morfeia, está o povo acostumado à pagar a taxa, que a mesma Fazenda Real pode 
empregar em outra qualquer coisa. Todas estas vantagens podem ser tiradas do 
estado atual, sem intentar outras novidades mais do que na administração; pois que 
o hospital existe, e com capacidade para ser aumentado muito, e muito mais do que 
está; as rendas cobram-se todos os semestres; o administrador, ou o equivalente 
dele tem presentemente o frouxo cuidado dos poucos doentes, que há no hospital, 
para o qual se convidam pobres ainda sãos, e que fingem de lázaros, dia da Trindade, 
em que todo o povo da cidade vai visitá-los, deixando grandes esmolas, que servem, 
para no dia seguinte, quando saem do hospital, embriagarem-se com elas os 
pretendidos doentes; o cirurgião tal, ou qual reside no hospital, com esses homens 
muito poucos, que representam de enfermeiros; o médico é da instituição do 
hospital, e só deixou de havê-lo há pouco mais de dez anos. Trata-se pois de fixar a 
contribuição, que se cobra indeterminada, e obrigar à ela todos os que poderem 
pagar, como sempre se fez, e faz-se ainda hoje só pela [à] vontade dos cobradores; 
trata-se de subordinar, e obrigar à dar contas a um administrador, que mereça 
justamente esse nome: a única novidade de que há, é na instituição do oficial 
contador, e do tribunal, ou ministro sindicante; porque tudo o mais existe já mau, 
pouco e inútil, devendo ser reformado, em bom, suficiente, e útil. Para perfeita 
extinção porém da morfeia precisa-se do estabelecimento do plano seguinte, que 
não só é necessário à esta moléstia; mais ainda à todas as outras doenças cirúrgicas. 
 

Segundo Plano 
O Rio de Janeiro tem seis regimentos pagos, e muitos tersos auxiliares, os cirurgiões, 
que sevem neles, e os outros que servem na cidade, acham-se todos cirurgiões, sem 
outra escola mais do que seguir empiricamente um ano o médico do hospital militar. 
As doenças de pele são frequentíssimas no Rio de Janeiro, e em todas a capitania, e 
muitas julgadas incuráveis, como são a erisipela, e o mal herpético; para estas, que 
são só paleadas [paliativas], e para as outras que se curam são sempre chamados os 
cirurgiões; da cura destas segue-se o mais das vezes aparecer a morfeia: donde se 
infere, ou que tendo sido mal tratadas degeneraram em morfeia, ou que não foram 
destruídas as sementes desta moléstias, que já então se mostrava mascarada; infere-
se também, que são as moléstias de pele mal curadas causa da morfeia, ou são a 
mesma morfeia ainda nascendo, e sem contágio, e por isso impróprio do hospital 
dos lázaros, que precisaria ter a extensão de meia cidade, se todos estes doentes 
houvessem de entrar para ele; infere-se enfim, que sendo bem curadas estas 
moléstias, e com vistas na morfeia, não só haviam ceder, como também não haviam 
de ter consequências funestas, e por esse meio extinguia-se a causa mais universal 
da morfeia. Para isto, requerem-se cirurgiões instruídos geralmente em toda a 
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cirurgia, e particularmente nas moléstias de pele; requer-se mais, que eles saibam 
prevenir a morfeia com os remédios próprios.  O médico inspetor do hospital dos 
lázaros, deve fazer um curso completo de cirurgia, tratando especialmente das 
moléstias de pele.  O hospital dos lázaros, além de ficar muito longe da cidade, só 
deve ter lázaros; é o hospital militar, onde se ajuntam os cirurgiões, e onde há salas 
próprias para aula; nele deve fazer-se o curso, à que sejam obrigados à assistir todos 
os que quiserem ser cirurgiões, e obrigados a fazer exames; para alcançarem a Carta 
de Aprovação: devem ser obrigados todos os cirurgiões, que tiverem poucos anos de 
aprovação, à assistir ao curso, ainda que não façam exames: deve o lente ter 
autoridade para escolher no hospital todos os doentes de que precisar para 
praticamente provar a sua teoria: deve  o lente ter um ordenado competente ao 
trabalho; e como estes cursos são instituídos em benefício em geral do público, e em 
particular dos lázaros, deve-se da contribuição que o mesmo público paga à favor 
dos lázaros, tirar o ordenado do lente: Os cirurgiões novos, que estiverem já 
empregados nos Regimentos, talvez vaidosos desse emprego, e não tendo obrigação 
de fazer exames, desprezem as lições do lente; por isso seria bom que este lente 
estivesse revestido de alguma inspeção nas tropas, ainda que fosse só honorária, e 
sem soldo.  Seguem-se deste segundo plano utilidades em nada inferiores às do 
primeiro; criam-se cirurgiões dignos da confiança publica, capazes de servir com 
distinção à sua Majestade, nos regimentos, e extingue-se a principal causa da 
morfeia, sem despesa da Fazenda Real, antes com o lucro da vida, e saúde dos 
vassalos fidelíssimos. Parece, que estas considerações devem interessar o Ministério 
felizmente regido na repartição ultramarina, militar, e estrangeira, por um Ministro 
d'Estado, em que a Providência, empenhando-se, quis mostrar quando podia, e 
quanto lhe eram aceitos os votos dos portugueses, ambiciosos, e desvanecidos de 
que Portugal dê à todas as Nações o modelo dos Secretários d’Estado, na pessoa do 
incomparável Secretário atual. 
 
 
10. 6 — Médico Efetivo da Real Câmara 
ANTT, Registo Geral de Mercês, D. João VI, Liv. 22, f. 26v-27r 

 
O Doutor José Mariano Leal da Câmara Rangel de Gosmaõ [sic.] 

Eu, El Rei, Faço saber a vós Dom Álvaro António de Noronha Abranches Castelo 
Branco do meu [conselho], Marques de Torres Novas, Comendador das Ordens de 
Nosso Senhor Jesus Cristo de Nosso Senhora da Conceição [ilegível] da Torre, e 
[ilegível] gentil-homem da Minha Real Câmara e meu Mordomo-Mor; que hei por 
bem, [ilegível] fazer mercê ao Doutor José Mariano Leal da Câmara Rangel de 
Gusmão, natural do Rio de Janeiro, filho de [Alexandre?] Nunes Leal de Gusmão, de 
o tomar por médico efetivo da Minha Real Câmara com 100.000 réis de ordenado 
por ano, pagos pelo tesoureiro das moradias como tem os mais médicos dela que 
tudo [ilegível] será pago da data deste [dia] em diante.  
Lisboa 20 de Junho de 1803. Rei. 
Passou-se por [ilegível] do mesmo Ilustríssimo Marquês Mordomo-Mor de 12 de 
Junho de 1823. 
[Registado em 12 de Abril de 1826] 
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Apêndice 11 — Vicente Gomes da Silva  
 
11. 1 — Tentâmen médico acerca da elefantíase [lepra], 1791 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine – Tradução de Adriano Aprigliano. 

 

TENTÂMEN MÉDICO ACERCA DA ELEFANTÍASE,  

 

QUE, inspirado pela graça divina, apresentava aos públicos debates no mui augusto 

Ludovicée Medical de Montpellier, para a argumentação dos mui ilustres professores 

régios e conselheiros do rei, o chanceler P. J. Barthez, o decano G. J. René, o decano 

A. Gouan, o pró-decano F. Broussonet, F. Vigarous, H. L. Brun, H. Fouquet e J. B. F-

Baumes 

 

  O Autor 

VINCENTE GOMES DA SILVA, brasileiro do Rio de Janeiro, 

Mestre em Artes e há tempos aluno de Medicina 

 

Para a obtenção do grau de Baccalauréat 

Principiis obsta: serò Medicina paratur 

Cum mala per longas invaluère moras.  

 

[“Impede os inícios: prepara-se tarde o remédio  

quando os males ganharam força por longos períodos”.] 

Ovídio 

 

MONTPELLIER, 

Na oficina e Jean Martel, filhor primogênito, tipógrafo consueto  

do Rei e da Universidade 

1791 
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AO DOUTOR EMANUEL DE ARRUDA CÂMARA, 

DEDICADO BACHARÉU EM MEDICINA 

 

BRILHA enfim o dia tão esperado que oferece a ocasião oportuna para demonstrar-te 

minha gratidão, observância e amizade; e persuadem-me a aproveitá-la mui 

avidamente não só os inumeráveis benefícios que recebi, mas também teus méritos. 

Queria, pois, que aceitasses inscritos em teu nome esses primeiros ensaios de meus 

estudos como eterno testemunho de minhas gratidão, observância e amizade. Serei 

feliz, três vezes feliz, se ainda puder ver os dias em que teus trabalhos sejam úteis à 

pátria, se teus dias puderem chegar à velhice, se enfim a amizade que nos une 

permanecer até as cinzas. Estes são os votos que verte com gratidão e sinceridade  

 

teu amigo 

VICENTE GOMES DA SILVA 

 

 

TENTÂMEN MÉDICO ACERCA DA ELEFANTÍASE, 

SEÇÃO PRIMEIRA 

História da doença  

 

§. I. 

A elefantíase foi pelos árabes chamada lepra. Depois, os autores que sobre ela 

escreveram chamaram a lepra do árabes elefantíase; ou [talvez], capturados pelos 

mesmos [árabes] o Egito, a Síria e parte da Europa nos séculos sétimo e oitavo, o 

nome árabe lepra foi aplicado à elefantíase. O nome elefantíase chegou aos romanos 

pelos egípcios, e foi adotado pelos gregos no tempo de Asclépio. Entre nós, [é 

chamada] mal de São Lázaro. 
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§. II 

Essa doença parece ter se originado nas regiões orientais, na Arábia; e no Egito, onde 

foi bastante comum. Que os romanos acreditavam que havia surgido naquela região, 

demonstram-no os seguintes versos de Lucrécio: 

est elephas morbus, qui propter [faltava] flumina Nili 

gignitur Ægypto in media, neque [faltava] præterea nusquam.  

[“É a doença-elefante, que nasce nas margens do Nilo, 

no centro do Egito e em nenhum outro lugar”.] 

[De rerum natura, VI.1114-15] 

E nas regiões marítimas da Ásia Menor. A antiguidade da doença, provam-na os 

escritos que recebemos de Rabbï Moïse. 

 

§. III 

A Arábia e o Egito infectaram paulatinamente os povos vizinhos e, em seguida, o mal 

se espalhou para todo o orbe. Sentiram seus piores efeitos todas as quatro partes do 

orbe e ainda hoje inúmeras localidades dessas quatro partes ainda os sentem 

miseravelmente. A Ásia foi a primeira que lhe deu origem bem como o espalhou 

para suas regiões, a Pérsia, a Índia etc. Em seguida, pelo contado dos homens, a 

elefantíase se transferiu à Europa, onde, o clima não favorecendo, chegou 

praticamente a desaparecer no século XII. Arribou à África e, infectadas primeiro, a 

Abissínia e a Etiópia transmitiram a doença às demais regiões; a qual, com escravos 

africanos trazidos de Angola e de outras regiões, chegou enfim, por infeliz destino, à 

América. E embora Raymundus diga que o americanos [i.e., os índios] já estavam 

infectados pela doença quando os Europeus invadiram a América, as observações de 

Schilling, no entanto, provam o contrário. 

 

§. IV 
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Agora, tendo sido abandonadas, depois das invasões, as partes minimamente 

apropriadas a seu... [Nùnc derelictis post invasiones partibus virus suo minimè 

accomodatis], ela [a doença] se estabeleceu lá onde o clima, a localização [situs loci], 

e os alimentos eram favoráveis, e aí se alimenta e se propaga. Disso serviriam de 

exemplo as ao mesmo tempo geradoras e nutrizes dessa doença, a Arábia e o Egito, 

[e] as miseráveis nutrizes, as partes da África e da América. Essas coisas seriam 

suficientes para se conhecer a origem, o desenvolvimento e o estado presente da 

doença. Agora vamos à sua definição, sintomas e decurso. 

 

 

SEÇÃO SEGUNDA 

Sintomatologia 

§. V 

Embora não haja uma definição adequada da Elefantíase, ajudará a coleção de seus 

sintomas essenciais. 

É a doença na qual a pele [fica] grossa, rugosa, áspera e oleosa, a face fica 

deformada por tumores [tuberibus]; na qual ocorrem alopecia, rouquidão e ozena; e 

anestesia do membros extremos [das extremidades]83. 

Aqui não é lugar de dissertar sobre a natureza hereditária, ou melhor, contagiosa, da 

doença, mas apenas quando se tratar sumariamente do contágio. 

 

§. VI 

Muitos são os sintomas que nela se observam; uns, porém, são essências, outros, 

acidentais. Chamamos essenciais os que ocorrem em todo e qualquer caso de 

elefantíase; já os que podem faltar de tempos em tempos são chamados acidentais. 

Estes últimos sintomas devem-se seja à idiossincrasia do doente, seja à complicação 

da doença com outras doenças, seja ainda à qualquer causa acidental. 

                                                 
83 Ensinou-me o mui ilustre Prof. D. Fouquet que, de sua própria observação, o inchado dos pés deve 
ser contado entre os sintomas essenciais. 
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§. VII 

De acordo com a sucessão dos sintomas, dividimos a elefantíase em quatro fases. A 

primeira fase começa quando o vírus afeta apenas as partes internas, cujas forças se 

esgotam. A secunda, quando o vírus primeiro se manifesta exteriormente, e os 

sintomas se multiplicam e aumentam. A terceira, por sua vez, quando as membranas 

começam a ulcerar-se. A quarta fase chega quando a face fica horripilante e as 

extremidade dos dedos se esfacelam e caem. 

 

§. VIII 

PRIMEIRA FASE 

Primeiro vê-se a doença causar precípuos estragos nas vísceras abdominais e, 

somente depois que os órgãos internos estão já há bom tempo afetados, os 

sintomas se manifestam exteriormente. Enquanto a doença ainda reside nas 

vísceras, observar-se-á o que segue: a cor demasiado vermelha ou anegrada da face; 

dificuldade de respirar; inspiração difícil e lenta, frequentemente inconstante; 

expiração pesada e fétida; apetite quase natural [levemente reduzido?] [ferè 

naturalis]; movimentos dificultosos; insónia; grande inclinação a pesadelos, a 

afeções tristes do ânimo; digestão fácil [prompta], mas imperfeita; obstruções 

intestinais; arrotos contínuos; flatulência [abodominis flatus]; calores vaporosos; 

satiríase; urina sangrenta e turva; pulso breve, fraco e muito frequente. Aumentados 

estes sintomas, ajuntam-se os seguintes. 

 

§. IX 

SEGUNDA FASE 

Depois que as vísceras do abdómen foram por bom tempo afetadas, o vírus se dirige 

para as partes externas e aos supramencionados acrescentam-se os sintomas que 

seguem: os lobos das orelhas incham [intumescunt]; as narinas incham [turgent], os 

lábios, o queixo, os supercílios e as maçãs do rosto também ficam tomados de um 
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vermelho arroxeado [rubor liuidus], muito diferente do natural; as veias do rosto e 

do peito ficam muito largas; os raninos das têmporas  [raninae temporales], das 

canelas e também das coxas ficam varicosos; os olhos ficam avermelhados; a 

pápelbras incham [tument]; a pele fica grossa, áspera, rugosa e oleosa; a língua, 

sempre seca, coberta por vezes de crostas pretas; a testa enruga-se, caem os 

cabelos, a barba, os pelos pubianos e os pelos das demais partes do corpo; diminui a 

faculdade de sentir [a sensibilidade], sobretudo nas extremidades, e elas incham; a 

voz pode ficar rouca e nasal. 

 

§. X 

TERCEIRA FASE 

As partes infectadas por tumores ulceram-se [formam feridas]. As feridas parecem 

cancerosas e, a não ser que não doam [nisi quod non doleant], são diferentes do 

cancro, cercadas de lábios calosos e inchados, vertendo sangue ao toque do dedo 

[digito attacta], tal como as [feridas] escorbúticas; decai por completo a 

sensibilidade da pele; corroem-se as cartilagens das narinas; os ossos infestam-se de 

cáries; as extremidades adormecem e ficam destituídas do calor vital; o hálito fede; 

as feridas fedem; os suores fedem; fede a sânie que escorre das feridas; o sangue 

fica bastante fino [dissolutus]; saindo das veias, exala frequentemente um odor 

fétido; [saindo] das artérias, aparece tingido da cor anegrada de que goza o 

naturalmente vernosus [?]. Com efeito, o célebre Schilling viu uma única vez o 

sangue quasi pure permixtum [?]. 

 

§. XI 

QUARTA FASE 

As partes ulceradas destituídas do princípio vital são, a saber, os lobos das orelhas, 

as narinas e os dedos dos pés e das mãos; mas, na verdade, os membros inteiros, as 

genitálias, os pés e todas as mãos esfacelam-se e caem. A esses sintomas terríveis ao 
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espírito e à vista dão fim frequentemente uma febre lenta e sempre o marasmo, e 

enfim, o mais miserável dos males, a morte. 

Essas quatro fases passam com maior ou menor celeridade conforme a idiossincrasia 

do doente, a ação de causas ocasionais, a maior ou menor atividade que age no 

corpo. 

 

SEÇÃO TERCEIRA  

ETIOLOGIA 

§. XII 

Observados até aqui os sintomas, devemos agora, a fim cumprir corretamente nosso 

dever, inquirir com cuidado as causas. Logo, para que se proceda com método, é 

necessário observarmos as distinções entre as causas admitidas pelos médicos 

práticos [à Medicis praticis]. Assim, dividimos as causas em predisponentes, 

ocasionais e imediata. Esta última, resultante da concorrência das precedentes, é a 

que produz a doença sem mediação. Antes de perscrutá-la, temos que elucidar as 

predisponentes e ocasionais. 

 

§. XIII 

CAUSAS PREDISPONENTES 

Muito predispõem à elefantíase a cacoquimia, a mazela escrofulosa [labes 

scrophulosa], as febres intermitentes degeneradas, a lues venérea, o humor 

escorbútico, etc. Se presentes estas causa, aparecem... 

 

§. XIV 

CAUSAS OCASIONAIS 

A ingestão frequente de carnes e peixes salgados; [immò etiàm recentium; pisces CI. 

Joannis, & Raymundo, ILL. Prosper Alpino, carnem  bubulam accusantibus]; de queijo 

velho; de farinha não fermentada nem cozida. Todos os alimentos pesados e de 
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difícil digestão; beber de poças d’água e lagos; habitar lugares pantanosos e 

marítimos, repletos de exalações fétidas; imundície; falta de vestimentas 

apropriadas à proteção do corpo; falta de exercício; abuso do sexo [abusus veneris], 

se somado aos anteriores. As causas mais regulares delas [causas ocasionais] são a 

contínua humidade atmosférica, sobretudo a quente, mas também a fria, e em 

seguida o impedimento da transpiração [impedita perspiratio]. A partir destas, a 

causa predisponente que já existe desenvolve-se, acentua-se [excitatur], e ambas, 

agindo no corpo cada uma a seu modo, produzem a causa imediata, que, sem 

mediação [sem intermediário], acende a doença [morbum afficientem]. 

 

§. XV 

 A CAUSA IMEDIATA 

Sobre ela há variada discussão entre os autores. Uns acusam a bile negra, outros, a 

corrupção [ou infecção] de todos os humores, outros [ainda, a corrupção] do sangue; 

uns [acusam] os vermes górdios que fazem ninhos na pele, outros, o espessamento 

da linfa, outros [ainda, o espessamento] do sangue. Selle pergunta se, para as 

mulheres, a maior [causa imediata da elefantíase] não seria a secreção 

[menstruação?]. 

Nós, de nossa parte, com base nas observações dos autores e na doutrina dos mais 

recentes patologistas, junto com Demócrito e com seu seguidor Célio Aureliano, 

estabelecemos como causa a corrupção do sangue, produzida decerto por matéria 

sui generis, e que, por isso infecta o sangue não como o escorbuto e a febre pútrida. 

Neste momento, para provar nossa opinião é suficiente: 1º. o fato de que os autores 

concordam que a elefantíase, por seus sintomas, toma a aparência do escorbuto 

[scorbuti imaginem ferre]; 2º. o fato de que, numa e noutro, o sangue apodrece; 3º. 

e que ela difere das doenças que dependem da elevada viscosidade e azedume 

[acredo; amargor?] da linfa pelo fato de que nestas com mais frequência apenas a 

superfície do corpo é afetada, ficando livres por completo as partes internas e o 

sangue, ao passo que naquela se dá o contrário [at verò vice versâ in illo]; 4º. enfim, 
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o fato de que quase todos os sinais de putrefação que nela existem se tornam 

conhecidos [denotentur] etc., etc84. 

 

SEÇÃO QUARTA 

§. XVI 

Contágio 

Ninguém nega que existe o vírus da elefantíase [virus elephanticum]; qual seja sua 

natureza, não sabemos. Que é contagioso, esta [é] a opinião da maior parte dos 

autores. 

Sabe-se bem, no entanto, que, segundo a observações dos doutores [D. D.] Cousier, 

Vidal, Raymond, & Bosquillon e ilações do mesmo Raymond acerca da opinião dos 

antigos, que não é contagioso, mas hereditário. Ainda que isso pareça mais provável, 

a autoridade dos maiores autores antigos e recentes que admitem o contágio deixa-

me em dúvida de que caminho tomar; e por isso, adio minha sentença para quando 

puder apresentar um juízo acerca desse assunto com o auxílio de observações 

apropriadas. Nesse ínterim, o espírito se dispõe a seguir o mais provável.  

 

SEÇÃO QUINTA 

Terapia 

§. XVII 

Visto que, depois do exame da doença, a causa principal [ainda] nos permanece 

desconhecida, tomamos uma indicação (?) a partir de vício conhecido por sinais 

certos [bem determinados]. Dissemos que as causas predisponentes que residem no 

corpo se desenvolvem e são estimuladas por alimentos de difícil digestão, que 
                                                 
84 Hendy, D[octor]. M[edicinae]., que diz que a elefantíase é uma doença glandular [glandulosum], e 
põe sua sede no sistema linfático; nós, de nossa parte, contestamos que é sobretudo o sistema 
sanguíneo, especialmente o venoso, que é afetado, e que o nervoso e o linfático o são apenas de 
modo secundário, o que prova a perturbação do sistema de portas vigente nas regiões quentes, [?], e 
a diátese escorbútica que reina entre os habitantes do Rio de Janeiro, como já observou o Dr. Ferraz, 
etc. etc. Quando afirma o ilustre professor Dr. Baumes que o sistema linfático é nesta doença afetado 
de modo primário e que o nervoso e o sanguíneo o são de modo secundário, não sei mais para que 
lado me volte. 
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produzem um suco [chylus] corrompido [depravatus], pela localização [situ loci], pela 

elevada humidade da atmosfera e, em seguida, pelo impedimento da transpiração. 

Sabemos também que, impedida a própria transpiração, a matéria dela própria 

[ipsius materiam], munida de princípios alcalinos, terrestres etc., corrompe os 

humores; que, se à matéria se soma calor, ela apodrece; que as coberturas se 

tornam secas e rígidas, os vasos se obstruem, etc., etc. Disso fica evidente uma 

indicação curativa que se deve executar num percurso de seis partes, 1º. por dieta 

apropriada, 2º. pela remoção [ou supressão] das causas ocasionais; 3º. pela 

instituição da flebotomia, se houver pletora; 4º. e pela aplicação de purgantes para 

liberar as matérias/substâncias retidas nas vias primeiras; 5º. pela restituição da 

transpiração e, através dela, pela expulsão das matérias/substâncias que contêm o 

vírus da doença; 6º. enfim, pela restauração da firmeza e vigor do corpo.  

 

§. XVIII 

A dieta, do que se disse, convém que seja antisséptica, [constituída] de vegetais, 

único alimento por meio do qual a elefantíase foi curada entre os egípcios, de acordo 

com o mui célebre Coochi, e, segundo consta do Arateum, de pão bem fermentado, 

ficando proibida a ingestão de todas as carnes e peixes, sobretudo de carne de 

porco, a qual já proibira Moisés a fim de evitar esse mal, segundo nos contam os 

escritores latinos Cornélio Tácito e Justino, de onde parece provir o preconceito, 

entre os judeus, de abster-se até hoje de carne de porco. Deve-se tomar caldos, 

contanto que preparado com boa carne, sendo as melhores [ou preferíveis] a carne 

de vitelo e de frango; ex mille pedibus, cancris [?]. Cremes de trigo, aveia e oriza. O 

soro do leite é recomendado pelos antigos, adoçado com açúcar. Um ou dois goles 

de vinho ao longo do dia. Caldos preparados com víboras tem sido recomendados 

em todas as épocas, ou a ingestão de sua carne.  

 

§. XIX 

As causas ocasionais devem ser suprimidas mudando-se o ar e o lugar, o que muito 

recomendaram os príncipes da medicina Hipócrates, Galeno, Avicena e Celso no 



 

 

 

155 

tratamento de doenças crónicas: se o lugar for pantanoso, baixo, marítimo, 

migrando-se para lugar seco, mais elevado, mediterrâneo; se não se quiser mudar de 

residência, secando-se o ar com fogo feito de madeiras aromáticas, o que 

[Maximilian] Stoll. [recomenda] na cura do escorbuto; se fizer frio, deve-se corrigi-lo 

com fogo; calor, com a migração para ar temperado; humidade, com o que se disse 

acerca do ar, [e/ou] panos de linho secos [linteis siccis], observando-se aquela 

alimentação já menciona na dieta. 

 

§. XX 

Flebotomia, se a pletora urge; deve-se realizá-la na medida das forças do doente, 

mas sempre na razão da doença [segundo o estado da doença] [ratione morbi].  

 

§. XXI 

Purgantes: os humores corrompidos retidos na vias primeiras devem [ser] retirados 

[expelidos] por dejeção. Deve-se começar, em vista de intestino preso [propter 

alvum constrictam], por clisteres emolientes de malva, parietária e camomila,… Em 

seguida, deve-se administrar os purgantes. Feito isso, deve-se persistir com mais 

leves [leniores; clisteres, purgantes?] para conservar o intestino livre.  

 

§. XXII 

A transpiração deve ser restituída, primeiro, depositando-se o corpo em banho 

morno, adicionadas ervas emolientes em virtude da aspereza e grossura da pele, 

malva, alteia, parietária; em seguida, diluindo-se os humores e preparando-os para 

excreção com infusões teiformes de agrimónia, recomendada nas afeções 

escorbúticas, elogiada por Hoffman por ser rápida na purificação da massa 

sanguínea, [e infusões teiformes] de Glechoma hederacea [hera-de-canteiro], cujo 

uso de ser evitado se houver calor interno. Depois deve-se chegar aos sudoríficos 

mais úteis, a raiz de saponária [erva-saboeira], muitíssimo estimada pelos médicos 

alemães, chamada a uso nesta doença por Schilling, [a raiz] de esmílace 
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salsaparrilha, elogiada pelos ingleses, proposta pelo mui célebre Lorry, [a raiz] de 

Dorstenia contrajerva, de esmílace chinês [Smilax china], a madeira de louro, o 

salsafras [sassafrás], a cânfora, as flores de súlfur, o almíscar (apenas com almíscar o 

ilustríssimo Dr. Fouquet tratou Turca, varão de alta nobreza, afetado por esta 

doença [; cà febribus intermittentibus degeneratis proveniente; trecho com 

problemas], com uma dose de 32 gramas estendida ao longo do dia [dosi protractâ 

in die ad gr. 32.]), a quinquina [cinchona officinalis], etc. etc. Schilling prescreve que 

estes [sudoríficos] devem ser administrados sob a forma de decocções e quanto 

maior for a quantidade mais rápida e plenamente se realizará cura. A cura requer um 

longo tempo até que seja posta a termo pelos roborantes [i.e., substâncias 

roborantes] . 

 

§. XXIII 

Subtraído o peso da natureza, as forças deverão ser recuperadas pelos roborantes; 

sobretudo observando-se a dieta exposta para evitar a recidiva pelo emprego dos 

seguintes remédios: extrato de quinquina, de absinto, de Melissa calamintha — que, 

diz Dodonaus, ingerida com frequência, é bom remédio para os elefantíacos, 

contanto que depois bebam soro de leite, segundo a autoridade de Dioscórides; 

menciona também o mesmo Dodonaus que Apuleio disse que as folhas dessa planta 

mastigadas com frequência curam os elefantíacos —; [pelo emprego de] conserva de 

flores cordiais, [conserva] de folhas de menta silvestre; extrato alcoólico [spirituoso] 

de guaiaco; conserva de casca de laranja, e outros remédios desse tipo; e enfim pela 

apropriada exercitação do corpo. 

 

§. XXIV 

Nosso tratamento parece ser conveniente [convenire?] no primeiro e segundo 

estágios. Com efeito, se a doença crescer a ponto de as juntas [articuli] externas do 

corpo começarem a vacilar e soltarem-se, fica perdida a esperança de cura do 

doente, no que concordam os célebres autores, Aratro [?], Celso, Etmuller e outros. 

No entanto, neste estado, os pobres [i.e., os doentes] não devem desanimar, mas 
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mitigando os sintomas mas prementes, devemos, por meio de tratamento paliativo 

[curâ paliativa], malgrado [Ambroise] Paré [Ambrosius Paraeus], estender-lhes a vida 

o máximo que pudermos, reprimindo a satiríase com anódinos, canforados, 

emulsões refrigeradoras, antiafrodisíacos de semente de agno-casto, de canábis; 

com suco de alface [lactuca]; tratando as feridas com tintura de aloés, de mirra, de 

succinum, com pez [resina] de abeto, que é útil aos elefantíacos quando aplicada 

como unguento, segundo Dodonaus; evitando-se os [alimentos] gordurosos e 

sobretudo recusando-se os mercuriais e ao mesmo tempo os remédios empregados 

pelos célebre Astruc, Huxam, Schilling, que convêm ao tratamento interno85.  

 

§. XXV 

Elefantíase larvada 

O vírus da elefantíase costuma por vezes aparecer sob a larva [larva, em latim 

clássico significava espírito, fantasma] de outras doenças. Assim, os tumores das 

pernas desde o pé até o joelho apenas, a doença chamada elefantia por Vogelius 

[August Heinrich Vogel, médico alemão], parecem-se com a elefantíase larvada, pela 

qual muitos cairotas [cairi] parecem ter sido atacados, segundo Prospero Alpini. 

Assim, a paralisia dos dedos mínimo e anular, que observei eu mesmo (e que 

convém deitar por escrito) num menino nascido de mãe elefantíaca, não parece ter 

sido produzida senão por aquele vírus grassando no corpo dele?  

Outros exemplos de falta/defeito/erro [defectus] de observações por parte dos 

autores não serão encontrados. 

 

§. XXVI 

A elefantíase costuma ainda complicar-se com outras doenças. Encontram-se nos 

autores exemplos de complicação com a sífilis, as varíolas, as doenças inflamatórias, 

a febre pútrida. Se as varíolas atacarem os elefantíacos, deve-se confiar o 

tratamento, ainda que com auxílio de um médico, à natureza; pois elas igualmente 

                                                 
85 O mui ilustre Prof. Dr. Fouquet tem persuadido que o mercúrio é útil no início da doença. 
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seguem seu curso também nos corpos sãos. No entanto, quando confluem, ou 

sobrevém a diarreia, afirma Schilling que os doentes morrem. Quando houver 

úlceras venéreas no corpo atacado de elefantíase, descartados os mercuriais que já 

desaprovamos em § XXIV, deve-se administrar plantas antivenéreas brasileiras, a 

lobelia syphilitica, a salsaparrilha, o guaiaco, as quais o autor supracitado prescreve 

misturar em decocções. Se, enfim, intervirem doenças inflamatórias ou febres, 

interrompido o tratamento da elefantíase, tentaremos acabar com a inflamação com 

antiflogísticos e, se não expulsar, ao menos atacar o pútrido com antissépticos, 

quinquina e o seu extrato. 

FIM 

 

 

Obs.: Nota não especificada no corpo do texto, entre os parágrafos XII e XIV:  

“(I) Julgo que deve ser considerada sem receio a mais importante entre as causas 

predisponentes a pletora produzida pela ingestão imoderada de alimentos”. 
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Apêndice 12 — Domingos Vidal Barbosa Lage 
 
12. 1 — Tese 
 

Não encontrada. Foi para Bordeaux. Sem informação. 

 
12. 2 — Ode a Afonso de Albuquerque 
Lage, Domingos Vidal Barbosa, “Ode a Afonso de Albuquerque”, In Parnaso Brasileiro, vol. 1, Rio de 
Janeiro, Eduardo e Henrique Laemmert, 1843, pp. 244–247. 

 
 
Onde, ó Musa, me levas inflamado? 
Onde me guia teu furor divino? 
Em transportes de gosto arrebatado 
 A curva lira afino. 
D’África vejo os ásperos lugares, 
Vejo rasgados nunca vistos mares. 
 
Ondeando as reais altas bandeiras 
Vê o assustado Ganges; treme a terra 
Ao ronco som das tubas pregoeiras 
 Da turbulenta guerra. 
Eis que medroso ouvindo o Oriente, 
Treme de susto o Samorim potente. 
 
Em denso fumo envolto, ardendo em ira 
Vomita o bronze a sibilante bala, 
O triste horror por toda a parte gira; 
 Altos muros escala 
O invicto Afonso, e os Naires belicosos 
Do largo ferro fogem temerosos. 
 
Partida a longa barba retorcida 
Sobre o espaçoso peito cabeludo 
Lhe ondeia com a vista enfurecida. 
 Erguendo o largo escuda, 
No punho aperta a rutilante espada; 
Ásia já mostra a face ensanguentada. 
 
Entre os espessos barbados alfanges 
Vejo arrancar os loiros vencedores; 
Fogem cortadas, tímidas falanges 
 D’entre mortais clamores. 
Do guerreiro Albuquerque o nome a gloria 
Vejo subir ao templo da Memoria. 
 
Volta a grande Orfação o rosto irado, 
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A guerreira cidade vejo aflita 
Cair sobre o seu sangue derramado, 
 Domada a fúria invicta, 
Aos pés do vencedor obediente 
O colo oferece á áspera corrente. 
 
Mostra a terra nas costas fumegantes 
Boiando em sangue corpos azulados, 
Pernas e braços inda palpitantes 
 E os mares descorados. 
Guerra, guerra já oiço em toda a parte 
Brandindo irado o lusitano Marte. 
 
A tragadora chama crepitante 
Sobre as azas do fumo suspendida 
Sobe a lamber os ares vacilante; 
 Mascate enfraquecida 
Sentido de Vulcano o duto efeito, 
Volve no imundo pó o aflito peito. 
 
Já triste sobre as cinzas assentada 
No meio dos temores e agonias, 
Com a fria mão na face ensanguentada; 
 Chora os passados dias, 
Ouvindo entre o rancor o modo e o susto 
Do guerreiro Albuquerque o nome augusto. 
 
O rio Ganges forte e celebrado, 
Detém um pouco a tímida corrente, 
Eu o vejo entre susto descorado 
 Chegar obediente 
Com vacilantes passos duvidoso 
A vencedora mão beijar medroso. 
 
A decantada Ormuz sempre guerreira 
Goa, Pangim, Malaca belicosa, 
Turbadas cedem pela vez primeira 
 Á espada furiosa; 
E sobre seus estragos e ruínas 
Tremular vejo as vencedoras Quinas. 
 
O’ guerreiro Albuquerque, a vossa historia 
Por mais que corra a tragadora idade, 
D’Africa horror, de Lusitânia glória, 
 Vive na eternidade, 
E o vosso nome no sagrado Templo 
Aos futuros Heróis sirva de exemplo. 
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12. 3 — Carta (cópia) do Visconde de Barbacena para Luís de Vasconcelos e Sousa a 
noticiar a chegada de Francisco António Rebelo, as averiguações que mandou fazer 
dos presos, a vinda de Domingos Vidal Barbosa, de Montpellier, onde estudou 
medicina, das suas influências, etc. Obs.: várias notícias relativas as prisões. 
AHU, Conselho Ultramarino, Minas Gerais, Caixa 132, Doc. 2 

 
3 - Julho - 1789 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 
 
Meu tio Amigo e Senhor do coração. Quando chegou Francisco António Rebello 
estava eu para remeter-te papeis e pesos, segundo o estado em que se achava nesse 
tempo a diligência, porém a noticia que me deste de ficarem a partir para esta vila os 
Ministros que tinha nomeado, fez [ilegível] a dita remessa, julgando que durante a 
sua ausência eram lá inúteis uns e outros, e querendo aproveitar a ocasião que me 
davas de conferir com eles, e adiantar melhor se fosse possível os prévios exames e 
averiguações a que mandei proceder nos sobreditos presos para conhecimento de 
estado das coisas, e para a segurança e cautela necessária. Com esta demora acho-
me não ter mais de poder avisar-te que o negócio está quase apurado pelo que toca 
a esta Capitania, mas que depende ainda de grande investigação a respeito [ilegível] 
por que [ilegível] há toda a probabilidade de [ilegível] nela parciais, e sequazes da 
mesma seita, além de muitos iniciados, porque [ilegível] o Alferes tinha pregado por 
lá da mesma forma, ou talvez segundo alguns, que de lá saísse com a missão. 
Fico concluindo o oficio para a Corte com a verificação de uma noticia que muito 
importara e que é o principal objeto desta carta. Seguindo a leve[breve?] noticia que 
já também comuniquei de haver ou ter havido alguma correspondência para França, 
vejo ultimamente a confissão [de] um dos réus, que a ele contara Domingos Vidal 
Barbosa vindo há pouco tempo de Montpellier onde estudou Medicina, que na 
mesma cidade se acha um estudante do Rio de Janeiro assistente[habitante] à Lapa, 
que se inculcava por Enviado dos seus compatriotas para tratar com o Ministro da 
América Setentrional e que assim o fizera, resultando das [?] conferências os 
seguintes factos: que o Ministro escrevera à sua corte, e tivera em resposta, que ela 
estava disposta a dar todo o auxílio, contanto que lhe prometessem tomar 
exclusivamente o trigo e o bacalhau, e pagassem à sua gente; que discorrendo-se 
entre o mesmo Ministro e o suposto Enviado sobre a melhor ocasião de intentar o 
rompimento e julgando este que era [o] mais conveniente esperar alguma nova 
imposição, perguntara aquele se não se conduziam os Quintos ou Cabedais Régios 
de uma para outra terra, e que respondendo-lhe que sim, acrescentara ele pois 
tomados [ilegível] e está começado o levantamento; que o mesmo Ministro se 
encarregara de alcançar a proteção de El Rei de França, e que não temessem os 
espanhóis porque era uma Nação lurdas; e finalmente que dissera não tivessem 
[ilegível] que não olhassem para a [ilegível] do Papa, que tendo bem balas ardentes 
nada entraria no Rio de Janeiro. Para me certificar deste importante deferimento 
mandei logo conduzir à minha presença o sobredito Domingos Vidal que por negar 
expressamente os últimos artigos, certificando somente o que consta do seu papel 
incluso, fica para ser interrogado judicialmente e acareado com Francisco António de 
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Oliveira Lopes, que sustenta todas as asserções acima referidas, impróprias assim 
mesmo como são da sua cabeça, e indiferentes para ele: mas como Domingos Vidal 
não obstante o que diz no seu papel a respeito de Manoel Inácio Alvarenga tinha me 
respondido ontem à noite logo que chegou sem hesitação nem dúvida alguma que 
contara isso mesmo no Rio de Janeiro ao dito Alvarenga, tenho desconfiança que 
queira agora acautelar-se para que ele não seja também perguntado, e pareceu-me 
muito conveniente adiantar esta notícia a alguma prevenção que ele lhe possa ter 
feito, para que hajas de mandar sem demora perguntar e examinar Manoel Inácio 
Alvarenga, a ver se concorda com algum dos dois que é o meio que se apresenta 
neste caso[?] de averiguar a verdade: e também será conveniente perguntar acerca 
dele com Individuação o primeiro sujeito que deu e teve notícia, porque já talvez 
estará mais bem lembrado, ou para que diga ao menos [ilegível] quem o ouviu: 
A Companhia do Esquadrão chegou no dia vinte e quatro com boa jornada, e a 
Infantaria vem dormir hoje a esta vila e trás somente dois soldados doentes de 
bexigas, das quais um vem já convalescido. 
O irmão do vigário está preso, e tem confessado a verdade segundo parece, 
verificando o que sabíamos. 
Lembra-me também diz [ilegível] que uma das pessoas de quem se pode desconfiar 
de Simão Pires Sardinha, não só pelo seu caráter e princípios, mas pela grande 
amizade que tinha com um dos dois de quem tu [ilegível] desconfiavas, e com razão 
julgaste suspeitosos, por meio do qual me pediu há muito tempo uma licença com 
pressa e instância para ir a Lisboa, sem contudo se ter aproveitado [ilegível], e só 
agora oiço dizer que intenta partir; e além disto jurou uma testemunha fidedigna 
que ele dizia pouco antes da prisão do Alferes que fugissem dele porque estava 
louco. 
Deus guarde muitos anos. Vila Rica três do Julho de mil e setecentos e oitenta e 
nove.  
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Luís de Vasconcelos e Souza  
Teu sobrinho Amigo e fiel cativo  
Luiz 
 
 

Nota para melhor inteligência desta cópia 
Do papel escrito por Domingos Vidal que acompanhava esta Carta, não ficou cópia, 
mas continha pouco mais ou menos o que nela se refere com a diminuição ou 
moderação indicada, e foi feito especialmente para pôr em dúvida ou negar que 
tivesse contado a Manuel Inácio Alvarenga [,] professor de retórica no Rio de Janeiro 
o facto que se averiguava, com ele Vidal tinha dito primeiro: bem entendido que 
para esta averiguação se faz depois um [ilegível] particular que foi apenso a Devassa. 
O sujeito que se diz ter dado a [itálico] lesa notícia foi o primeiro Denunciante – 
Joaquim Silvério dos Reis – como denunciou e participou na [ilegível] data da 
primeira Carta de vinte e cinco de Março. 
O amigo de Simão Pires Sardinha que se indica no ultimo parágrafo, é o Tenente 
Coronel do Regimento de Cavalaria desta Vila. Francisco de Paula Freire de Andrade. 
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Apêndice 13 — José Joaquim Vidigal de Medeiros 
 
13. 1 — Tese 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine. 

 
Tese não encontrada. 
 
 
13. 2 — Processo relativo a visita de inspecção ao navio português “Castor”, 
proveniente do Brasil, trazendo a bordo tabaco e ouro, 05 de Setembro de 1817 
Arquivo Histórico Militar, Processo relativo a visita de inspecção ao navio português “Castor”, 
proveniente do Brasil, trazendo a bordo tabaco e ouro, 4 e 5 de Setembro de 1817. Divisões, 3 
Assuntos Militares Gerais, 50 Diversos, Caixa nº 21, 39 processo, PT/AHM/DIV/3/50/21/39. 
 

 
José Joaquim Vidigal de Medeiros, Doutor na Faculdade de Medicina e médico 
clínico em Lisboa; Atesto que José Joaquim Teixeira, Primeiro-Tenente graduado da 
Marinha Real, foi atacado duma indigestão no dia quatro do corrente com tanta 
atividade que se viu obrigado a consultar-me, e a tomar remédios por mim 
aplicados, [ilegível]inda está em uso, pois é de uma constituição morbífica, pois os 
assento a muitos anos, é moléstia crónica de baixo ventre e por ser verdade e me ser 
pedida, passo a presente casigno [que assino], afirmando como juramento dos meus 
graus. 
Lisboa, 5 de Setembro de 1817 
José Joaquim Vidigal de Medeiros 
 

[Letra do médico certificada e aprovada como sendo mesmo dele] 
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Apêndice 14 — Jacinto José da Silva Quintão 
 
14. 1 — Tentâmen médico acerca da tísica pulmonar [tuberculose] 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine – Tradução de Adriano Aprigliano. 

 
Para falar da tísica, não começarei de imediato pela definição da doença, pois 

como ela apresenta como que várias fases e, em qualquer estágio, série coordenada 

e característica de fenómenos, não se pode incluir de modo preciso sua descrição 

num breve circuito de palavras; doutra parte, mesmo omitindo-se, como no caso 

presente, aquelas espécies de tísica que são como que sintomas de outras doenças, 

como da lues venérea [sífilis], do raquitismo, do escorbuto etc., há variedades da 

tísica primigénia que trazem não pequenas diferenças para a diagnose e para o 

método de cura. 

Pareceu-me, portanto, apropriado, a fim de respeitar a ordem, distinguir os 

vários estágios da doença e enumerar os fenómenos mais comuns que competem a 

qualquer espécie de tísica que observo. Ademais, fui mais longe tratando 

ligeiramente da disposição prévia à ftisie [tísica], uma vez que é mais fácil reverter 

um mal iminente que remover o que já grassa. Seguem-se os sintomas da tísica 

declarada, que enfim serão extraídos [excipientur?] do último grau da tísica, 

denominação sob a qual compreendo a tísica confirmada e a irremediável. Pois 

quem ousaria em muitos casos fixar limites para a cura sagaz [?] ou mesmo [para?] 

os salubres esforços da natureza? Assim descrita a doença pelos fenómenos, 

investigar-se-á com profundidade o que revela o exame dos cadáveres [indagabitur 

per ea quae...]. Mas uma vez que na pessoa viva outras coisas aparecem que de 

modo algum a dissecação manifesta, ajuntei alguma observações de economia 

animal, por meio das quais não pouca luz se pode lançar sobre a práxis. Enfim, 

tratar-se-á ligeiramente do método de cura apropriado a cada estágio e a cada 

espécie de tísica primigénia. No meio de tanta coisa que há para dizer, falarei apenas 

de algumas delas, deixando as demais à médicos mais competentes que escreveram 

sobre a tísica. É suficiente aí invocar por suas forças aquele em quem está o engenho 

da arte e quam varia subsidia debeant advocari [?]. Mas a chama, nesta 

investigação, subministrá-la-ão os sapientíssimos preceitos a mim transmitidos pela 
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arte do mestre [magistris deve ser erro por magistri ou magistrorum] no mui 

augusto Ludovicée. 

 

Da disposição prévia à tísica 

Por meio de sinais certos e inequívocos, na maioria dos casos de longe, revela-

se essa terrível doença. Por isso, contra ela convém preparar-se o mais rápido 

possível, não decerto com terror vão e imbele ou com tristeza, pois assim acelerar-

se-ia o progresso da doença, mas com o animo viril e forte e com uma norma 

prudente de vida. Ademais, segundo varia a constituição do doente ou o génio da 

doença, os sinais admitem algumas variedades. 

1º. Segundo o diligente observador Bennet86, o sinal da tísica iminente é 

revelado pela congestão sufusiva da cabeça no peito de um líquido grosso e frio 

chamado pituíta; 1º. [?] por certo torpor, pelo estado inerte do corpo, pela cabeça 

pesada, com a tensão periódica tornando-se mais pesada no plenilúnio, pelo sono 

mais longo, pela flacidez do pulmão e de todos os músculos peitorais e pela segnícia 

para evacuação, que se reconhece por meio do esforço repetido de excreação, pela 

dor gradativa do peito, pela tosse que, em diferentes intervalos, induz a perigo de 

sufocamento, a qual aumenta entre os exercícios e pela ingestão de [líquidos] frios 

[assumptis frigidis], pela frequência da respiração [anhelitus], pela compleição 

amolecida sob o clima mais húmido e endurecida sob o mais seco, por certa 

disposição catarral, a saber, quando o doente, por qualquer motivo ou mesmo sem 

motivo, é atacado de tosse etc. 

Esse tipo de tísica iminente, revelam-na a supressão das evacuações 

costumeiras por meio de fontanelas, a úlceras velhas [ulcera vetera] e as flores-

brancas [fluor albus, leucorreia] reprimidas, etc. 

2º. Mas se alguém for dotado de temperamento [disposição, temperies] 

precisamente oposto, se se tornar sumamente irritável e de constituição, como se 

diz, nerval, dão sinais não negligenciáveis da futura doença o ter nascido de pais 

tísicos, a conformação deformada [prava] do tórax, quer natural quer resultante de 

                                                 
86 Theat. tabid. p. 104. [Bennet, Christopher, Theatrum tabidorum, sive, Phtiseos, atrophiae, et 
hecticae xenodochium. A segunda edição incluí também a primeira, referida como “Exercit. 
dianœticœ”]. 
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acidente, a respiração, se for dificultosa, ou o reduzido movimento do corpo, as 

afeções tristes do ânimo, o excesso na coisa venérea [i.e., no sexo, excessus in re 

venerea] ou comissationes [ou comessationes; commerssationes é erro de 

impressão; o sentido exato é difícil de delimitar: reunião noturna regada a vinho, que 

pode envolver a prática da luxúria, bacanal etc.], a hemoptise, mesmo se for 

acidental, o calor crónico ou desagradável, que afeta sobretudo as plantas dos pés 

ou as palmas das mãos, a angustia, a aperto no peito, os exercícios mais violentos e 

estendidos, a excessiva contenção da mente, etc. 

3º. Enfim há outra constituição do indivíduo na qual não se acha aquela 

redundância [excedência] dos humores pravos, como acima, mas encontra-se a 

mesma inércia, o mesmo torpor das forças vitais com a sensibilidade obtusa, 

temperamento que o ilustríssimo Bennet chama pelo nome de “constituição de 

sangue mais frio” [frigidioris sanguinis constitutio]; e que geralmente mostra a 

compleição não de todo imune à mazela do escorbuto e da escrófula [labes 

escobutica et scrophulosa; talvez se possa traduzir apenas por escorbuto e escrófula; 

labes parece apenas um sinónimo de morbus]. Para ele [Bennet], ademais, que a 

tísica depende sobretudo dos tubérculos não só o mostram certos sintomas em 

comum com os já arrolados, como o ter nascido de pais tísicos, a conformação 

deformada, a respiração dificultosa, o aperto no peito etc., mas também a 

expectação matinal e diuturna de fleuma viscosa ou ainda de salsi [líquido salgado?], 

a diuturna e crescente prostração do apetite, a perda do ânimo, as obstruções das 

glândulas da compleição87, tosse desagradável, excreação difícil, aliviação do peito 

recorrente de tempos em tempos na mesma proporção do recesso [drenagem, 

secessus] do humor pravo nas articulações [in articulos] ou na circunferência do 

corpo, etc. 

Os sinais arrolados, por sua vez, serão de melhor ou pior agouro quanto mais 

ou menos se acumularem. Mas se ao mesmo tempo o estado do corpo piorar, é sinal 

de que a doença já se instalou, a não ser que se empreguem rapidamente auxílios, 

como se verá em mais adiante.  

                                                 
87 Illust. Morgagni in juvene Monacha, cujus videbat collum glandulis inæquali thoracis, incommoda 
pulmonum tuberculis adscripsit: quod postèa illi confirmavit puellæ parens cujus alia filia hoc morbo 
occubuerat. De morb. thor. ep. XXII. num. 19. 
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Sintomas da tísica declarada 

Aqueles sintomas, como se está inclinado a concluir do que já se disse, existem 

em variado grau, têm variada intensidade nos diversos casos mencionados, mas 

como quer que se apresentem, ocorrem na tísica declarada complicados e 

combinados de diversas maneiras. 

A afeção grave e profunda do pulmão revela-se pela tosse habitual, que se 

distingue da produzida pelo catarro simples, já que desde o princípio da doença, por 

alguns anos, como observou o ilustríssimo Morton88, a tosse tísica é seca, ao passo 

que o catarro simples, desde o início do efluxo do humor cru, é conspícuo, depois, 

em poucos dias, ou ao menos semanas, termina, e naquele espaço [de tempo] 

observam-se vários estágios tal como nos ferimentos e outras doenças, decerto os 

estados de irritação, concocção e evacuação, superados os quais o doente está 

curado, ou ao menos é abandonada a tosse contínua e recorrente, sem qualquer 

lesão das funções. 

A tosse tísica costuma conectar-se com titilação excitada na parte superior da 

traqueia. O que não é de admirar já que, uma vez que a artéria traqueia avança em 

inúmeras ramificações por todos os lóbulos dos pulmões, a sensação desagradável, 

que surge no tecido interno dos pulmões, comunica-se por meio de certo consenso 

simpático com a parte superior da traqueia; de modo não dessemelhante, também 

quando a pedra afeta o uréter, e mesmo o próprio rim, a dor é transferida para 

extremidade do pénis. 

A tosse tísica, no início da doença, ao menos no período diurno é leve e sem 

irritação notável ou violenta, reaparecendo também em longos intervalos sem se 

observar qualquer ordem. Essa tosse, de noite e sobretudo depois da ceia, é 

desagradável; daí as vigílias pertinazes, que acrescentam não pouco [sofrimento?] ao 

aumento da febre; mais pesada dia a dia se torna a respiração sobretudo depois de 

movimento [atividade], mesmo que leve; a voz em vários casos fia rouca, clangorosa, 

fina, frequens [?]; seguem-se sede, inapetência, peso no estômago pela ingestão de 

alimento; e mais, depois do alimento, costuma ainda sobrevir o vómito; de tal modo 

                                                 
88 Phthisiol. p. 35. [Morton, Richard, Phthisiologica, seu exercitationes de phthisi…]. 
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que o doente, ao comer, tosse quase continuamente até que o alimento enfim é 

rejeitado pelo vómito; essa disposição ao vómito em conjunto com a sede é tida pelo 

ilustríssimo Morton89 entre os mais certos sinais da tísica. 

Dão-se, ademais, esputos [sputum] de várias qualidades, segundo a 

constituição do indivíduo, a natureza da doença ou o estágio mais ou menos 

avançado dela: pois ora, como adverte Sydenham90, os esputos são grossos e 

esbranquiçados, ora transparentes e acinzentados, fétidos, salgados, doces etc. Eu 

me alongaria demasiado se me permitisse observações especificas acerca dessas 

diversas qualidades de esputo. Sobre isso consulte-se o exímio observador Bennet91; 

quanto à  distinção do esputo purulento, omitidos os intermediários que são 

propostos por vários [observadores?], anoto que ela é deveras difícil e que não há 

um sinal unívoco de modo que se distinga esse esputo do humor pituitoso concocto 

sem supuração. 

Na tísica incipiente, observa-se um pequena febre sobretudo no período da 

tarde, de modo que começa por vezes com um leve arrepio, mas em algum 

momento apresenta-se sem esse arrepio pregresso, só com o pulso acelerado, calor 

agudo e vermelhidão das maçãs do rosto: mas quando a doença aumenta, o calor 

héctico cresce mais e mais e o pulso, mesmo bem de manhã cedo, se toma mais 

acelerado, [e] por vezes aquela febre sofre uma verdadeira exacerbação e uma 

completa interrupção; mas muito frequentemente [quam frequenter] essa febre se 

apresenta logo pela tarde [continuo circa vesperam] quase sempre mais forte, e logo 

em seguida [subinde tamen] observam-se claramente exacerbações em momentos 

vários, a medida que a doença se dirige para o último estágio. 

Mas em geral deve-se entender essa febre héctica sob a condição de que por 

vezes se observam doentes que não são por ela de nenhum modo molestados. Pois 

nota o ilustríssimo Sydenham que, nessa tísica que tão comumente grassa na 

província de Lancaster [agro Lancastriensi], em alguns [doentes] mesmo ao longo de 

todo decurso da doença não aparece qualquer sintoma da febre héctica. O mesmo 

                                                 
89 Phthisiol. p. 39. [Idem]. 
90 Sydenh. op. p. 532. 
91  Exercit. dianœticœ. [Bennet, Christopher, Theatri Tabidorum vestibulum: seu Exercitationes 
dianoetic cum historiis et experimentis demonstrativis…]. 
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autor aconselha que raramente ou nunca se perfurem os pulmões, e mesmo que os 

doentes faleçam [e medio tollantur?] com os pulmões não ulcerados. 

O apodrecimento ou consumpção das partes musculares, que no princípio da 

doença é deveras lenta e quase insensível, começa por certo amolecimento e 

liquefação que chega gradualmente, pela qual, percetível ou impercetivelmente, se 

instala o marasmo quanto mais avança a doença. 

 

Do último estágio da tísica 

Parece menos preciso distinguir esse estágio pela supuração dos tubérculos, 

pois por vezes encontram o dia derradeiro [i.e., morrem] enquanto estão ainda crus 

os tubérculos, como se verá depois; por vezes também falecem de liquefação quase 

serosa, ficando ileso o tecido pulmonar; doutra parte, não por estado oculto, mas 

por efeitos conspícuos e claros a todos deve-se determinar o último estágio, embora 

não se possa atribuir com precisão um termo a partir do qual se separe do 

precedente. No entanto, mas a tísica se apresenta em novo aspecto, em nova, por 

assim dizer, fase, quando piora o estado do doente e se agravam os sintomas 

singulares. Qualquer que seja a origem do mal [tabes], são quase universais os sinais 

duma doença que se agrava, como afirma o ilustre Bennet92. 

Já a febre que dissemos ser recorrente com exacerbações quando a doença 

avança e afeta o doente de modo alternado [per vices inaequales] [,] assume 

gradualmente a forma da febre pútrida se é invocada [oratur?] por meio da 

coinquinação [mancha, infeção] da massa sanguínea pela matéria purulenta ou se o 

sistema nervoso for abalado pela lesão dos órgãos respiratórios. Dessa febre 

originam-se suores liquefazentes, noturnos e matutinos, os quais surgem durante 

certa remitência da febre. Pois durante o frio e o calor, a tosse e a dificuldade de 

respirar aumentam com os sintomas mais graves. Na sobredita remitência [da 

febre], o doente dorme placidamente, reúne novas forças e concebe no ânimo novas 

esperanças, enquanto se reinstala o paroxismo no ciclo usual. 

Deve-se atentar igualmente a que o pulso, que na doença não muito avançada 

era exíguo, fraco, suave e modicamente rápido [parvus, languidus, mollis, modice 

                                                 
92 Theat. tab. p. 106. 
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celer], se torna, como nota Galeno93 ténue, duro, obscuro e frequente [tenuis, durus, 

obscurus, frequens]; observa mesmo que o calor, quando o Médico toca o pulso, 

primeiro aparece lene, mais ele se demora por mais tempo no toque, então se 

percebe acre e mordaz. 

Os suores, por seu turno, que sucedem à remitência da febre, são do tipo que, 

se alguém os quisesse suprimir, o faria em vão aplicando ar frio ou fazendo [o 

doente] levantar-se do leito; antes daria origem a novo mal, pois ou a matéria do 

suor iria para o tórax, para o abdómen, para os membros inferiores e daria lugar 

quer ao hidrotórax, à ascite ou à diarreia, e mesmo à disenteria, por vezes 

acompanhada de horríveis espasmos dos intestinos; por vezes ainda, por vontade 

própria, os humores são levados para a tuba intestinal [tuba intestinalis], de onde 

[surge] a fluxão intestinal [alvina] e enfim a lienteria pela economia abalada do 

fígado e de todas as partes dedicadas à digestão [nutricatio?]. No entanto, no mais 

das vezes, excetuados os tísicos escorbúticos, a diarreia costuma aparecer não muito 

antes do dia fatal e promove, acelera de modo admirável a ruína ulterior. A diarreia 

é em alguns casos leve, noutros violenta e acompanhas de outras cólicas; se 

quisesses contê-la com opiáceos ou adstringentes, não raro causarias a dispneia 

sufocante e hídrope ou outros quejandos perigos. 

A liquefação não raro também se faz por expetoração, sobretudo na 

declinação do paroxismo febril; e nesse momento, excreta-se grande cópia ora de 

soro cru, ora de soro concocto [digestivo, digerido?], ou antes purulento, ou 

purulentodaei [?], e os pulmões liberam-se de seu fardo. Dão-se tréguas [induciae] 

até que, introduzido um novo paroxismo, um novo defluxo, os pulmões se 

liquefaçam. Por vezes humores degenerados abrem caminho também pelos 

superiores [superiora], decerto pelos ductos salivais, as amígdalas, as glândulas 

localizadas na garganta; doutra parte, o ar inspirado e coinquinado [manchado, 

infeccionado] por miasmas no pulmão gera novas dores nessas partes e ali causa 

irritações e ulcerações 94 ; talvez mesmo por consenso simpático, quando se 

produzem novas afeções na parte interior do tórax; causa do notável ardor em volta 

                                                 
93 De febri lib. 2. c. 2. 
94 Morton, op. med. 
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das amígdalas e dos órgãos de deglutição, causa, frequentemente, das aftas 

diuturnas e desagradáveis espalhadas por todas a boca etc. 

Enfim fornecem funestos presságios a todos os observadores que os 

testemunham o fedor do anélito e sua máxima dificuldade, a dor no peito, que irrita 

as papilas e é exacerbada entre as tosses, a grande ansiedade, a extenuação do 

corpo,  — excetuadas as canelas [crus] que, segundo observa Hipócrates95, incham 

assim como os pés —, a grande debilidade, a queda dos pelos, unhas curvadas e 

mais pálidas, enfim, a face chamada hipocrática ou a própria imagem da morte, i.e., 

face pálida e morta, olhos sorridentes, narinas agudas, maças do rosto mais caídas, 

têmporas caídas e o corpo como um esqueleto. 

 

Que ensina a dissecação de cadáveres mortos de tísica? 

Há grande variedade de autores [que escreveram] sobre o exame das 

entranhas [extispicia] de cadáveres de homens que morreram de tísica, e isso 

decerto parecerá muito pouco admirável, se se atentar para a variedade de 

circunstâncias que já foram mencionadas; razão pela qual não é em todo caso que se 

deve pensar que foram os tubérculos ou a úlcera [a causa mortis]. Haën96 

testemunha ter visto um caso memorável no qual, depois [de] copiosíssimos esputos 

purulentos, o pulmão foi encontrado ileso e íntegro, de tal maneira que não houve 

qualquer vestígio de pus ou vómica. Fatos semelhantes aqui e além ocorrem nos 

autores, e mesmo declara o ilustríssimo Bennet ter visto muitos quase consumidos 

de marcor [traduz o termo grego marasmos] que com a fluxão periódica liberaram 

esputos salinos por dois ou três anos, aos quais no entanto não ocorreu a erosão do 

pulmão. 

Noutros casos, o louvado autor encontra o parênquima do pulmão de tal 

maneira dissolvido que parecia reduzido a uma podridão que lhe remetia à certa 

aparência de lama [in putrilaginem, limi quandam speciem prae se ferentem 

redactum?]; observando os pulmões de outros, encontra os lóbulos lacerados em 

pedacinhos e mordidos como se por musaranho [sorex]. Porém no mais das vezes 

encontram-se tubérculos e úlceras. 

                                                 
95 De int. affectib. 
96 Rat. med. p. 1. cap. 6. [Haën, Anton de, Ratio medendi in Nosocomio practico...]. 
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Deixando de lado a vã loquacidade dos autores acerca da formação e natureza 

dos tubérculos, escutemos a este autor que pouco fala; cuidadosamente ele 

investiga os arcanos da natureza e decerto com instinto sagaz sabe inquirir o que se 

deve da dissecação dos cadáveres. Refiro-me a [Giambattista] Morgagni que, 

embora por medo de contágio, tenha com não muita frequência observado os 

cadáveres dos tísicos, mesmo assim, quer por experiência própria quer de outros, e 

sobretudo consultando o Sepulchretum de Bonet97, expõe o assunto com bastante 

clareza, de modo que fica claro o que seja verdadeiro ou tenha sido descoberto de 

modo recomendável [probabliliter compertum?]. 

Testemunha Morgagni, ora por si, ora pelo observado por outros, que aquelas 

crianças ou jovens foram afetadas por estruma estão sujeitos à tísica e que, abertos 

os cadáveres, se encontram os pulmões cercados por tubérculos bem como as 

outras partes [non secùs ac alias partes]. Ao mesmo tempo, é sabido que esses 

tumores também no mesmo corpo são composto de matéria diversa. Pois ora 

contêm matéria branca ou cinzenta pultácea e decerto de consistência variada: em 

alguns há matéria como se fosse cal misturada com água, que aos dedos não mostra 

qualquer aspereza; noutros encontra-se matéria calcária áspera ao tato; mas no 

mais das vezes há casos semelhantes ao apresentado pelo célebre Morton98: pois em 

certo cadáver tísico encontra alguns tubérculos dos pulmões convertidos em 

apostêmatas, outros inflamados, outros enfim foram encontrados crus e não 

amadurecidos. Porém não apenas nos estrimosos, mas aqui e além no conjunto dos 

cadáveres de tísicos ocorrem frequentemente tubérculos, o que se pode ver [videre 

est?] no Sepulchretum de Bonet99. 

Mas são esses tubérculos aquelas verdadeiras glândulas que os Anatomistas 

[Anatomici] chamam bronquiais? Acaso, como pensa Silvius [Sylvius de la Böe], esses 

tubérculos existem primitivamente no pulmão e se desenvolvem quando ataca a 

doença, tal como os vasos escleróticos se tornam pela oftalmia aparentes aos 

sentidos? Seriam concreções dos humores no tecido celular? Morgagni concorda 

com Morton quando este contende que os tubérculos são glândulas do género das 

                                                 
97 Bonet, Théophile, Sepulchretum: sive anatomia practica ex cadaveribus morbo denatis…. 
98 Phthisiol. p. 42. [Phthisiologica]. 
99 Add. ad sect 7. lib. 2. 
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conglobadas [linfáticas]; mas nega que elas derramem suco na artéria áspera 

[traqueia]; antes quer que elas estejam afastadas de qualquer comércio com a 

artéria áspera, o que decerto demonstrou na dissecação do cadáver100. Porém não 

nega que pode ocorrer de as glândulas bronquiais, ocorrida certa erosão, por vezes 

se comunicarem com os brônquios contra a natureza; mas deixa no meio [não 

resolve] se essas seriam as mesmas que produzem os tubérculos nos pulmões dos 

tísicos. 

No entanto não se deve pensar que os tísicos morrem sempre pela 

transformação dos tubérculos em apostemas [abcessos] e por tomarem toda a 

substância dos pulmões, pois por vezes nos cadáveres nada se encontra além das 

protuberâncias duras e renitentes dos pulmões. Assim [Gerard van] Swieten101 conta 

que no cadáver de um soldado tísico viram os pulmões serem extraídos com as mãos 

como se estivessem cheios de areia grossa. Dissecados então os lóbulos deles, 

descobria-se grande número de tubérculos duros, semelhantes à ervilha mole, e 

continham matéria gípsea. Em outro [cadáver] encontrou tubérculos disseminados 

em toda parte pelos pulmões em vez de seminum lini [sementes de linho?]; donde 

conclui o sobredito autor que pode ocorrer de os pulmões ficarem de tal maneira 

cercado por tubérculos que toda sua ação fique impedida e os doentes definhem 

antes de chegar à supuração. 

Quando, por seu turno, se vão os tubérculos e nasce a úlcera, a matéria 

purulenta surge ora em menor, ora em maior quantidade, como diz Morgagni a 

partir de Water e Heister. O pus não raro era em tamanha quantidade que enchia e 

estufava os pulmões. Por outro lado, em alguns mal há vestígio de pus, mesmo em 

muitos dissecados por certo cirurgião, como aparece no Sepulchretum de Bonet102, 

nada foi encontrado na úlcera. Esse último ocorre talvez pela mesma causa que as 

úlceras externas secam nos moribundos. Mas quando os pulmões e os brônquios são 

ingurgitados pela coluvião purulenta, aquela matéria tem várias qualidades, pois 

uma é branca, uma é esverdeada, outra enfim se parece com as impurezas 

                                                 
100 De morb. thor. Ep. XXII. num. 21. [De Morbis Thoracis (Liber II), Epistola Anatomico-Medica XXII, 
num. 21, in Morgagni, Giambattista, De sedibus, et causis morborum…]. 
101 Comm. in Aph. Boerh. tom. IV. p. 54 [Swieten, Gerard van, Commentaria in Hermanni Boerhaave 
Aphorismus, de cognoscendis et curandis morbis]. 
102 Sect. 7 obs. 77. 
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[sedimentos] da cerveja; Hoffman a vê fosca, Haller semelhante a um líquido negro; 

em alguns o sangue misturado a pus e sânie é derramado na cavidade torácica, 

noutros tísicos mistura-se [confunde-se] com o hidrotórax.  

Até agora porém as variedades ocorrem na magnitude, número e lugar das 

úlceras ou dos tubérculos, como se pode ver em Morgagni, loc. cit.: no jovem a parte 

concava dos pulmões estava cheia de pus, já a convexa quase toda tofácea [calcária, 

dura]; no homem o pulmão direito tinha pus fluido, o esquerdo uma matéria 

endurecida. Em alguns os pulmões encontraram-se cheios de cirros cartilaginosos ou 

cercados de esteatomas duros; em outros se achavam deturpados por exíguos 

abcessos purulentos ou uma única ou mais vómicas. Acharam-se noutros momentos 

ao mesmo tempo calosos e compactos, e por vezes ao mesmo tempo cercados de 

vómicas; e da mesma maneira profundamente obstruídos e ulcerados, ou por 

inúmeros esteatomas e aqui e ali enfartados [infarcti] de vómicas. 

 

Algumas observações de economia animal que devem preceder à cura da tísica 

A dissecação dos cadáveres mostra a natureza vencida, seus salubres esforços 

frustrados, a verdadeira imagem do estrago produzido pela tísica. Mas para que seja 

empregado apto remédio, quanta coisa ainda seria necessária! Quanto muitos 

dariam [quam multi referre(n)t?] para que o médico tivesse descobertas, com sinais 

certos e inequívocos, as leis da economia animal e conhecesse a influência e o 

domínio do pulmão na vida, a afeções simpáticas que comunica com os demais 

órgãos [viscera], as reações que, em retorno, podem nele exercer esses órgãos, as 

complicações que se originam quando eles são afetados, os estágios definidos da 

tísica grassante, o tempo apropriado à medicação, seja nos dias em que a tísica 

completa seu curso, seja nas diversas horas do dias; o tempo em que a natureza 

deve ser entregue a si mesma ou ao menos ser pouco perturbada, e decerto, para 

que tivesse descoberto o verdadeiro método de cura segundo as várias 

circunstâncias da constituição do indivíduo e da natureza da doença, etc. Mas, 

embora a Arte Médica ainda esteja longe desse acabado sistema de conhecimentos, 

embora, para usar as palavras de Bennet103, seja muito difícil pintar os esforços mais 

                                                 
103 Exercit. Dian. p. 41. [Bennet, Christopher, Theatri Tabidorum vestibulum: seu Exercitationes 
dianoetic cum historiis et experimentis demonstrativis…]. 
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profundos da engenhosa natureza [quamquam naturæ polydædalæ molimina 

penitiora depingere sit perdifficile], no entanto deve-se colocar cuidadoso empenho 

naquilo cujo rastro os artífices de bom senso não palmilham em vão ao aprender por 

reconhecimento a origem e as causas de cada movimento dela. 

Não é preciso imediatamente aduzir aqui alguns princípios mais gerais acerca 

das doenças crónicas. Sobre isso, consulte-se o ilustre Bordeu104, cujos escritos são 

decerto de tal modo redolentes do engenho da Arte que seria supérfluo exaltá-los 

com loas. Notarei apenas, depois desse autor, que a tísica, como as outras doenças, 

perfaz o seu curso, completa seu ciclo [revolutionem absolvere parece glosa de 

cursum peragere] em tempo determinado, mas variável segundo os vários 

indivíduos; que ela tem seus paroxismos, suas remitências, que seria em vão tentar 

modificar; donde se observam 1º certa mudança do corpo, que mostra a doença 

iminente e já bem preparada; 2º os fenómenos que mostram sua presença ou 

formação; 3º o esforço combinado dos demais órgãos, pelo qual termina a doença, 

quer restituindo-se a saúde ou a doença transmutando-se em outra, quer sendo 

superado aquele esforço salutar pela força da doença e extinguindo-se com a vida do 

doente. 

Mas essa atividade da natureza para expulsar os defluxos de humores pravos é 

vencida pela maioria dos pulmões observados, embora nem sempre a coisa ocorra 

bem [res prosperè cedat]: os observadores atestam o sangue menstrual derramado  

no peito, e pesando nele, expulso pela boca; o tubérculo de tamanho semelhante ao 

de uma noz, incidindo na tíbia, trouxe alívio ao tísico e saúde por três meses; depois 

retornaram os sintomas da tísica e o doente expirou; a hemorragia periódica 

moderada do nariz o ilustre Bennet considera um meio de proteção contra a tísica e 

decerto mais eficaz que qualquer flebotomia. Observou que tal hemorragia guardou 

a certa pessoa imune à tísica: suprimida essa evacuação, retornavam os sintomas da 

tísica; quando atacou de novo, o peito foi liberado e a saúde voltou integralmente; 

viu-se a matéria da psora [sarna] fetidíssima ajuntar-se no peito e ser eliminada por 

esputos; muitos agravados [doentes em estado grave], sobrevindo a frequência e a 

dificuldade de respirar, foram liberados pelo ptialismo: a certo tísico vinha afetando 

                                                 
104 Recherches sur le mal. chron. [Bordeu, Théophile de, Recherches sur les maladies chroniques]. 
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uma dor de dentes muito truculenta por dois anos, tempo em que, exceto pela 

magreza [præter maciem], pareciam obliterados os sintomas da tísica; Bennet 

adverte que o líquido [virus] da lues venérea reflui duas vezes na capacidade do 

tórax [cavidade torácica?], quando se aquieta o conjunto dos sintomas da lues 

venérea [?], mas enormemente, quando a tísica é violenta. Estes e semelhantes 

fenómenos que aqui e além se encontram nos observadores são atestados.  

Portanto, [quantum ?], das leis da economia animal originam-se as várias tendências 

dos humores a que o médico deve estar constantemente atento, para que aproveite 

a ocasião oportuna de agir. 

Deve, no entanto, distinguir bem as salutares convergências [vergentias] da 

natureza, para que consiga promovê-las: na primeira fase da doença, se surgir suor 

parcial ao redor do peito durante o sono [inter dormiendum], reiteradas vezes se 

deve excitá-lo em todo corpo: os suores matutinos nesse estado, afastados 

lentamente e por bem estar [lente et pro euphoriâ protecti?] são muitíssimo úteis, se 

se repetirem por um longo período: àqueles cuja pele é afetada por coceira e 

impetigem são úteis os suores, como se o humor excretado pelas colatoria [?]105 da 

pele cheirasse à matéria salina; já aos afetados pela tísica inveterada de modo algum 

se devem ordenar sudoríficos. 

Quanto aos expetorantes, que ele [o médico] não os empregue na primeira 

fase dos sintomas nem naquelas horas do dia que são chamadas diacríticas e que 

pressagiam o esforço da natureza; para que se cuide bem da expetoração, as partes 

extremas, especialmente os pés, devem ser protegidos, pois é conhecido o consenso 

simpático dessas extremidades com o peito; que o médico se apoie em expetorantes 

detersivos até que o esputo tenha adquirido a devida cor e consistência (se possível), 

com a interposição por vezes de minorativos ou muitas vezes de suores: mas não 

confie o Médico nos primeiros sinais de saúde [valetudo] que apareçam, pois é 

muito mais seguro persistir por mais tempo por medo de recidiva. 

Não menor cautela se deve ter no emprego de minorativos, como se verá 

depois; e é preciso cuidadosa distinção relativamente aos exercício físicos, que 

                                                 
105 N. do A.: Colatorium ou colatoria, seria uma membrana que separaria as então definidas cavidades 
superior e inferior dos rins. Peter L. Lutz, The rise of experimental biology: an illustrated history, 
Totowa, N.J., Humana Press, 2002, pp. 43–46; A. Mezzogiorno and V. Mezzogiorno, “Marcello 
Malpighi (1628-1694)”, American Journal of Nephrology, vol. 17, n. 3–4, 1997. 
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decerto devem ser leves no primeiro acesso dos sintomas e nos doentes, como 

dizem, de temperatura mais quente. Mas no conteúdo [teor] lúbrico dos peitorais e 

na constituição fria deve-se ordenar movimentos mais excitados [agitados] das 

partes superiores. Enfim nestes assim como em outros subsídios observe o médico 

cuidadosamente os variados elementos pelos quais a doença é acompanhada, pois 

ora ela obterá um domínio, ora outro. Assim ora ferirá [o doente] o calor ardente do 

ar, a febre intensa, ora vigerá o estado oposto. Por isso, a conselho do Amplíssimo 

Chanceler Barthez, deve-se variar bastante a medicação segundo às circunstância do 

caso e à medida que estes ou aqueles sintomas sejam mais urgentes. 

  

Com que subsídios se deve obviar à disposição natural à tísica? 

Já que pode ser bastante diversa a condição [ratio] ora da doença, ora do 

doente é deveras evidente que não se pode estabelecer normas gerais a que sujeitar 

todos os tísicos. Mas o caso [res] deve ser avaliado a partir da perceção da 

constituição [crase] de cada doente, da causa do mal e da mudança da parte quanto 

ao tom [tonus, coloração?]. E não por meio de múltipla farragem de medicamentos, 

mas por meio de dietéticos regulados e apropriadamente combinados é que se deve 

sobretudo esperar algo de ditoso. Mas os discursos reportados sobre isso, prefiro 

[deixar] para outros estágios da doença. 

1º. Deve-se ter precaução quanto ao ar, como já disse, segundo a constituição 

do doente. Assim, o dotado de pulmão mais seco e de constituição [temperies], 

como se diz vulgarmente, seca, deve respirar ar mais húmido, mais grosso, habitar 

vales, lugares baixos, cercados por água, eleger solo lamacento e pantanoso. Mas se 

apresentar sinais de temperamento oposto, se se pode conjeturar que seu pulmão é 

flácido, delicado [inteneratus], propenso a defluxões de soro [serosus], convêm-lhe 

antes de mais ar mais leve e seco, solo arenoso ou cretáceo; deve eleger lugares 

montanhosos o mais possível bafejados por ventos. Mas se o doente não pode ser 

reduzido nem a este nem àquele estado e se encontra mais ou menos no meio, deve 

eleger lugares de temperatura média e evitar os extremos. E se as circunstâncias não 

permitirem mudar de lugar, devem suprir-se artificialmente as itinerâncias: 

determinada a constituição do indivíduo, deve ser tratado [consulatur] no quarto 
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com vapores e fumigações, aromáticas ou perfumadas, ou ao menos inodoras, a fim 

de guardar-lhe a saúde. 

2º.  Em geral, é impossível administrar conjuntamente alimentos e bebidas, 

pois devem apresentar inúmeras variedades o estado peculiar das forças digestivas 

[?], o hábito (alimentar) do doente, a constituição dos anos, dias e regiões. No 

entanto, em geral deve-se dar preferência a um regime acomodado ao tom de 

qualquer estômago [ventriculi cujuslibet tono?], mas de natureza, por assim dizer, 

diversa segundo este ou aquele vício de que sofra o indivíduo. Assim, a alguns 

competem alimentos líquidos, a outros, por sua vez, deve-se ordenar alimentos mais 

secos, assim parece [ut patet]. Mas seria lei sagrada evitar banquetes lautos, 

comi/essationes [comentei a palavra antes], pois se deve temer um excessivo 

esforço digestivo. De outra parte, não raro encontram-se observações de homens 

que incidiram subitamente na tísica depois de liberal ingestão de alimentos e de 

bebidas alcoólicas em banquetes.  

3º. Na maioria das doenças, sobretudo nas que atacam os órgão respiratórios 

[spirabilia], convém, como nota Bennet, manter o sono dentro de seus confins, pois 

a compleição fica uma tanto flácida de muito sono, a pele humedece, embora, como 

atesta Gorter106, não emane do seio [mama?] perspiração como queria Sanctorius; 

pois, embora — diz ele — o corpo pareça mais leve à sensação depois do sono, na 

verdade na balança é mais peado do que depois de tempo igual de vigília. É, pois, 

evidente que os propensos à tísica devem atentar para o livre curso da perspiração; 

não é necessário advertir que se devem evitar vigílias estendidas, pois, uma vez que 

mesmo o mais saudável dos homens é por ela lesado, com mais razão [o seria] o de 

saúde frágil. Com relação ao sono induzido artificialmente, Bennet aconselha que 

raramente sejam empregados [aplicados] hipnóticos misturados a cardíacos e que se 

evite o sono soporoso como [se evita] a peste; porém a regra do sono natural não 

deve ser a mesma para todos, mas que seja mais breve em alguns, de temperatura 

mais fria, mais longo em outros. 

4º Cauto que eu seja cauto e tímido em afrontar as normas gerais, ainda assim 

relativamente ao usus Veneris [“uso de Vénus”, i.e., ato sexual], direi que mal se 

                                                 
106 Exerc. Med. De vigil. & somno. [Gorter, Johannes de, “II: De somno et vigilia”, in Excerciationes 
medicae quatuor]. 
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deve exercê-lo [realizá-lo]. Decerto não me escapa que certos homens possuem 

tamanha energia nos genitais que se sentiriam prejudicados pela abstinência do ato 

venéreo. Mas deve-se atentar para que, nos propensos à tísica, ele mal ocorra. Do 

contrário, naquela vívida comoção, naquela suprema revolução que esse ato produz, 

eles, tal como os que sofrem de algum vício interno dos pulmões, não suportariam 

outra lesão pela repetição desse ato, mesmo desconsiderando-se o feminis 

dispendium [lit. “dispêndio às mulheres”, expressão que se encontra em textos 

médicos da época, cujo sentido parece ser, com grande probabilidade, o de 

“ejaculação”]. 

5º. Devem-se recomendar a cada um diferentes exercícios físicos, como disse 

acima. Mas em geral aqui se deve aplicar a regra que Hipócrates prescrevera 

também para os doentes [aegrotis]. Pois ele queria que se realizassem caminhadas e 

itinerâncias [ambulationes & itinerationes], sob a condição de que no início os 

doentes perfizessem vinte estádios [stadium, unidade de medida, 206.25 metros] 

em curso contínuo; em qualquer dia se ajuntassem cinco estádios até que o caminho 

mais longo igualasse cerca de 150. Esses exercícios eram realizados em diferentes 

horas do dias, a saber, pela manhã, algumas horas antes do almoço e depois da ceia, 

pois aquele sumo observador bem conhecia os momentos em que, de um lado, os 

órgãos de digestão devem ser aguçados [acui], estimulados a receber alimento, em 

que, de outro, dever ser auxiliados com leves movimentos a fim de que a digestão se 

realize. 

Eu recomendaria igualmente que durante o dia as extremidades superiores 

fossem exercitadas com um leve movimento, que acendesse por graus a um mais 

longo e mais forte, pois desse modo não só os órgão torácicos se firmam, se 

fortalecem, como também os órgãos da região epigástrica. A esse escopo parece 

sobretudo responder a agricultura numa horta ou em algum lugar oportuno, pois de 

revolver a terra talvez surja uma utilidade, decerto a aspiração de ar recém-saído da 

terra e pleno de partículas de vegetantes [vegetans, vegetais?]. 

Ademais, no tocante à navegação e à equitação, é sabido o quanto são 

celebradas pelos médicos, de modo que não é preciso mencionar coisas novas 

acerca delas. Quanto a migrações e peregrinações, diz bem as mesmas coisas a seu 
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favor a observações dos ingleses que em solo francês se têm muita vez curado da 

tísica. 

6º. Como os mais propensos à tísica são normalmente mais dados aos afetos 

tristes do ânimo, é muito importante [multi interest] esforçar-se de algum modo 

para que se dissipe a tristeza [maeror] e o coração se alegre. São extremamente 

úteis o colóquio com homens facetos [divertidos], certos espetáculos prazerosos, 

conversas sobre assuntos variados e deleitosos. Deve-se acariciar o ânimo 

frequentemente com música, essa arte divina arte que tem tamanho poder de fazer 

bem à alma humana [quæ tantùm valet præstare in anima humana]: em uma 

palavra, deve-se dividir, se possível, as horas do dia de maneira que as que fiquem 

livres seja de exercícios, seja de refeições, sejam consumidas em deleites ou ao 

menos num estado agradável de ânimo. Mas nisso ou nas demais coisas, dever-se 

prover o que mais agrada ao doente [videndum, quæ maximè ægro juvant], pois 

trahit sua quemquè voluptas [“a cada um o atrai seu prazer”107]. 

7º.  Nas excreções e retenções não pouco se deve atribuir à natureza e ao 

hábito. Já com relação aos humores que podem ser depositados nos pulmões seja 

por catarro, seja por outra causa, devem ser eles rejeitados [expelidos] cedo, no 

entanto de modo que, se a natureza cuidar de sua concocção, veneremos seu 

esforço e não [a] incitemos demasiadamente a expeli[-los], até que [ela] seja levada 

a fechar-se [ad seclusionem] por sua livre e espontânea vontade de acordo com o 

que se observou acima acerca das leis da economia animal. 

Além destas e de semelhantes precauções pelas quais se pode afastar a tísica 

iminente, há ainda outras que se devem tomar de acordo com as circunstâncias 

peculiares do doente e que o verdadeiro observador facilmente descobre. Assim, 

fontículos setáceos [setaceus?] são grandes proteções na coluvião serosa [aquosa] 

dos homens, nas distilações pela cabeça; assim podem ser úteis os esternutatórios, 

pois é conhecido que feliz resultado pressagiava Boerhaave, quando a narina tinha 

[tomava?] emunctórios obsequiosos [dum naris emunctoria osequia haberet?]. Se a 

doença vier dos pais como que por direito hereditário, deve-se afastar a hemoptise 

com secções oportunas das veias ou outros expedientes semelhantes, naquele 

                                                 
107 N. do T.: Virgílio. Bucólicas. II.65. 
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período da vida em que costuma vir a tísica. Exemplos desse caso fornece 

abundantemente Swieten a partir de Boerhaave;  por vezes, como notado acima, a 

natureza cuida da saúde do doente com hemorragia periódica e moderada das 

narinas.  

Enfim, a tosse catarrosa que na maioria [dos casos] costuma tantas vezes ser 

negligenciada sem dano, nos dispostos à tísica, deve-se aplacá-la rapidamente com 

todo cuidado, uma vez que pela tosse há o medo de hemoptise. De outra parte, 

deve-se auscultar [o doente] com cuidado nas mudanças de estação [vicibus 

tempestatum], na chega da primavera e do outono, e maior cuidado deve-se ter 

nesses períodos a fim de que, em virtude de alguma revolução que experimenta a 

economia do indivíduo, não decorra uma lesão por razões que decerto seriam 

inócuas em outros períodos.  

 

Que método de cura se deve observar na tísica declarada 

A tosse qual descrita acima, a inapetência, o vómito depois da ingestão de 

alimento, a febre, o marasmo, as afeções tristes do ânimo etc. são apontados como 

os fenómenos costumeiros que revelam a presença da tísica. Porém é bastante claro 

quantas diferenças se devem encontrar em variados indivíduos com relação à 

constituição do doente, da região, do clima [tempestas; estação?], ao génio da 

doença e quão absurdo seria estabelecer uma terapia [tratamento] geral para todos 

os casos. Pois ora um, ora outro sintoma ataca [grassatur] com mais violência, 

debelado sobretudo o qual, a doença fica mais leve e é dominada mais facilmente. 

Portando, supomos [supponimus?] um observado sagaz que sabe acomodar-se às 

circunstâncias adjuntas ou desvia-se aos casos particulares se não nos for possível 

emitir nada [nenhum juízo] demasiadamente geral. 1º Que o sangue seja tirado 

[mittatur?] da veia do braço, se o doente for pletórico, se a tísica se apresentar sob a 

forma de catarro sufocante, se a febre aumentar, se houver dor lateral, se houver 

sinais de reumatismo ou de dor pleural etc.; essa secção da veia deve ser repetida 

duas, três vezes ou nos devidos intervalos, segundo o exijam as circunstâncias. 
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Extraído o sangue, Morton108 recomenda vomitório leve de mel ou oximel 

cilítico; e atesta ter desta maneira mui frequentemente impedido o progresso da 

tísica incipiente. Mas é evidente que ele administra [conducat] o emético sobretudo 

quando não há febre ou calor muito fortes e quando há sinais de constituição 

[temperies], como se diz, fleumática. É bastante útil, ademais, prescrever depois de 

cada vomitório algum opiado não apenas para sedar a agitação mas também para 

inibir o novo fluxo de soro catarroso nos pulmões que costuma originar-se dessa 

violenta sucessão das partes [partium successione?]. 

É sabido que quando a tísica está se dirigindo para a morte, advém no mais da 

vezes um fluxo intestinal fétido, copioso e liquescente. Por isso os médicos parecem 

temer perturbar o intestino com purgantes. Decerto, no último estágio da doença, 

ninguém que seja prudente o tentaria; mas no início da doença, ainda não derruídas 

as forças do doente, o corpo ainda não profundamente destituído de vigor [ex succo 

penitus corpore], tentaram-se essas coisas não sem sucesso, como assevera Swieten. 

Apresenta, por seu turno, Bennet, egrégias considerações das circunstâncias em que 

convêm os catárticos. De acordo com ele, o período apropriado ao minorativo é no 

ataque [accessus] da doença, e na hora de dormir, depois da ceia, de modo que o 

intestino na manhã seguinte responda duas ou três vezes. Por isso, não deve haver 

nenhuma ou apenas mínima agitação das forças. Ele descobriu que esse género de 

remédios é mais útil se os doentes nas horas antes do amanhecer e quase no meio 

do sono deitarem as fezes do intestino [faeces alvinae]; de modo algum devem 

repetir-se com frequência, a não ser que a viscosidade mucosa ou a água salsuginosa 

[salsuginea?] que se mistura copiosamente aos excrementos aconselhe outra coisa. 

Da mesma maneira, aos que têm as carnes mais endurecidas e os poros mais 

fechados, ainda que evacuem facilmente [cum facilè subeant catharsim], não raro 

são úteis os purgantes; já nos enrugados [vieti?] e naqueles a quem não serviram 

nem a saburra pituitosa ou a inundação serosa, de modo algum se deve tentar a 

purgação. Quanto às estações do ano, vale aquela regra recebida do uso, a saber, 

que os catárticos mais convêm no começo da primavera, durante o inverno e o 

                                                 
108 Phthisiol. [Phthisiologia…]. 
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outono, uma vez que, estando menos abertos os poros da pele, os humores mais 

facilmente serão propelidos ao tubo intestinal. 

Quanto as outras evacuações por suores, por expetoração, por fontículos, 

deve-se ter diante dos olhos as normas sancionadas pelo exímio observador Bennet, 

que seria supérfluo submeter aqui. É suficiente como exemplo de purgantes ter 

indicado as eminentes considerações desse autor.  

Todos os sintomas desse estágio indicam o esforço da natureza que por vezes 

luta por sua própria salvação [saúde], por vezes tende à destruição. Neste caso, o 

médico deve buscar uma alternativa [deviantem dirigere], estudá-la; naquele, 

reprimir os movimentos mais violentos, refocilar os mais débeis. Mas é preciso de 

discriminação a fim de que seu método de agir proceda de modo apropriado. 

1º Se a tísica tiver origem de metástase evidente de humor seroso, mucoso ou 

mesmo purulento, ou suceder à supressão das flores-brancas, à exsicação das 

úlceras inveteradas, com a instilação de catarro da cabeça às narinas, à vómica ou 

aos esputos liquefativos depois da inflamação do tórax etc., béquicos leves, 

demulcentes, tais como laticínios, emulsões empregadas para sedar a tísica seriam 

nocivos, debilitando demasiadamente as forças digestivas e promovendo a fluxão; 

do contrário, deve-se obviar a doença com laxantes [evacuans] e revulsivos, tais 

como o emético, os fontículos vesicatórios, etc. Huxamius [John Huxham] nesse caso 

usou vesicatórios entre as escápulas [omoplatas], repetindo em intervalos os 

minorativos, os diaforéticos suaves, aos quais ocasionalmente acrescentava 

demulcentes, anódinos leves, práxis que decerto deve ser celebrada, pois os 

narcóticos freiam parcialmente o fluxo dos humores por meio de sua ação sedante 

no sistema nervoso; os vesicatórios atraem [tiram] os humores das partes afetadas 

[gravatis]; já os diaforéticos expulsam para fora os que já estão aptos para 

eliminação. 

No caso em questão, recomendam-se sobretudo equitação ou outros 

exercícios físicos, morar em lugar elevado onde soprem ventos, ar seco; não pouco 

úteis são igualmente os vapores [halitus] sicativos e aromáticos como o do âmbar. 

Bennet menciona o exemplo de certo comerciante que, são, exalava [qui evasit?] 

misturas metódicas sobretudo de vapores e fumigações. O emplastro balsâmico, ou 

mesmo de sabão, aplicado ao tórax é bastante útil, como descobriu o esplêndido 
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chanceler Barthez. Ademais, ele atesta ter restituído à saúde uma mulher abatida 

por tísica avançada por meio da coluvião serosa da cabeça aos [nos] pulmões [a 

phthisi producta per serosam capitis colluviem ad pulmones appulsam?]. Conduziu-se 

da seguinte maneira: em qualquer tarde prescrevia xarope de diacódio; na manha 

seguinte eram empregado gargarejos enérgicos para promover a excreação das 

matérias ingeridas durante a noite; a doente fez uso de bebida de infusão fria de 20 

gramas de ruibarbo, 6 onças de água de cal, misturando 8 onças de leite; recebeu 

ordem de se abster do uso do tabaco, abriu em seu braço um fontículo [realizou-se 

sangria], etc. 

2º. Na tísica hereditária, naqueles cujo sistema nervoso é bastante irritável, a 

doença se apresenta sob outra aparência [conspectus], portanto outro método deve 

ser utilizado [impugnanda]. Se, como ocorre nesse caso, o calor for muito forte, a 

pele seca, a sede grande, as ansiedades extremas e os afetos violentos, é evidente 

que se dá lugar a um regime antiflogístico; especialmente neste caso foram úteis os 

farináceos, os hordeáceos e outros condimentados com açúcar [saccharo condita?]; 

devem-se recomendar igualmente as frutas da estação, como cerejas, morangos e 

uvas. Musel menciona ter restituído à saúde muitos soldados por meio dessas frutas. 

Existem observações de curas feitas pelo largo uso de melões; o esplêndido 

chanceler já louvado [i.e., Barthez] curou tísicas com cerejas e banhos frios. Nesse 

estágio, igualmente excelente remédio é a equitação, como consta do testemunho 

de Sydenham; a peregrinação, a navegação e a migração a lugares mais baixos, e nos 

quais o solo é rico, o ar é grosso, são em geral recomendados como de máxima 

utilidade. 

As costumeiras bebidas, sobretudo se houver secura na garganta [nas fauces] e 

rouquidão da voz, devem ser tomadas [feitas] de infusões de cabelo-de-vénus, 

tussilagem [fárfara], escabiosa [saudade], etc., adicionando uma terça parte de leite. 

Raulin109 não aprova decerto os laticínios, quando a febre é forte, uma vez que 

produzem obstruções, azedam [?], na vias primeiras [tamquam obstructiones 

parientia, acescentia in primis viis &c]. Deixando de lado esses e semelhantes 

                                                 
109 Observ. de Med. [Raulin, Joseph, Observations de médecine, où l’on trouve des remarques qui 
tendent à détruire le préjugé où l’on est sur l’usage du lait dans la pulmonie. Avec une dissertation sur 
les ingrediens de l’air, considéré dans l’état naturel, & dans un état contre nature, ou comme cause de 
maladies]. 
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raciocínios que ele fez desordenadamente, direi que no presente caso, guardado o 

que se deve guardar acerca das qualidades do leite, do tempo de ingestão, da 

mistura com remédios úteis, o leite seria deveras apropriado, uma vez que dotado 

de certa força tónica e de virtude demulcente; a partir daí [por meio dele?], pois, a 

tosse é sedada de modo mais potente e eficaz que por meio de opiados, sobretudo 

combinado com o cremor do trigo e do arroz [oriza = oryza], ingerido quando ainda 

provido do calor natural, como quando se sugam os seios da mulher, misturado de 

acordo com as circunstâncias com variadas águas minerais. Porém, uma vez que há 

indivíduos peculiares a quem o leite não faz bem e pode mesmo ser nocivo, deve-se 

estipular que [ea sit lex, ut] que seja suspenso se depois de várias tentativas os 

doentes não melhorarem mais piorarem e não se aliviarem os sintomas. A variadas 

indicações igualmente pode responder o médico, se os animais dos quais se tira o 

leite forem alimentados com variadas plantas, se a estação do ano o trouxer. Enfim, 

neste lugar não se deve omitir outro remédio muito recomendado, o suco de limões, 

diluído não na água, mas no soro do leite, bebida que se deve repetir se houver 

sede. 

3º. Se o tísico for dotado de compleição, como se diz, fleumática, se a febre for 

bastante leve ou quase nula, e o esputo, tal como a fleuma, um tanto 

[quandantenus?] viscoso, então [demum?] outros sintomas cheirariam àquela inércia 

e, por assim dizer, ao torpor das forças vitais sem a manifesta e quase súbita 

metástase dos humores, assim como no primeiro caso é evidente que, se se tornar 

como que uma mazela escorbútica ou escrofulosa [o escorbuto e a escrófula], o 

médico deve se portar de modo distinto do que nos casos precedentes, e não insistir 

no método de cura da tísica comum e em outro momento uniforme. Bennet julga 

que aos tísicos de temperatura mais fria se deve muita vez prescrever suores, e se 

deve administrar eméticos por intervalos para que o peito ou a traqueia sejam 

liberados dos humores viscosos por comoções leves; os medicamentos mais 

quentes, bálsamos estimulantes são muito apropriados nesse caso. E, por isso, muito 

auxiliam as fumigações de plantas nos peitorais [ex plantis pectoralibus?], aos quais 

se pode adicionar o óleo essencial110 [oleum essentiale], regulador do espírito de 

                                                 
110 N. do A.: Os óleos essenciais eram compostos usualmente destilados em bebida alcóolica e 
compostos por diferentes plantas aromáticas. Para uma exemplo mais pormenorizado, cf. Francisco 
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variados aromas [spiritûs rector variorum aromatum?]. Por isso, os médicos 

aconselham aproveitar do ar campestre da Itália, e sobretudo habitar lugares 

montanhosos e cercados de pinheiros em virtude da exalação naturae [?] de 

terebintina. Mas nesse caso, se algures, devem ser empregados sulfurados, fumaça 

de sácaro [açúcar?] liquefeito, os egrégios efeitos deste último na tosse pertinaz 

descobriu-os o ilustríssimo Sthal [Stahl]. Não menos celebrado deve ser o uso 

apropriado da casca peruana [quina, cortex peruvianus] e apropriadamente 

combinado com os peitorais; casca que pode agir ora com virtude tónica ora 

também com antissética, e, por isso, reconduzir os órgãos ao tom natural. Mas se 

aparecem sinais inequívocos quer do escorbuto quer das escrófulas, deve-se voltar 

aos remédios apropriados a essas doenças; porém aqui não é lugar de se demorar 

nisso. Enfim, como aconselha o autor já citado, são muitíssimo convenientes os 

exercícios físicos para os tomados do torpor do espirituais. 

Não seria está última espécie tal qual a descreve o génio da natureza111 

Hipócrates, e cujo ciclo observou durar nove anos, ao passo que a segunda espécie 

recenseada coincide com aquela que adverte durar três anos, e a primeira com 

aquela que afirma que se estende por um ano? Seja como for, a observação do pai 

da medicina nos adverte que as doenças crónicas percorrem estágios instituídos e 

que deve investigá-los o cuidadoso observador segundo os preceitos do ilustríssimo 

[Théophile] de Bordeu na obra supramencionada. 

 

Da cura da tísica em último estágio 

Do que foi anteriormente observado, depois da inspeção dos cadáveres nem 

sempre a doença progride até a ulceração, mas ora os doentes são tomados como 

que por uma coluvião serosa que se dirige aos pulmões, permanecendo no entanto 

íntegro aquele órgão, mesmo que por vezes inteiramente coberto por tubérculos 

                                                                                                                                            
Tavares, “Dos oleos essenciais destilados”, in Pharmacopeia geral para o reino, e dominios de 
Portugal, vol. 1, Lisboa, na Regia Officina Typografica, 1794; Royal College of Physicians of London, 
“Oleum essentiale (Olea distillata)”, in Pharmacopoeia collegii regalis medicorum Londinensis: An. 
1788, Mediolani, Joseph Galeatium, 1795. 
111 De int. affect. [“De internis affectionibus”]. N. do A.: Há que se ressaltar que esta obra já foi 
contestada por Francis Adams, primeiro tradutor em inglês de suas obras completas, como não tendo 
sido escrita por Hipócrates. Cf. Francis Adams, “Disquisition on the authenticity of the different 
treatises which have been attributed to Hippocrates”, in Francis Adams (ed.), The Genuine Works of 
Hippocrates, Sydenham Society, 1849, pp. 43–46.  



 

 

 

187 

crus ou cheios de matéria gípsea ou esteatomatosa, razão pela qual permanecem 

até o último dia os sintomas atribuídos ao último estágio. Porém aí se trata daquele 

período no qual se apresenta uma nova fase da doença, a saber, com a deficiência 

de todos os órgãos, evacuações liquefazentes, esputos purulentos, emaciação, febre 

lenta, dispneia, tosse mais incómoda, numa palavra, com sintomas de tal modo 

agravados que a economia animal fica ameaçada de ruína. Mas esse estado que 

chega a qualquer espécie de tísica, em virtude da natureza da febre que grassa ou de 

outros sinais de melhor ou pior agouro, tem certas diferenças que se pode verificar 

entre os observadores; no entanto não se deve depositar grandes esperanças nesses 

medicamentos ingeridos, uma vez que as vias primeiras podem ficar afetadas 

[abaladas] e, portanto, não teriam o mesmo valor na aquisição de impressão 

saudável [proindequè non sint pares accipiendæ salutari impressioni?] ou aos menos 

pouco poder teriam de transmitir essa ação aos outros órgãos. Por isso deve-se 

sobretudo recorrer àqueles subsídios que, por observados, descobriu-se que 

exercem certo efeito geral em toda a compleição. 

Não quereria, no entanto, que fossem de todo negligenciados esses auxílios, 

pois muitos são exaltados nos autores mesmo nos casos sem esperança: pode-se 

encontrar [reperire est?] no tratado editado por [Pierre-Joseph Buchoz] Buchos112 

certo opiado béquico, por cuja força atesta o ilustríssimo [François–Nicolas] Marquet 

ter restituído à saúde muitos tísicos mesmo sem esperança, como ficou conhecido 

pelas 28 histórias particulares que ajunta. Avicena muito recomenda o uso copioso 

do sácaro [açúcar?] de rosa e troquisco de cânfora, que decerto podem servir como 

antissépticos e tónicos; é sabido igualmente que Morton muito recomendava a casa 

peruana [quina], cuja eficácia decerto também experimentou Swieten. Em outros 

casos mostrou-se que frutas de estação, cereja, morango, hortensia [?], cerveja, 

leite, soro de leite azedo [acidulum] foram de máxima eficácia; em alguns, várias 

águas minerais profícuas na Aquitânia deixaram para trás a morte, em outros 

aceleraram-na, segundo o célebre Bordeu. Mas estas e semelhantes observações 

não fornecem muita luz, sem que tenham aprendido as circunstâncias peculiares da 

constituições dos doentes, da intensidade, do génio da doença. 

                                                 
112 Traité de la Phthisie pulmonaire. 
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Não recomendarei de novo a equitação, a navegação ou outros exercícios, uma 

vez que, em virtude da debilidade, os doentes raramente os poderiam suportar; a 

migração a lugares campestres, se possível, é que se mais dever ordenar, pois 

fornece ar salubre para respirar e cheio de várias partículas de vegetais. Mas ainda, 

como é sabido por experiência, deve-se mover o corpo para mais perto da brisa 

terrestre pelos chamados banhos de terra [per balnea dicta terrea?]: Francisco 

Solano113 atesta ter feito uso com sucesso desse tipo de banho de terra na cura da 

tísica três vezes [terrae ter adhibito?]; qual seja o método desses banhos, vide 

Svvierten [Swieten]114. Muito se prescrevem igualmente os vapores e fumigações 

preparados artificialmente; esse método foi recentemente empregado também na 

Polónia, com resultado bastante feliz, se se dá fé ao claríssimo arquiatro do rei 

Marsílio da Polónia115; pois afirma Bennet que eles seriam os remédios mais nobres e 

aos quais confiaríamos unicamente nas angústias extremas, os quais, no entanto, a 

não ser que se tenha a razão das circunstâncias, ou são prejudiciais ou são 

empregados em vão. Por isso devem ter várias qualidades segundo sejam os 

pulmões mais secos, afetados de certo eretismo [irritação] ou torpentes cheios de 

voracidade [ingluvies] serosa. Mais recentemente, Bucho[z]116 divulgou algumas 

coisas relativas às fumigações húmidas e aos vegetantes refertos de partículas; veja-

se o que é ali narrado dos instrumentos que usa, das plantas que invoca para o uso. 

Não se deve omitir o auxílio decantado mesmo por mocinhas [mulierculae], refiro-

me à morada no estábulo das vacas; os tísicos que precisam respirar ar denso e 

húmido, disso decerto percebem algum alívio; mas por meio de calores estivais na 

mazela pútrida dos pulmões, ou na iminente liquefação; é lícito duvidar se aquela 

morada é remédio inócuo ou conducente, até que esclareçam a coisa maior número 

de casos observados [plura numero observata]. 

                                                 
113 N. do A.: Sobre estes referidos banhos, cf. Francisco Solano de Luque, “Qué sean los baños de 
tierra: y cómo ordena el autor que se tomen”, in Manuel Gutierrez de los Rios (ed.), Idioma de la 
naturaleza: con el qual enseña al medico como ha de curar con acierto los morbos agudos, Madrid, en 
la imprenta de la Viuda de Eliséo Sanchez, 1768. 
114 Comm. In aph. tom. IV. P. 89. [Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismus… A edição de G. 
Cavelier (1773) corresponde ao citado pelo autor]. Vide præsertim apud Solano lap. Lyd. Appoll. [Lapis 
Lydos Apollinis…, 1731] & apud Guttieres de Los Rios, idiom de la naturalezza. [Referida na nota 
anterior]. 
115 Journal des Beaux-Arts par M. Castilhon. 
116 Traité de la Pht. pulm. 
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 Esses remédios [tratamentos] que apresentei para o último estágio da doença 

não por isso julguei que devem ser excluídos em período menos avançado; mas os 

dispus nessa ordem pois são como uma âncora que enfim resta quando as coisas 

estão em angústias [dum res sunt in angustias, quando a situação é aflitiva], quando 

em outros casos o médico se pode portar de modo variado; mas se de nada servir 

[nequicquam prosit] certa cura empregada, resta que a Arte Médica procure por um 

alívio dos sintomas. 

 O ópio é considerado nesse escopo um remédio excelente [palmarium], pois 

os sintomas terríveis não podem ser aliviados por nenhum outro medicamento; a 

tosse é mais leve, a respiração mais livre, as dores mais leves durante a ação do ópio; 

mas não se deve ocultar que esse estado é transitório: as ansiedades depois 

recrudescem; mesmo já se observou que os doentes que ingerem opiados, ao parar 

com o hábito, se veem em extremas angústias e seguem para o dia supremo em 

ansiedades que mal se pode descrever: raramente falam, seus sentidos se tornam 

mais obtusos; em seguida, quando as cólicas não muito forçam à diarreia moderada, 

sobretudo se houver dispneia, deve-se prescrever o ópio em qualquer forma rara e 

parcamente; pois todo o peito costuma agravar-se do seu emprego [aplicação], a 

respiração e a expetoração ficam mais difíceis; vêm as náuseas, vomiturições. Mas 

quando as diarreias levam o doente a angústias extremas, quando ao mesmo 

tempos as cólicas atacam, deve-se mesmo recorrer aos opiados; no entanto devem 

ser administrados com cuidado e parcamente, no estado lânguido em que se 

encontra o doente. De outra parte, mais corretamente será aliviada a afeção do 

intestino [tuba intestinalis] com quina [quinino] cozida com leite ou ainda com leite 

misturado a teríaca [teriaga, triaga]; administra-se um enema de um dos dois.  

Se suores abundantes durante o sono levarem o doente à extrema debilidade, 

ele deve dormir por tempo breve; deve recuperar forças por meio de cardíacos 

temperados, devem-se reduzir as cobertas, mesmo deve ir para o ar meio frio; ou 

tom da pele deve ser excitado com fricções aromáticas; deve precaver-se de 

vomições ingerindo pouca quantidade de alimento por vez, escolhendo Euchimum 

[eukhumos, termo grego para (alimento) saudável] e o que é mais agradável ao 

estômago; evitando o sono e deitar-se depois de comer; enfim, deve tratar 

[occurendum est?] das aftas, da dor de garganta e das fauces pela administração de 
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gargarejos demulcentes mucilaginosos e evitando o quanto possível a entrada de ar 

externo e frio pelo fechamento da boca. 

 

COROLÁRIO 

Do que já foi apresentado acerca da tísica oferece-se espontaneamente uma 

questão recém-proposta para a [obtenção da] Cátedra vaga, para a resolução da 

qual veio em meu auxílio, com louvor, em virtude das angústias do tempo, o egrégio 

antagonista Lameyran: perguntava-se se muitas tísicas pulmonares confirmadas, 

quer as que são produzidas pela úlcera dos pulmões, quer as que pelo estado, dito 

de modo mais geral, ulceroso dos mesmos, seriam completamente sanáveis, se 

(modo) poderiam ser curadas de acordo com os diversos métodos apropriados a 

cada espécie.   

Ora, do que se descobriu pela inspeção dos cadáveres, fica claro que estragos 

muito profundos são por vezes queimados internamente pelos pulmões [pulmonibus 

inurantur]; dos fenómenos fica igualmente claro quantos fenómenos terríveis são 

muitas vezes trazidos a consenso [in consensum pluries trahantur?], e quanto perigo 

paira em certos estágios. Mas, de outra parte, militam os argumentos, que elevam o 

ânimo; sem dúvida, [militam] os movimentos inesperados da natureza e também 

outrora eficazes para acabar com a doença ou para mudá-la em outra; decerto 

[militam] as observações apresentadas das curas, que seguiram os sagazes 

indagadores da natureza, quando parecia não restar nenhuma esperança; enfim, 

sempre que atacam os sintomas, quaisquer que sejam os sinais com que a doença se 

apresente, não se pode com certitude julgar acerca do estrago do pulmão e da lesão 

do seu tecido já que, por vezes, depois da morte pareceu intacto, por vezes não 

muito lesado; por isso até então o médico sagaz deve fomentar no ânimo a 

esperança, se não houver sinais inequívocos de morte próxima. 

Ademais/mas a opinião daqueles que amam persuadir-se de que há muito 

mais tísicas curáveis do que vulgarmente se pensa mostra o ânimo nobre que nunca 

se afastaria dos ofícios da Humanidade, que julga que o campo da Arte Médica está 

muito mais largamente aberto do que crê o comum dos médicos, que percebe a 

natureza correspondendo frequentemente aos votos e trabalhando salubres 

esforços, que enfim, enquanto os demais se omitem e julgam que mal resta algo a 
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ser feito, discerne como que imenso horizonte desenvolver-se pelos olhos dela e 

originarem-se novas razões de subsídios, omitidas, e apropriadas às circunstâncias. 

FIM 

 
 
14. 2 — Carta de Medicina, 17 de Março de 1784 
ANTT, Chancelaria Régia, D. Maria I, Livro 23, f. 131v-132r 

 
Dona Maria 1ª, Faço saber a todos os Corregedores, Provedores, Ouvidores, 
Julgadores, Juízes, Justiças, Oficiais e pessoas, donde o perante quem esta minha 
Carta de Aprovação foi apresentada, e o seu cumprimento se pedir requerer em 
como por sua petição me representou o Doutor Jacinto José da Silva, Doutor 
formado em Medicina pela universidade de Montpellier, como mostrou pelas suas 
Cartas, e Atos de aprovação que apresentou reconhecidas pelas próprias, pelas 
diligências que para esse efeito mandaram fazer os meus Deputados da Junta do 
Protomedicato destes meus Reinos e Senhorios de Portugal, e Algarves, e suas 
Conquistas, e porque nestes meus Reinos não podia usar da dita ciência sem 
faculdade Minha, me pedia lha concedesse; e visto o seu requerimento, ordenei aos 
Meus Deputados da mesma Junta, o mandasse examinar na forma do seu regimento 
e disposições nele declaradas, a respeito dos Físicos [Médicos] aprovados pelas 
universidades estranhas [estrangeiras] o qual foi examinado por especial Comissão 
da Real Junta do Protomedicato destes Reinos, dirigida ao Doutor Juiz Comissário 
Manoel de Moura Britto, o qual examinou na sua presença pelos Doutores Francisco 
Correa Leal, Manoel Moreira de Souza, Médicos formados pela universidade de 
Coimbra, os quais o examinaram na dita faculdade de Medicina votando por AA e 
RR. e por todos foi nemine discrepante117, aprovado pelo acharem apto e suficiente 
assim no especulativo como na prática respondendo com muita erudição e acerto a 
todos os argumentos e dúvidas que lhe foram postas de que lhe passaram sua 
certidão assinada, em virtude da qual se lhe mandou passar a presente Carta de 
Aprovação, e com ela sendo primeiro assinada por dois Deputados, e passada pela 
Minha Chancelaria-mor da Corte, e Reino, poderá o dito Doutor Jacinto José da Silva 
exercitar a dita ciência da Física nesta corte, e cidade de Lisboa e em qualquer parte 
destes meus Reinos, e Senhorios de Portugal e suas Conquistas. Pelo que mando a 
todas as minhas justiças, lha cumpram, e guardem, como nela se contém, e declara e 
gozará de todos os privilégios, e liberdades que em razão da dita faculdade da Física 
lhe pertencerem, na mesma forma que as logram e se guardam aos Médicos 
graduados e aprovados pela dita minha Universidade de Coimbra. E pagou de Novos 
Direitos 2400 réis que se carregaram ao Tesoureiro deles no livro 3º de sua receita à 
folha 93 e se registaram no livro 40 do Registo geral dos Novos Direitos à folha 
106verso. Dada e passada nesta Corte, e Cidade de Lisboa aos 17 de Março de 1784, 
A Rainha Nossa Senhora o mandou por dois dos ditos Deputados abaixo assignados. 
E vai subscrita por Breno Granate Curvo Semedo Secretário da dita Junta do 
Protomedicato. De feitio desta, 500 réis e de assinatura pagou um marco de prata na 
forma do Regimento. Eu, Breno Granate Curvo Semedo a fiz escrever, Alberto de 

                                                 
117 Cf. nota no apêndice 22. 
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Azevedo Coutinho, José Inácio da Costa Freire, José Ricalde Pereira de Castro. Pagou 
540 réis e aos oficiais 738 réis Lisboa 20 de Março de 1784. Dom Sebastião 
Maldonado. 
Jerónimo José Correia de Moura 
 
 
14. 3 — Carta particular da irmã do governador pede que se prenda um escravo 
fugido de Jacinto José da Silva Quintão, que se acha vagamundo por esta capitania 
faz uma descrição física do escravo 
Arquivo Público Mineiro, SG - Secretaria de Governo da Capitania (Seção Colonial), Cx. 118, Doc. 39 
 

Meu Mano do Coração  
Terei grande satisfação que estas minhas letras achem a Vossa Excelência com 
perfeita saúde: por esta vou rogar o favor seguinte. 
Ao doutor Jacinto José da Silva Quintão, médico nesta Corte, fugiu-lhe em Agosto de 
1818 um escravo, que esteve prezo na vila de Lorena, e de lá fugiu, e agora tem 
notícia de que o seu dito escravo pelos sinais que lhe deram é o próprio, e anda 
vagamundo [errante] por essa capitania com o nome de António, forro; sendo ele do 
nome de Manoel. Rogo a Vossa Excelência queira por obsequiar-me mandar fazer as 
diligências que forem necessárias para que o meu afilhado possa haver a si o seu 
escravo, cujos sinais são os seguintes: escravo chamado Manoel ainda moço, sem 
barba, cara redonda, um tanto beiçudo, bons dentes, tem duas cicatrizes de feridas, 
uma na face do lado direito a baixo do olho, outra na testa no mesmo lado, os pés 
um tanto cavados nos enfranques, as munhecas um tanto aleijadas para fora, a 
orelha esquerda furada, e esteve preso na vila de Lorena no tempo das festas reais, e 
tem o ofício de oleiro. Pelo que o rogo a V. Ex.ª queira mandar aos comandantes da 
sua capitania fazer as diligências que forem necessárias pelo dito escravo, e lhe 
ficarei obrigada por este favor. 
 
Irmã que muito o ama 
[ilegível] Maria 
 
Corte do Rio de Janeiro 
20 de Novembro de 1820 
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Apêndice 15 — Joaquim José de Souza Ribeiro 
 
15. 1 — Aforismos racionais mecânico-físico-médicos acerca do conhecimento das 
causas e cura da maioria das doenças, 1787 
Montpellier, Fonds Anciens, Bibliothèque Universitaire de Médecine – Tradução de Adriano Aprigliano. 
 

AFORISMO RACIONAIS MECÂNICO-FÍSICO-MÉDICOS ACERCA DO CONHECIMENTO 
DAS CAUSAS E CURA DA MAIORIA DAS DOENÇAS 
 
que, com Deus por guia e os aupícios da Mãe de Deus,  
tentará defender, no mui augusto Ludovicée Medical de Montpellier, 
 
seu autor, 
Joaquim-José A. Sousa Ribeiro, da cidade de São Salvador, outrora capital do Brasil, 
Mestre das Artes Liberais bem como aluno desta tão célebre Universidade, 
 
Para a obtenção do grau de Baccalauréat. 
 
Non qui multa, sed qui utilia scit, ille sapir. Sen. 
[“Sabe não quem conhece muito, mas quem conhece o que é útil.” Sêneca] 
 
Montpellier, 
Junto a JEAN MARTEL, primogênito, tipógrafo usual do Rei, dos Comices d’Occitanie 
e da Universidade. 
1787 
 
Ao criador do mundo. 
Dou-te graças porque nos espinhosos caminhos meus, 1º por Portugal, 2º pela Itália 
e 3º pela França, entre tantas terríveis tempestades marítimas, digo, entre tantas 
crises abertas e crescentes perigos, me conservaste por toda parte seguro, são, salvo 
e incólume: Tu então, desde a flor de minha idade, dirigiste meus trêmulos passos, 
conduziste-me pela mão de modo que eu me desenvolvesse na útil e quase divina 
ciência da Medicina. 
Dou-te graças ainda porque em toda carreira de minha vida, entre tantos grandes 
incômodos de estultos inimigos e entre os gravíssimos perigos da amizade inútil 
sempre me favoreceste; enfim porque entre tantas vicissitudes das situações a que 
fui exposto, entre as jucundas, digo, e ingratas, boas e más, felizes e tristes, a todas 
estas mihi sufficisti [sic; suffecisti?] œquum, constantem, fortem, erectum; por isso, 
Deus onipotente, como sinal de gratidão, consagra-te estes Aforismos 
o pio e devoto 
J. J. S. R. 
 
AO LEITOR 
Desejo pedir [rogatum concupisco] que o benévolo leitor se digne a desculpar a 
brevidade, visto que, se eu proferisse tudo o que aqui se devia dizer, teria que 
escrever não uma pequena dissertação mais todo um volume. 
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PROLEGÓMENOS 
§. I. 
Alguns médicos118 acreditavam que as verdadeiras [genuinas] causas das doenças 
provinham do súlfur, do sal e do mercúrio; alguns119, da bile, da pituíta e do ácido; 
outros120 do húmido, do seco, do quente e do frio; muitos121, que derivavam da 
influência dos astros. Os mecânicos [mecaniscistas], enfim, reconheceram, por meio 
de sua ciência, a física mecânica, as sementes das doenças. Mas o divino velho, 
Hipócrates, e seus seguidores, como o incomparável Boerrhav [Boerhaave], o 
rational Fridric Hoffman, e muitos médicos de época recente foram aqueles que 
iluminaram o caminho [facem praferre] a esses autores. Eu, confesso, ainda estranho 
na experiência [hospes in experientia, “inexperiente no assunto”], mas imbuído do 
método mecânico-físico-médico, tentarei transmitir [ensinar] as causas das doenças 
em ordem sistemática bem como o tratamento delas. Enfim, nestes aforismos meus, 
tomo como causas das doenças (comecei grande empresa; oxalá termine bem!) os 
enormes excessos dietéticos [ou desvios dietéticos incomuns?], i.e., coisas [res] não 
naturais. Pois aquele que deseja compreender a Medicina, deve ter duplo esteio: a 
razão, decerto, e a experiência. Mas aquela, devido à grande dificuldade, é ainda 
para muitos médicos ofuscada por trevas, nebulosa e conspurcada; decerto esta 
razão, eu a tentarei explicar com os verdadeiros esteios na Ciência Médica. 
§. II. Ovídio canta “inter utrumque tene (...) medio tutissimus ibis” [“Fica entre um e 
outro (...) viajarás mais seguro no meio”, Metam. II.140 e 137]. A sentença do poeta 
vale muito na Medicina, pois os animais se conservam sãos quando permanecem no 
equilíbrio apropriado; contrariamente, os extremos destróem a máquina humana.  
§. III. O princípio fundamental dos mecânicos é reconhecer a fibra relaxada e tensa; e 
é tão fácil o método de cura [sintaxe estranha]; a esse princípio deve-se adicionar a 
consideração dos vícios que sobrevêm aos/com [?] os fluidos, a partir dos quais os 
médicos são capazes de formar indicações curativas verdadeiras [genuinas]. 
§. IV. As seis coisas [res] chamadas não naturais, i.e., os vícios dietéticos, geralmente 
ocorrem, nos mortais, complicados [somados]. Contento-me em tratar de cinco 
apenas, como os [vícios] simples, com o mesmo número de [vícios] opostos, pois as 
afecções do ânimo são alheias aos mecânicos. 
§. V. Pelo AR frio os humores se tornam muriáticos. Demonstração: o sangue, no 
inverno, e ingualmente todos os líquidos, conservam-se dentro ou fora do corpo 
pelo sal aéreo atmosférico; contraem natureza muriática; logo, se pecarem em 
excesso, [ocorre] a doença. 
§. VI. Também pelo a AR frio os sólidos se tornam rígidos. Demonstração: os homens 
e os jovens são mais robustos na região setentrional que os austrais; logo, etc.  
§. VII. Essas fibras e humores são curados por mucilagens e malváceos, gomados e 
banhos mornos. 
§. VIII. Pela FOME os humores se tornam para a pobreza [?]. Demonstração: pela 
fome, digo, perecem as partículas gelatinosas dos humores. 

                                                 
118 Os herméticos. 
119  Os Sylvios [?, seguidores de Jacobi Silvii/Jacobus Sylvius (1478-1555) ou de Francisci 
Sylvii/Franciscus Sylvius (1614-1672)]. 
120 Os galênicos. 
121 Pappen. 
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§. IX. Pela FOME, os sólidos se tornam finos [?] [gracilia].  Demonstração: os pobres 
têm músculos no lugar das membranas sem os humores [?]. 
§. X. Essas fibras e humores são curados por sopas/caldos bem gordos [saginati = 
saginatis?], que estão cheios de doce moleza [qui dulci turget mollitie, turgent ?]. 
§. XI. Pelo MOVIMENTO os fluidos se tornam flogísticos. Demonstração: se os 
homens, ao caminhar, fizerem exercícios imoderados, os humores gradualmente se 
tornam flogísticos. 
§. XII. Pelo MOVIMENTO os sólidos se tornam mais tenazes. Demonstração: o corpo 
dos operários se torna mais tenaz pelo movimento; cotidianamente vemos com 
nossos próprios olhos que as mãos deles são calosas. 
§. XIII. Estas fibras e humores muito bem são curados por subácidos. 
§. XIV. Pelas VIGÍLIAS os fluidos se tornam acres; Demonstração: se os mortais 
buscarem o leito e não dormirem, é certo que o sal e o óleo dos humores se tornará 
áspero, por isso o humor se torna acre. 
§. XV. Pelas VIGÍLIAS os sólidos se tornam macilentos. Demonstração: aquele que, 
trabalhando, dedicando-se às letras, revolve muita coisa durante a noite, parece 
macilento. 
§. XVI. Estes fluidos e sólidos são curados por gordos (pinguibus), e.g., oleósos, 
butilaceis etc. 
§. XVII. Pelas EXCREÇÕES os fluidos se tornam densos. Demonstração: o sangue é 
composto destes dois, i.e., soro e crúor, mas o soro sai dos vasos antes do crúor, por 
isso o sangue ou os fluidos do corpo vivo se tornam densos. 
§. XVIII. Pelas EXCREÇÕES os sólidos se tornam ardentes (torrida?). Demonstração: 
os muitíssimo libidinosos, pela atração por mulheres, se mostram ressecados e 
ardentes. 
§. XIX. Estas fibras e humores são curadas por sopas/caldos aguados (aquosis) e 
frutas da estação. 
§. XX. Pelo AR QUENTE os fluidos se tornam glutinosos. Demonstração: os 
ilustríssimos Newton & Muschenbroek [Pieter van Musschenbroek], demonstraram 
por meio de experiências físico-matemáticas que no verão são gerados/produzidos 
humores glutinosos, e contrariamente no inverno. 
§. XXI. Pelo AR quente as fibras se tornam fluidas. Demostração: os homens na 
região austral são mais débeis/fracos que os setentrionais. 
§. XXII. Estas fibras e humores são curados pelos salinos, que livra do humor 
glutinoso, e no Brasil costumamos temperar as carnes com sal por causa do glúten. 
§. XXIII. Pelo ALIMENTO os fluidos se tornam copiosos. Demonstração: os jovens que 
comem muito alimento sofrem de graves hemorragias do nariz [das narinas]. 
§. XXIV. Pelo ALIMENTO os sólidos se tornam túrgidos. Demonstração: os que se 
alimentam de alimento lauto e nutriente têm fibras túrgidas, a não ser que 
intervenha uma vida de muito trabalho. 
§. XXV. Estes sólidos e fluidos são curados com acres. 
§. XXVI. Pelo REPOUSO os fuidos se tornam acídulos. Demonstração: os melancólicos 
e os histéricos, devido à vida sedentária, esputam saliva acídula, que colagula o leite. 
§. XXVII. Pelo REPOUSO os sólidos se tornam tenros. Demonstração: os que não se 
movimentam apresentam sólidos mais tenros dos que aqueles que sempre se 
exercitam. 
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§. XXVIII. Estes fluidos e sólidos são curados pelos amargos devido a [sua] 
força/propriedade tónica.  
§. XXIX. Pelo SONO os fluidos se tornam oleosos. Demonstração: quem dorme muito 
é obeso e em (seus) humores encontra-se gordura [pinguedo]. 
§. XXX. Pelo SONO os sólidos se tornam gordos; Demonstração. Ex. aforismo 29. 
§. XXXI. Este sólidos e fluidos são curados por estípticos/adstringentes [stipticis]. 
§. XXXII. Pelas RETENÇÕES os fluidos se tornam ténues/leves. Demonstração: Se 
tivermos supressões da urina, do vente e da perspiração, aparecem tumores e 
congestões em nossa máquina além das naturais. 
§. XXXIII. Pelas RETENÇÕES os sólidos se tornam húmidos. Demonstração: da 
supressão das excreções serosas se formam hidropisias. 
§. XXXIV. Este sólidos e fluidos são curados por secos. 
 
Com ânimo ardente sustentaremos nesta segunda parte três problemas médicos: 
1°  
O método de curar as causas simples da maioria das doenças, já propostas nos meus 
aforismos. 
 
2°  
As virtutes, ora simples122, ora compostas, dos medicamentos123, tomadas ao sabor 
[?] [ex sapore petitas]; e como os Médicos, por meio da razão e da experiência, 
podem determinar apropriadamente as doses. 
 
3°  
Quais são as doenças que são curadas por alguns contrários e como são estimuladas 
[excitentur]. [?]. 
FIM 
 
 
ARGUMENTARAM 
N. N. D. D. PROFESSORES RÉGIOS 
N. D. PAUL- JOSEPH DE BARTHEZ, Chanceler & JuIz 
N. D. GASPAR- JEAN RENÉ, Decano. 
N. D. ANTOINE GOUAN, Pró-decano. 
N. D. FRANÇOIS BROUSSONET. 
N. D. FRANÇOIS VIGAROUS. 
N. D. JEAN SABATIER.  
N. D. JEAN - CHARLES DE GRIMAUD. 
N. D. HENRI LOUIS BRUN 
 
 
 
 

                                                 
122 Os sabores são cinco simples com seus opostos. (De modo perfeitamente semelhante aos 
fenómenos [?]). 
123 Os purgantes e os eméticos são sabores compostos dos simples, e por se tornam nauseabundos. 
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15. 2 — A possível participação de Souza Ribeiro na Revolução do Haiti 
Arquivo Nacional, GIFI, pacote 6, I, 79 

 
 
Documentação não encontrada. 
 
 
Referida em: 
Reis, João José; Gomes, Flávio dos Santos, “Repercussions of the Haitian Revolution in Brazil, 1791-
1850”, in David Patrick Geggus and Norman Fiering (eds.), The World of the Haitian Revolution, 
Bloomington, Indiana University Press, 2009, pp. 284–314. 
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Apêndice 16 — A Memória de Antonio Joaquim de Medeiros sobre a cauza 
das frequentes inchações das pernas entre os habitantes do Rio de Janeiro 
Academia das Ciências de Lisboa, Manuscritos, Série Azul, Códice 377, Memória 23. 
 

No fl. 194 diz-se: “Foi julgada poder-se imprimir, menos no que diz respeito à parte Teorética”, Fls. 194-208. 

Sobre a causa das frequentes inchações das pernas entre os habitantes do rio de 
Janeiro, aonde se apontam ao mesmo tempo os meios de as prevenir, e curar por 
António Joaquim de Medeiros, formado em Medicina pela Universidade de Coimbra. 
 
Duas serão as causas das frequentes inchações das pernas entre os habitantes do Rio 
de Janeiro Serão as águas daquela Cidade como vulgarmente se pensa, ou é devida 
esta doença à outras causas particulares, até gora desconhecidas e não 
determinadaas [ilegível] Problemas vai fazer o objeto da presente memória: os 
desejos que tenho de ser útil á minha pátria, de satisfazer ás obrigações que andam 
anexas ao meu ministério, e de concorrer quanto cabe em minhas forças, para as 
sabias vistas desta academia, penso, serão títulos bastantes para me abonarem a 
presente empresa. 
As águas que o Rio de Janeiro tem para o seu consumo vem de longe dirigidas por 
aquedutos recolherem-se á hum grande tanque, chamado a tanque, ou fonte da 
carioca: ainda que senão achem analisadas estas águas, nem se saibam os seus 
contentos para contestarmos as suas virtudes, contudo se [ilegível] são a causa da 
doença de que se trata, porque razão não são os seus estragos gerais sendo esta 
causa tão constante, e universal. Porque razão os pretos, os soldados, e em geral as 
pessoas de uma vida laboriosa vivem isenta deste mal? Eu deixo já estas reflexões 
vagas, e pouco interessantes, e passo a mostrar [ilegível] que a causa mais próxima 
dos edemas das pernas naquele país são os repetidos insul[r/t]os erisipelatosas: 
[ilegível] tendo a pontas as causas remotas tanto predisponentes, como ocasionais 
das erisipelas: 3º Hei de dar a razão porque as pernas, e outras partes laxas são as 
primeiras atacadas: 4º Hei de por patente a causa da relaxação destas partes: 5º 
Indicarei os meios de se removerem as causas remotas das erisipelas: 6º As da 
relaxação das partes que são insultadas pelas mesmas erisipelas: 7º Faço conta 
estabeleço o método curativo em geral das Erisipelas: por ultimo Hei de indicar os 
remédios com que se deve tentar a Cura dos Edemas; e por não cansar a paciência 
dos leitores não farei mais, que apontar ideias, e não amontoar Longos raciocínios, 
que são alheios deste Lugar. 

 
§ 2 

Da Causa mais próxima dos Edemas, que são as repetidas erisipelas. 
 
Antes das pessoas serem atacadas de erisipelas tem os seus membros perfeitíssimos, 
porem depois que lhes sobrevem estes insultos, vão aquelas partes pouco e pouco 
perdendo o seu elatério em razão do toque de inflamação até que perdendo toda a 
energia, cedem ao impulso do soro que se extravasava, e acumulava na célula 
durante o ataque, e se conservam infiltrados deste líquido senão há logo a cautela 
de lançar mão das faixas ou banhos tónicos. Eu conheci rapazes perfeitíssimos que 
ao 4º ou 5º insulto de erisipela, ficaram logo com as pernas Edematosas; e não 
conheço um só brasileiro de pernas inchadas que de quando em quando não tenha o 
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seu ameaço de erisipela na mesma parte inchada: Em geral todos os que padecem 
esta enfermidade crónica perguntados tiveram repetidos insultos erisipelatosos, da 
onde contão a época da sua doença. Eu julgo esta causa suficiente para produzir esta 
dada enfermidade porque na erisipela há toque de Inflamação, por consequência 
maior afluxo de humores para as partes circunvizinhas e mesmo extravasação Peles 
segundo alguns autores; ORA se estes ataques fossem continuados, os vasos 
absorventes hão de perder inteiramente a sua força inalante, tanto porque ficam 
comprimidos pelo liquido extravasado / uma causa da sua debilidade / Como porque 
é demonstrado na fisiologia, e faz uma das suas leis, que depois de uma grande ação, 
tensão, espasmo [ilegível] se segue ao depois uma relação proporcional ao grau de 
tensão, espasmo [ilegível] bem se vê logo que repetindo os insultos, os vasos 
perderam inteiramente a sua antiga energia, e darão origem á enfermidade de que 
se trata, se a Arte não fornecer os meios de os corroborar. Ultimamente quando se 
apresentam razões apoiadas em Observações e factos, desaparece a conjetura ainda 
a mais bem fundada. 
 

Das Causas remotas das Erisipelas. 
§ 3 

 
Em geral temos que a Causa mais próxima das Erisipelas tomada no sentido em que 
se deve tomar, é a bile absorvida para a [ilegível] do sangue e depositada na célula 
entre a cútis e a cutícula; aonde seus vasos inalantes conservam ainda a sua 
costumada energia, e o suco bilioso não tem ainda contraído uma natureza acre, 
então só é com o resto da respiração insensível para fora do corpo: Porém se por 
qualquer causa este humor encalha nesta ou naquela parte, tornando-se picante 
pela demora a irrita, estimula, e vem fazes as erisipelas, que são de diferente 
prognostico, e diferente terminação conforme a nobreza da parte atacada, conforme 
o mais ou menos insulto. 
Esta teoria não é cerebrina, ditada pela minha vaga fantasia; é aquela que ensinou os 
Práticos mais celebres do nosso tempo, e que andaço entre as nossas mãos. Quanto 
a causa dos encalhes nesta ou naquela parte; direi que são as continuações: Os 
brasileiros dotados de uma constituição frouxa são muito pouco acautelados no seu 
modo de [ilegível]: levantam-se, chegam às Janelas, e andam por casa à larga, sem se 
apertarem; por isso os ataques são também mais reiterados. Logo a causa mais 
próxima da erisipela é a grande redundância deste humor bilioso ainda não alterado 
na [ilegível] de sangue: quando porem há uma maior secreção da bile, do que aquela 
que é necessária e para a digestão, e para entreter o movimento peristáltico dos 
intestinos, se por alguma causa ela toma uma natureza acre e estimulante, vem 
então a produzir as febres biliosas, que nos países quentes como é o Rio de Janeiro 
passeiam rapidamente à [riscado no original] e fazem os estragos, que nós sem sair 
de Portugal, estamos vendo todos os dias: porém na América causam ás vezes tanta 
destruição, que famílias inteiras são vítimas deste cruel flagelo da Humanidade. 

 
§ 4 

 Das Causas que promovem uma maior Secreção de Bile. 
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[Há um fólio apenas com uma anotação do título da Memória. Sem qualquer outra 
indicação, afora o número “N.286”]. 
 
As causas que concorrem para se fazer uma maior secreção da bile são as seguintes 
1ª o temperamento geral dos habitantes daquele pais, que é bilioso-melancólico: o 
conhecimento deste temperamento, ainda que o não saibamos definir, nem explicá-
lo, quanto influa na Medicina, conhece ainda mais aquele, que no exercício clínico 
[ilegível]: Os patológicos o querem definir por certos caracteres internos; eu não 
estou por esta opinião, ao mesmo tempo que não sei dos outros sinais, por onde á 
primeira vista [ilegível] os diferentes temperamentos dos diversos indivíduos. 
Os sinais externos a cada passo falham; e enquanto ignorarmos o modo porque está 
unido o princípio cogitante e simples com as substâncias materiais, ou corpórea não 
daremos por certo hum passo seguro na ciência dos temperamentos: 2ª As comidas 
de carnes e certos peixes mais nutrientes. 
Geralmente falando as carnes são das substâncias as mais nutrientes que 
conhecemos; ora fazendo os naturais daquele país hum uso excessivo destas, não é 
muito que se venha a segregar muita bile; cuja [ilegível] está na razão do sangue que 
entra na veia das portas, e da energia dos vasos segregatórios: e a quantidade de 
sangue porem na razão da qualidade e quantidade dos ingestos, que se rece[ilegível] 
por a dentro do ventrículo, e das forças [ilegível]:   3ª As frutas. 
As frutas que há no Rio de Janeiro, e nos portos marítimos do Brasil são quase todas 
ou muito nutrientes como a banana, goiaba [ilegível] ou muito estimulantes como a 
manga, ananás [ilegível] ora estas principalmente quanto injuaõ para uma maior 
secreção da bile. Todos sabem; para cuja causa me dispenso de o mostrar com 
argumentos: 4ª Os condimentos. Os brasileiros fazem uso de muitos sementes e 
mizes estimulantes ainda pouco conhecidas em Portugal e, que as comem ainda 
mesmo sem serem disfarçadas de baixo da forma de condimentos: estas promovem, 
exaltação e cólera, e por fim enervam as forças do ventrículo, como ensinam os 
autores de Matéria Medica. Acresce á todas estas causas, que os naturais da terra 
fazem muito pouco uso da hortaliça; a [jugar] de a haver tão excelente no Rio de 
Janeiro; por tanto abusão do maior corretivo que nós temos para a bile; tanto 
porque as [ilegível] envolvem a virtude estimulante, que esta possa contrair, como 
porque em geral os vegetais são brandos laxantes, por cuja razão opõem-se á hum 
cúmulo maior de bile, que já estabelecemos ser a causa mais próxima das erisipelas. 

 
§ 

A razão porque ataca as pernas [e ou]tras partes semelhantes 
  § 5 

 
Nas partes mais laxas, e debilitadas é que ordinariamente se fazem os encalhes, ou 
[ilegível]. 
Por uma lei constante da economia animal o temos que os nossos humores correm 
com mais força para aquela parte, onde encontram menos resistência; ora sendo as 
pernas, e também os testículos as partes mais relaxadas, e enfraquecidas, segue-se, 
que para eles deve haver maior afluxo de humores, e não tendo por outra parte 
força para sacudirem o líquido Contido, dão origem á enfermidade de que se trata. 
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Os testículos também são frequentes vezes insultados, tanto porque eles 
naturalmente são de uma contextura mais laxa, como porque neles recaem as 
mesmas causas predisponentes, que todas se encerram na debilidade induzida pelas 
causas que eu já vou referir. 
 

§ 6 
Das causas da relaxação das Pernas escrotos, e em geral da Languidez dos 

Habitantes do Rio de Janeiro. 
 
Estas causas ou são naturais, ou acidentais; as naturais se deduzem [ilegível] do 
clima do Brasil, que todos sabem é muito quente: [ilegível] da situação gráfica da 
cidade que em razão dos montes entre os quais está situada, é muito pouco arejada; 
e quanto o ar quente enerve a ação dos sólidos, já Boerhaave ensinou na sua 
patologia124 (B). 
 
As causas acidentais são muitas, umas obram sobre todo sistema, outras são 
parciais, e obram sobre certas partes determinadas: As que obram sobre todo 
sistema são as seguintes: 1ª a vida frouxa, e pouco exercitada dos brasileiros, 
principalmente das mulheres, que são escravas de um péssimo costume, que entre 
elas passou a lei, de não fazerem passeio algum á pé: quando concorrem aos 
divertimentos públicos, e ainda mesmo quando vão aos templos, saem em seja, ou, 
o que é mais ordinário, em cadeirinhas, conduzidas pelos seus escravos. 
Portanto prezas todo o dia em casa, assentadas a maior parte do tempo á cozerem, 
sem fazerem exercício algum, por fim são vítimas deste, e d’outros morbos crónicos. 
2ª O péssimo e destruidor uso dos chás, cafés, e outras bebidas laxantes, e 
enervantes não se conteve muito tempo em Portugal, já passou ao Brasil, e lá faz 
mais estragos, porque além do clima de Portugal ser mais próprio para criar homens 
mais robustos, que os nossos Brasileiros, não é contrabalançado pelo robusto que 
dão as contradanças, que se seguem depois dos chás, cafés [ilegível] em Portugal. 3ª 
O ácido [cretozo?], que milhares de habitantes expiram continuadamente 
combinado com as exalações pútridas, que se elevam dos entulhos em uma cidade 
pouco ventilada, e quente, não é pequena causa de debilidade que se despreze125 
(C). Ultimamente os costumes, que com o luxo cada vez se vão corrompendo mais, 
não tem feito pequena diferença no Brasil, principalmente nas grandes cidades de 
maneira que está em problema, em geral das partes estão eles mais estragadas, se 
no Brasil, ou em Portugal.  
Eu não sei resolver o problema; só digo que esta causa não tem concorrido pouco 
para o aumento das pernas inchadas: o certo é, que nos princípios da fundação desta 

                                                 
124 (B) A cidade do Rio de Janeiro está plantada entre dois grandes montes: O vento que corre da 
Barra, é o que areja a cidade mas este refletindo quase todo dos montes, aonde primeiro vai bater, 
faz com que esta cidade seja pouco soprada dos ventos, e por isso o seu ar muito pouco renovado: 
nos meses de estio se a Providência não le parasse então as chuvas, que refrescam o ar, o povo 
morria abafadiço: Porém a natureza é providente, e quis estas duas estações: assim mesmo as febres 
biliosas, que lá chamam malinas, não causam pequena destruição, e de todas as estações vem esta a 
ser sem duvida a mais doentia. 
125 (C) Na parte posterior desta cidade tomando por ponto fixo o mar há alguns entulhos, e hum 
grande valado, que serve de dar escoante às águas, para aonde lançam os moradores circunvizinhos 
todo o género de imundices. 
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cidade não apareciam pernas edematosas/ dizem os nossos avós/ Hoje todos os dias 
cresce o número dos infelizes.  
As causas parciais limitam-se unicamente ao uso diário dos banhos tópicos, ou de se 
[ilegível], vindo uma [ilegível] limpeza a autorizar esta prática tão nociva a aqueles 
habitantes. Os soldados, os lavradores, e em geral os que tem uma vida mais agitada 
zombam de todas essas causas predisponentes: [ilegível] sempre sadios, e vivem 
longas eras. As mulheres que por natureza são mais excessivas em tudo, pagam 
também mais caro a sua impertinência. São ainda mais atacadas, que os próprios 
Homens. 

 
§ 

Dos meios de remover as Causas remotas das Erisipelas. 
  § 7ª 

 
É fácil pelo que dissemos §3º remover estas causas, uma vez que são conhecidas 
pelo que devem aqueles habitantes fazer menos uso das carnes, peixes 
principalmente os de pele lisa, de camarões, ostras. Cumpre de mais a mais que 
misturem os vegetais com as carnes, e que de noite principalmente se ponham no 
impreterível costume de se alimentarem unicamente de vegetais, e quando muito 
com algum peixe. O uso excessivo dos condimentos é muito prejudicial à saúde, pelo 
que devem fugir d’eles, quanto puderem. As frutas concorrem muito para a saúde; e 
a natureza vigia tanto sobre a conservação dos homens, que fez com que eles 
viessem no estio, quando então nós carecemos mais d’elas: mas estas frutas não 
devem ser das aromáticas, que acendem a cólera, mas sim das ácidas como das 
laranjas, limões doces [ilegível] e das mucilaginosas, como das bananas, ameixas 
[ilegível]. As pessoas que já tiverem sido atacadas de erisipelas farão bem se de mês 
a mês, ou de dois em dois meses tomarem o seu laxante ou de soro de leite extraído 
com o cremor de tártaro, ajuntando-se demais algum sal amargo, ou de soro de leite 
atamarindado [de tamarindo]: estes mais que o resto da gente devem com mais 
rigor causteridade observar o regimento prescrito. 

 
§ 8º 

Do modo de atalharmos as Causas remotas da debilidade 
 
As causas remotas, que já ficam ponderadas no § 6º são de dois géneros; umas 
naturais, outras acidentais: As naturais são quase irremediáveis, porque seria 
necessário transtornar a situação gráfica da cidade o que se consegue ás vezes com 
muito trabalho, e industria, mas que é muito dificultoso: as outras saem muita 
dificuldade quando se trata de as corrigir, e vencer. 
Todos sabem quanto é dificultoso desarreigar qualquer povo dos seus antigos 
costumes, e introduzir outros.  
Quanta dificuldade; quantos embaraços não venceram Pedro grande, e Frederico 
segundo quando reformaram os costumes dos seus povos… 
Introduzir o exercício á pé, os passeios nos lugares públicos, em uma palavra obrigar 
á uma senhora americana á sair fora de sua casa sem ser em seja, ou em cadeirinha, 
seria talvez mais dificultoso, do que fazer dos russos bárbaros, um dos povos mais 
polidos que conhecemos. 
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Porém seria ao menos para desejos, que se abster e sendo demasiado uso dos chás, 
cafés [ilegível] que se não lavassem com água quente, [ilegível] fazer fome com água 
fria, porque então tiravam utilidade e não prejuízo; seria ainda mais para desejos, 
que os bons costumes [ilegível] renascessem entre aquele Povo, e que a virtude 
calcando o vício, aí erguesse o seu Altar: ultimamente que aqueles  
Habitantes se persuadissem deste princípio. 
que hum Povo quanto mais virtuoso, mais 
Feliz 

 
§ 

Dos meios com que se devem acudir aos insultos erisipelatosos 
  § [ilegível] 

 
Eu por certo não tenho que acrescentar ao q. dizem os práticos sobre o tratamento 
geral das erisipelas: porem como esses mesmos autores infelizmente andam pelos 
mãos de todos, principalmente dos nossos cirurgiões, que de ordinário são os 
primeiros chamados, e esta enfermidade dizem eles, está debaixo da sua alçada, 
porque é externa; por isso não me pude dispensar de referir em poucas palavras o 
método curativo geral desta enfermidade:  
As indicações que devemos tirar são as seguintes 1ª Evacuar a grande quantidade de 
bile 2ª Corrigir a mesma bile. 3ª Resolver os espasmos, ou [ilegível] brandamente o 
suor, que termina o morbo. 
Porém quando o ataque for grande, devemos tirar algumas onças de sangue, e ao 
mesmo tempo prescrever hum cozimento antiflogístico qualquer para o tomar 
internamente: vencida esta pequena complicação de inflamação, hum emético 
termina o morbo, Como tantas vezes eu observei debaixo da direção dos mãos 
mestres. Se a erisipela for na cabeça, e vem delírio, as sangrias, os sinapismos são 
m.to bem indicados, e para uso interno o soro de leite atamarindado, ou extraído 
com o cremor de tártaro 3:4 bebidos de 3:4 onças cada uma, por dia. 
Quando porem o insulto for brando desse logo o emético, porque com ele tirámos o 
cúmulo de bile, e ao mesmo tempo como antiespasmódico, relaxam-se os Espasmos 
e aparece o suor, que faz a crise da enfermidade: se a erisipela não terminar logo 
com o primeiro emético, ou repetiremos segundo conforme as circunstâncias atuais, 
ou então daremos 3 bebidas de 4 onças cada uma de qualquer cozimento diluente 
em que mandemos infundir ou flores de papoulas rubras, ou as de sabugueiro. 
Os brandos laxantes, principalmente quando há complicação de vício, e este reside 
nos Intestinos tem muito lugar, ainda que alguns autores disputem o seu uso. 
Nada de remédios externos; a exceção da pulverização dos [ilegível] das Farinhas 
resolventes, todos os outros reprovamos ou como nocivos, ou Supérfluos. Porém se 
a inflamação for grande, as dores veementes então os banhos relaxantes são 
inteiramente aprovados. Os nossos cirurgiões curam ordinariamente esta 
enfermidade com remédios tópicos da natureza ou dos [ilegível], ou dos 
adstringentes, por isso vemos no Brasil, e cá mesmo mortes tão aceleradas 
subseguidas ao uso de semelhantes remédios. Quando [ilegível], má é a terminação, 
porém a Cirurgia oferece prontos e seguros meios com que se curam estas chagas. 
Se depois de terminada a erisipela a parte se conserva grosa, devemos usar das 
ligaduras: Estas somente bastam ao principio para dar ação aos Sólidos enervados, e 
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sacudir o soro infiltrado; e se de antemão temos banhado à parte ou simplesmente 
Com água fria, ou com outro qualquer Cozimento Tónico, então temos satisfeito 
inteiramente as nossas partes. 

 
§ [ilegível] 

Da cara dos Edemas. 
 
Quando os edemas são muito antigos a cura é dificultosa: aquelas partes 
nimiamente distendidas tendo perdido a sua elasticidade não obedecem á força dos 
remédios, ainda os mais valentes. Não obstante isso como o médico somente pela 
inspeção não pode ter hum cabal conhecimento do estado de energia, ou debilidade 
dos sólidos, deve sempre tentar [a cura], e procurar reduzir ao seu antigo estado 
aquelas partes distendidas, mauradas, e como soltas. As Indicações que neste caso 
se oferecem a tirar são as seguintes 1ª Atenuar o soro infiltrado e encaminhado para 
a bexiga 2ª Emendar a debilidade parcial, 3ª Atender ao estado de todos os sólidos, 
se houver atonia geral. 
Satisfaz a [ilegível] indicação um cozimento feito com as raízes de [ilegível] 
hortenses, e buchea em q. se dissolva terra foliada de Tártaro; que servirá para 
bebida ordinária: a doze seja uma Libra por dia, meia de manhã, a outra de tarde: 
Para a segunda temos os seguintes remédios 1º As ligaduras, e não ter estas partes 
senão bem ligadas. 2º os banhos d’água salgada 3º As fomentações secas como de 
fumo de alecrim, benjoim [ilegível] 4º os Banhos feitos do cozimento das plantas 
tónicas como [ilegível], loma, alecrim [ilegível] com sal amoníaco, ou sal tártaro. 5º 
Devemos usar dos banhos de emborcação, e banhos do mar: ultimamente devemos 
passar aos banhos das plantas adstringentes, quando os outros são insuficientes; A 
casca de carvalho, de aroeira, os murtinhos [ilegível] são dos Adstringentes os mais 
recomendados para os ditos banhos. 
 
[ilegível] tão aprovada nas amenorreias, parálises, clorose, e nas [ilegível] em geral, 
não escape, principalmente quando a arte já estiver esgotada. Nomeio de todo este 
curativo devemos dar alguns purgantes da natureza dos tónicos, como de ruibarbo 
só, ou combinado com qualquer sal. 
Recomendo muito a dieta, o exercício a pé, e se for possível a mudança de ar para 
clima mais frio: se houver debilidade geral, além do que fica dito, desse quina ou em 
substância, ou casada com o cozimento acima prescrito. Acabei enfim a minha 
tarefa, e sou feliz se estas curtas reflexões, que ofereço ao público, aproveitarem aos 
meus compatriotas. 
   Disse 
 [PARTE EXTIRPADA DO TEXTO: provavelmente Assinatura do autor] 

 

 

 



 

 

 

205 

Apêndice 17 — Negro com pústulas na face e no tronco 
 

 
Imagem retirada de Bernardino António Gomes, Ensaio dermosographico (1820).  
 
Representação de negro afetado e na parte inferior um quadro apresentando a evolução da 
doença (das pústulas). 
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Apêndice 18 — Crânio lesionado de uma pessoa com sífilis crónica 
 

 
Na descrição original, lê-se: “A calvaria showing several large lesions over the frontal and 
parietal bone surfaces as a result of a chronic syphilitic infection” [Uma calota craniana 
mostrando várias grandes lesões sobre as superfícies ósseas frontal e parietal, como 
resultado de uma infeção sifilítica crónica]. Hunteriam Museum, Main Room, P715A. 
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Apêndice 19 — O Tableau des Maladies vues à Aix, ou uma visão 
setecentista do progresso na Medicina 
Bibliothèque Universitaire des Sciences du Vivant et de la Santé (BUSVS), Université de Bordeaux, 
Bordeaux, Número de chamada: 33552. 

 
 
Lépine, “Tableau des Maladies vues à Aix par le docteur Lépine, en 1787”, in Recueil des 
actes de la société de santé de Lyon: depuis l’an premier jusqu’à l’an neuf de la Republique, 
ou mémoires et observations sur divers objets de chirurgie, de médecine et d’histoire 
naturelle, vol. 2, Lyon, Chez Reymann et Cie, 1801, pp. 246–247. 
 

Embora o Recueil des actes de la société de santé de Lyon esteja disponível online 

(vol. 1: Google books e Biodiversity Library; vol. 2: Google books), é notável a 

exclusão de uma quantificação de dados médicos recolhidos na região de Aix do 

artigo de Lépine. Por este motivo, transcrevemos em português o quadro de Lépine, 

como igualmente disponibilizamos cópia nossa do exemplar presente na 

Bibliothèque Universitaire des Sciences du Vivant et de la Santé (BUSVS). Assim, 

agradecemos à Madame Aurélie Delamarre e os funcionários da referida biblioteca 

pelo auxílio e gentileza. 

 
Doenças Número Curados Aliviados Sem Sucesso 

Reumatismo crónico 81 13 28 — 

Reumatismo artrítico 20 10 8 2 

Dores indeterminadas/imprecisas 11 4 4 3 
Reumatismo agudo depois da 
Primavera 3 2 1 — 

Reumatismo na primavera 4 — 1 3 

Deficiência na língua 2 1 1 — 

Paralisia, hemiplegia 21 1 15 1 

Deficiência na visão 3 1 2 — 

Fraqueza no membro 32 10 20 2 

Paralisia parcial 7 3 4 — 

Ciática 34 4 28 2 
Erupções dartricas [erupções 
cutâneas] 9 4 5 — 

Perturbações nervosas 10 2 7 1 

Asma 4 — 4 — 
Tosse, doenças pulmonares 
[pneumonia] 12 6 3 3 

Fraqueza dos membros inferiores 2 — 2 — 
Coréia Reumática, ou Coréia de 
Sydenham, ou Dança de São 
Guido 1 1 — — 

Torpor/Entorpecimento 4 1 3 — 

Tumores linfáticos 7 1 4 2 
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Obstruções das vísceras 5 3 2 — 

Depósito leitoso/lácteo 1 1 — — 

Puerpério (Período pós-natal) 1 — 1 — 

Exostose 4 1 2 1 

Escrófulas 3 1 2 — 

Dureza das orelhas 5 1 2 2 

Fraquezas de estômago 3 3 — — 
Clorose (tipo de anemia também 
conhecida por Morbus virgineus, 
ou doença das raparigas) 1 1 — — 

Cárie 2 1 1 — 
Entorse (rompimento de 
ligamento) 1 — — — 

Fraturas complicadas 3 2 1 — 

Anquilose 1 — — — 

Falsas anquiloses 2 1 1 — 

Úlceras e fístulas 4 1 3 — 

Infertilidade 2 2 — — 

Reumatismo crónico 22 10 12 — 
Artrite da gota (Artrite 
reumatoide) 20 8 10 2 
Reumatismo agudo durante a 
primavera 2 — 1 1 

Lumbargo/Lombalgia 15 6 9 — 

Gota 3 — 2 1 

Hemiplegia 4 — 3 1 

Paralisia parcial 11 2 8 1 

Fraquezas gerais 2 — 2 — 

Deficiência na visão 4 1 2 1 

Paralisia dos membros inferiores 1 — 1 — 

Risus cynicus [riso cínico] 2 1 1 — 

Ciática 18 3 7 5 

Erupção cutânea 6 2 4 — 

Asma 3 1 2 — 

Tosse pertinaz 6 4 2 — 

Sensação de frio 4 3 1 — 

Torpor/Entorpecimento 2 2 — — 

Tumor linfático 6 1 3 2 

Obstruções das vísceras 3 2 1 — 

Depósito 3 3 — — 

Puerpério (Período pós-natal) 1 — 1 — 

Exostoses 3 1 1 1 

Escrófulas 3 — 3 — 

Obstrução da próstata 4 — 3 1 

Infertilidade 1 1 — — 

Dureza das orelhas 4 1 2 1 

Fraquezas de estômago 8 3 5 — 
Clorose (tipo de anemia também 
conhecida por Morbus virgineus, 2 1 1 — 
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doença das raparigas) 

Anquilose 7 — 3 4 

Fratura da patela/rótula 1 1 — — 

Úlceras e fístulas 4 2 2 — 

Obstrução da veia porta hepática 2 1 1 — 

Atrofia 1 — 1 — 

Cólica espasmódica 1 — 1 — 

Odontalgia 4 3 1 — 

Ruturas do tendão de Aquiles 2 — 2 — 

Falsas anquiloses 1 1 — — 
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Página 246 do Tableau des Maladies de Lépine. 

 

 

Página 247 do Tableau des Maladies de Lépine. 
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Apêndice 20 — Registo de correspondências para a Junta do Protomedicato 
 

20. 1 — ANTT, Ministério do Reino, Saúde, Liv. 356, f. 1 Recto 

 
João Inácio da Costa Peixoto, natural da Ilha de São Miguel pretende curar como 
médico na dita Ilha, não obstante não ser formado. 
Parece à Junta, que atendendo à falta de médicos que há naquela Ilha, que possam 
suprir e assistir aos enfermos dela e as atestações e justificações que o suplicante 
apresentou, Vossa Majestade seja servida mandar, que sendo examinado pelo 
comissário desta Junta na mesma Ilha, e saindo aprovado se lhe passe sua Carta de 
Aprovação, como é estilo; ou aliás de poder absoluto, lhe faça Vossa Majestade a 
graça da licença que pede. Vossa Majestade, porém, mandará o que for servida. 
Palácio de Nossa Senhora das Necessidades. Em Junta 7 de Julho de 1783.  
Sua Majestade como parece. Palácio de Queluz, 22 de Outubro de 1783. 
 
 
20. 2 — ANTT, Ministério do Reino, Saúde, Liv. 356, f. 2 Verso 

 
José Cardozo Rodrigues Crespo, boticário nesta corte, pretende licença para poder 
vender uma água para sezões. 
Parece à Junta [que] o suplicante se faz digno de graça de poder vender livremente a 
sobredita água da sua composição; ficando aliás sempre ao cuidado desta Junta 
vigiar sobre abusos e alterações que se possam fazer com o mesmo medicamento 
para os contrariar como lhe parecer necessário. Palácio de Nossa Senhora das 
Necessidades. Em Junta, 2 de Maio de 1787. 
Sua Majestade como parece. Vila de Caldas, 7 de Maio de 1787. 
 
 
20. 3 — ANTT, Ministério do Reino, Saúde, Liv. 356, f. 3 Recto 

 
Para Manoel de Moraes Soares 
Sendo-se justificado na real presença de Sua Majestade o conteúdo na súplica 
induzida de José Pinto de Azeredo, e seu irmão Francisco Joaquim de Azeredo, 
graduados em Medicina na Universidade de Leiden, com prática nos hospitais de 
Londres, e Edimburgo: é servida, que a Junta do Protomedicato lhes dê a sua 
aprovação na forma do estilo, sem embargo de não apresentarem certidão de 
prática neste reino, onde não tem de exercitar a sua profissão, mas sim na América, 
onde se propõem exercitá-la. O que Vossa Majestade fará presente na mesma Junta 
para que assim se execute. 
Deus Guarde a Vossa Majestade. Salvaterra de Magos em 7 de Fevereiro de 1789 
José de Seabra Silva. 
 
 
20. 4 — ANTT, Ministério do Reino, Saúde, Liv. 356, f. 3 Verso – 4 Recto 

 
Domingos Fernandes de Carvalho cirurgião aprovado do lugar de Barroso Termo da 
vila de Monte Alegre comarca de Bragança requereu licença para curar de Medicina 
naquele lugar, por não ter médico, e ser-lhe dificultoso pela distancia requerer 
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licença anual para se ocupar neste exercício pelo que pedia se lhe concedesse 
licença ampla e perpétua. 
Parece à Junta que semelhantes licenças não devem ser perpetuas, mas sim 
temporais, pois que sendo só permitidas em caso de necessidade, fica sendo preciso 
que ela dure e que se justifique sem dano do Povo e sem prejuízo dos direitos reais, 
e dos emolumentos que os licenciados devem pagar pelos interesses que recebem, e 
que são destinados para as competentes côngruas dos deputados, e oficiais da Junta, 
a cujo respeito só Vossa Majestade pode dispensar. Em Junta 8 de Junho de 1789. 
Sua Majestade conceda-se licença trienal. Nossa Senhora da Ajuda 1º de Janeiro de 
1790. 
Com a rúbrica de Sua Majestade. 
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Apêndice 21 — A Carta de Medicina que serviu de modelo para as conferidas 
posteriormente 
ANTT, Chancelaria Régia, D. Maria I, Livro 41, f. 67r-67v 

 
Dona maria 1ª, Faço saber o reverendo doutor Inocêncio de Carvalho Mendes, filho 
legítimo de Manoel Alberto de Carvalho, natural da vila de Fronteira, médico 
aprovado pelo Real Protomedicato de Madrid, graduado de bacharel em Artes pela 
Universidade de Sevilha e como constou pelas suas cartas dos atos, e a aprovação 
que apresentou reconhecidas pelas próprias, pelas delegacias que para esse efeito 
mandaram fazer os meus deputados da Junta do Protomedicato destes meus reinos 
e senhorios de Portugal, Algarve, e suas Conquistas; e porque nestes meus reinos 
não podia usar da dita ciência sem faculdade minha, me pedia lha concedesse; e 
visto o seu requerimento, ordenei aos meus deputados o examinassem na forma do 
seu requerimento e disposições nele declaradas a respeito dos físicos [médicos] 
aprovados pelas universidades estranhas [estrangeiras]; o qual foi examinado na 
presença da mesma Junta pelos deputados os doutores Joaquim Xavier da Silva, e 
Estevão Manoel Raposo, médicos formados pela Universidade de Coimbra, e da 
minha Real Câmara os quais o examinaram na dita Faculdade de Medicina, votando 
por A.A. e R. R., e por todos foi nemine discrepante126, aprovado pelo acharem apto 
e suficiente assim no especulatório como na prática, respondendo com muita 
erudição e acerto a todos os argumentos e dúvidas que lhe foram postas, de que lhe 
passaram sua certidão assinada em virtude da qual se lhe mandou passar a presente 
Carta de Aprovação e com ela sendo primeiro assinada por dois deputados e passada 
pela minha Chancelaria-Mor da Corte e Reino, poderá o dito reverendo doutor 
Inocêncio de Carvalho Mendes exercitar a dita ciência da física nesta corte e cidade 
de Lisboa e em qualquer parte destes meus reinos e senhorios de Portugal e suas 
Conquistas: Pelo que mando a todas as minhas juntas lha cumpram e que como nela 
se contém e declara e gozará de todos os privilégios e liberdades, que emanaram da 
dita Faculdade de Física, lhe pertencerem na mesma forma que as logram os 
médicos graduados e aprovados pela dita minha Universidade de Coimbra. E pagou 
de novos direitos 2400 réis, que se carregam ao tesoureiro deles no livro 13 de sua 
[receita] à folha 342 e se registaram no livro 48 do registo geral dos novos direitos à 
folha 225. Dada e passada nesta Corte e Cidade de Lisboa aos 30 de Novembro de 
1791. A Rainha Nossa Senhora o mandou por dois dos ditos deputados abaixo 
assinados os [ilegível] e vai subscrita por Izidoro António Barreto Falcão, secretário 
da dita Junta do Protomedicato. De feitio desta 500 réis e de assinatura pagou-se um 
marco de prata na forma do regimento. [E eu] Izidoro António Barreto Falcão a 
subscrevi, Manoel de Moraes Soares, Joaquim Xavier da Silva, José Ricalde Pereira de 
Castro. Pagou 540 réis e aos oficiais 738 réis. Lisboa, 5 de Maio de 1792. 
Jerónimo José Correia de Moura 

                                                 
126 Sistema de avaliação estabelecido pelos novos Estatutos da Universidade de Coimbra, onde “A” 
significava aprovado e “R” reprovado. Estas notas eram conferidas em diferentes faculdades e graus, 
desde um exame que conferia a admissão aos graus superiores (licenciado ou doutor), até exames do 
primeiro ano. Na maioria dos casos, o examinado reprovado deveria repetir o ano e realizar ao fim 
deste uma nova avaliação, onde só então poderia obter o grau pretendido e em caso de dupla 
reprovação, não lhe seria admitido um terceiro processo. Os aprovados que obtivessem unanimidade 
de votos “A”, seriam, portanto, nomeados nemine discrepante e os demais aprovados simpliciter. 
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António Joaquim Serrão 
 
 
 

Apêndice 22 — [Dona Maria I, cria a Real Mesa de Saúde] 
ANTT, Ministério do Reino, mç. 469 (2ª Caixa), doc. 89 

 
Dona Maria etc. etc. 
 Faço saber, aos que esta minha Carta de Lei virem: Que sendo a Arte da 
Medicina um dos objetos da maior importância, que merecem as atenções do 
Maternal cuidado, com que incessantemente procuro o bem de Meus Fieis Vassalos: 
E sendo-me presente, que para a conservação da vida, e saúde dos Homens, de que 
tanto depende a felicidade dos Estados, é não somente necessário, que os 
professores de Medicina sejam instruídos solidamente nos conhecimentos sãos, e 
verdadeiros de todos, e cada um dos Ramos da Arte de curar; mas também, que a 
pratiquem com a exatidão, probidade, e boa fé, que se requer no seu exercício, onde 
os erros da ignorância, e os crimes da malícia podem muitas vezes produzir 
consequências irreparáveis, e funestas ao bem particular das Famílias, e ao comum 
da República: Havendo já dado El Rei Me Pai e Senhor, pelo que respeita ao primeiro 
destes dois objetos as Providências mais úteis e saudáveis na Fundação, 
Estabelecimento, e Criação da Faculdade de Medicina na Universidade de Coimbra, 
da qual Espero, que no Ensino Público da Arte se distinga entre as mais célebres da 
Europa em benefício comum da saúde, crédito, e glória da Nação Portuguesa: Sou 
Servida tomar agora na Minha Real Consideração o outro objeto, que pertence ao 
exercício Prático de todos os Ramos da Arte de curar: E porque, fazendo para isso 
examinar as causas dos abusos, e relaxações, que tem havido na execução e 
observância das Leis, e regimentos ordenados pelos Senhores Reis Meus 
Predecessores, se veio a conhecer decididamente por experiência de mais de dois 
séculos, que nem a jurisdição antigamente repartida entre os Físicos, e Cirurgiões-
mores, nem a mesma jurisdição ultimamente concentrada na Junta do 
Protomedicato tem sido bastantes para manter em boa ordem o Exercício Prático 
desta Arte, para reprimir os abusos, imposturas, fraudes, e contravenções, que nela 
se introduzem, e para decidir, e terminar prontamente os pleitos, e litígios do Foro 
Médico, que requerem indispensavelmente nos juízes grande conhecimento, e 
experiência da mesma Arte e para prover como convém na execução Prática de 
todos, e cada hum dos seus ramos em todas as suas extens[ões], e em tudo quanto é 
relativo à saúde de Meus Fiéis Vassalos: Depois de ouvir o parecer de muitas pessoas 
cheias de experiência, e de luzes, e muito zelosas do Serviço de Deus, e Meu: Hei por 
bem derrogar, e suprimir a Forma, que até o presente tem havido nesta matéria, 
criando, e erigindo de novo para o mesmo fim, como por esta Sou Servida criar, e 
erigir, um conselho perpétuo na Corte, e Cidade de Lisboa, ao qual se chamará Junta 
da Real Mesa da Saúde, da Minha Real, e imediata Proteção, ficando por esta nova 
criação, e Estabelecimento derrogada, e abolida a Junta do Protomedicato. 

Será presidente da dita Junta da Real Mesa da Saúde o Ministro Secretário de 
Estado de Negócios do Reino: serão seis os Deputados dela, e haverá um Fiscal, 
Desembargador da Suplicação, enquanto não passar para Agravos: um Secretário 
com dois oficiais subalternos: todos da Minha nomeação: e dois contínuos, um 
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Porteiro, um Meirinho e estes juntamente com os oficiais da Secretaria serão da 
nomeação da Junta, e terão todos os ordenados que Serei Servida estabelecer-lhes, 
pagos a quartéis do cofre da Junta. Os Deputados, Fiscal, e Secretário da Junta serão 
conservados nos seus empregos em quanto bem os servirem, e Eu não for Servida 
mandar o contrário, e no caso de vacância de algum, a mesma Junta Me consultará 
os que lhe parecerem mais dignos deste emprego, e em quem concorram as 
indispensáveis qualidades de muitas letras, experiência, notória probidade, e zelo 
pelo bem Público, para Eu prover segundo convier, e se lhe passará sua carta na 
Secretaria da Junta, a qual será por Mim assinada, e prestará juramento na 
Chancelaria Mor do Reino para poder entrar no Serviço de seu emprego, praticando-
se neste particular o mesmo que nos outros Tribunais se costuma. — Sou Servida 
outrossim conceder à dita Junta toda a Jurisdição Civil, e Crime em tudo o que 
pertence à Arte de curar, e seus ramos, no exercício prático deles, e em todos os 
objetos a ela relativos, que por esta Lei Hei por bem cometer à sua inspeção: e para 
isso expedirão no Meu Real Nome Provisões, Portarias, e todos os mais Despachos, 
que costumam sair dos Tribunais Supremos do Reino; sendo todos os Ministros e 
oficiais de Justiça, ou outras quaisquer pessoas, a quem forem dirigidas as ditas 
ordens, obrigados a cumpri-las, e executá-las debaixo das penas de emprazamentos, 
e das mais que à Junta parecerem necessárias, para a pronta expedição de suas 
diligências: E para melhor execução delas Serão outrossim obrigados os ditos 
Ministros ajuntar às suas residências, antes de lhes serem sentenciadas, certidão da 
Junta pela qual consta, que deram inteiro cumprimento a todas as ordens dela, sem 
o que Determino, que nas Sentenças das ditas residências se não julguem hábeis 
para serem providos em outros lugares do Meu Real Serviço. À Junta, que ora sou 
servida criar, e nomear seus membros, Hei por muito recomendado para bem do 
Meu Real Serviço em benefício da Saúde Pública, quase sem perda de tempo a fazer 
conferências sobre o importantíssimo objeto, de que sou servida encarregá-la, a fim 
de formalizar, e organizar o Regimento da dita Junta, o qual me será presente pelo 
Presidente dela, para obter a Minha Real aprovação: e por ele se governará a Junta 
para o futuro, consultando-me, no que exceder a sua alçada pelos Ministros 
Secretários d’Estado da repartição, a que pertencer a Consulta: e bem assim, para 
mais pronta execução e expedição dos negócios, serão estes repartidos pelos seis 
Deputados de maneira, que se dividam em Diretorias, ou Inspeções 1º de Medicina 
Prática, 2º de Cirurgia, 3º de Hospitais da Marinha, 4º dos dos Exércitos, 5º da 
inspeção de águas minerais, e viveres, e 6º de Farmácia: e cada um destes 
Deputados Diretores serão relatores das precisões [necessidades], e estado do 
Ramo, que lhe for cometido para pela Junta toda se darem as providências, e dela 
emanarem as ordens necessárias para a sua execução. — As faltas do Presidente, e 
Secretário serão punidas pelo primei[ro] e último Deputados, segundo o costume 
dos mais Tribunais, e haverão sessões nas segundas e sextas-feiras de cada semana, 
e sendo os dias feriados nos seguintes imediatos. 
 
Pelo que Manda etc. 
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Apêndice 23 — Duas propagandas contra a inoculação da varíola 
 

 
Wellcome Collection, L0033883, Annis, T., “A girl with Cow-Pox mange, abscess and ulcers”, In William 
Rowley, Cow-pox inoculation no security against small-pox infection, 1805. 
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A imagem de “cara de boi” era uma alusão clara ao facto de o processo ser levado a cabo por meio da 
varíola da vaca (cow-pox). 
 
Wellcome Collection, L0033811, Annis, T., “Cow Poxed, Ox Faced Boy”, In William Rowley, Cow-pox 
inoculation no security against small-pox infection”, 1805. 
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Heliodoro Carneiro representa as úlceras que acometeriam as crianças, o que parece ser uma 
versão/adaptação da gravura “A girl with Cow-Pox mange, abscess and ulcers”. 
 
John Carter Brown Library, C808 .C350r. 
Heliodoro Jacinto de Araújo Carneiro, Reflexoens, e observaçoens, sobre a pratica da inoculação da 
vaccina, e as suas funestas consequencias: feitas em Inglaterra, Londres, Na Impresao de Mr. Cox, 
Filho, e Baylis, 1808. 
Courtesy of the John Carter Brown Library at Brown University. 
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Carneiro representa aqui o tumor morboso “com que algumas crianças vacinadas tem sido 
perseguidas”.  
 
John Carter Brown Library, C808 .C350r. 
Heliodoro Jacinto de Araújo Carneiro, Reflexoens, e observaçoens, sobre a pratica da inoculação da 
vaccina, e as suas funestas consequencias: feitas em Inglaterra, Londres, Na Impresao de Mr. Cox, 
Filho, e Baylis, 1808. 
Courtesy of the John Carter Brown Library at Brown University. 


