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A MEU QUERIDO PAE.

Pintar-vos os sentimentos de que a minha alma está penetrada , ser-me- hia
impossível ; escrevendo-os cu não faria senão enfraquece-los : assim cu julgo
melhor , sentir e calar -me.

CICII

A MINHA EXTREMOSA MÃE,

Como hum testemunho publico dos sentimentos, que suas virtudes gravarão
no coração de seu filho.

•«
%

A MINIIAS IRMÃAS, IRMÃOS E A MEUS CUNHADOS,

Penhor de amor fraternal , e amizade.

/. k Costa.
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A MINHA EXTREMADA TIA

ôcnljòr« D. Sinna (Sufrasia bc 5ií c ôiltm.

Vós me amais como huma mãe, minha aUciçáo para comvosco lie a de
hum filho.

AOS MEL S VERDADEIROS AMIGOS

Penhor de amizade a mais pura e constante.

i\ bc|J. Costa.



Depois de havermos por muito tempo divagado pelo immcnso campo
da Medicina , altrahidos, a cada passo , pelos muitos e importantes
objeclos que fazem parte do vasto doininio d esta bella sciencia; per-
suadidos de que todo o homem que escreve na intenção de ser ulil ao
seu Paiz deve , primeiro que tudo?, occupar-se d’aquellas cousas , que
maiores probabilidades oifefccem para o seu progresso, ou combater
aquellas que mais se oppõem á actual consolidação da felicidade pu-
blica j nos decidimos , finalmente ^ a apresentar algumas reflexões sobre

Medicina , como sendo elle huma das causas maiso Charlatanisme ein

geraes c poderosas da mortandade de nossa nascente população , c das
prolongadas e numerosas moléstias chronicas que ailligcm nossos Pa-
trícios , e constituem o germe.n principal de suas misérias physicas.

lluma vez fixada a escolha sobre o ponto da nossa 'fliese , foi nossa
primeira intenção considerarmos o charlatanisme como huma especie
de lypho identificado com as povoações , que elle incessanlemente
devasta , humas vezes de hum modo agúdo e com tal rapidez, que só
se poderia comparar aos turbilhões de Descartes , porém as mais das
vezes , minando occullamente, e sempre abreviando o fatal termo da
vida dos infelizes , que tiverão o máo fado de se deixarem prender ás
garras destruidoras d’esses novos abutres auri-sedenlos , que não se
horrorisão d accumularem thesouros, banhados nas lagrimas do orphão
e da viuva , tintos de sangue e dolorosamenle arrancados das entranhas
de homens vivos! como se fossem da terra , insensí vel aos golpes
do* miueiro'quando lhe rasga'o seio para d’ahi extrahirem os différentes
inetaes de que hão mister.

Todavia persuadidos da insu íliciencia e pouquidade de nossas aca-
nhadas forças para bem desempenharmos a ardua quão dillicil tarefa
de apresentar fiel men te hum quadro comparativo destes dons grandes
flagellos da especie humana , trabalho este que nos levaria natural-
mente á investigação das principaes circunstancias que lhe derão ori-
gem . e que nos faria remontar ás causas do seu incremento e progressos
ou que mais contribuirão para a sua consolidação , e isto nos primitivos
tempos, aonde reina e reinará mesmo para o mais profundo Philosopho,
hum infinito de duvidas , que nos Irará sempre vacillantes de hypothèse
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hypothèse , sempre incertos dos ju í zos que (izermos, por isso mesmo

que serão baseados sobre problemas irresoluveis ; sendo-nos demais
preciso traçarmos hum quadro aonde st; achassem representadas as
formas diversas e. variadas de que se reveste o charlatanisme , com tal
clareza e vivacidade de cores , que cada membro da sociedade podesse
segura e facilmente reconhecer os homens que o praticão aíim de os
evitar; eahi como vindo muito a proposito, e porque escrevemos para
o Brazil em huma cidade onde o seu numero não lie diminuto, tomar-
mos para modelo da nossa symplomatologia hum dos muitos que co-
nhecemos, e então não só como meio preservativo mas até mesmo
como remedio unico que julgamos capaz dextermina-los appellar
para assistência do Governo, e isto no tempo em que elle, occupado
com négocies da maior transcendência, seria por essa razão surdo a
nossos clamores; vimo-nos , bem a nosso pezar , na necessidade de
abandonar este primeiro ensaio de nosso escripto, passando a encarar-
mos o charlatanismo debaixo de dous pontos de vista , isto he , esta-
belecendo duas classes de charlatães: na primeira das quaes inclu í mos
todos aquelles que, sem titulos ou autorisação obtida por lei , se ar-
rojão a praticar a diílicil arte de curar. São estes os charlatães propria-
mente ditos. Na segunda inclu í mos todos os que; usando dos mesmos
meios e manejos que os primeiros afim de captarem a confiança pu-
blica, só different d’elles, por se acharem munidos d’esses titulos, d’essas
autorisações ( bem ou mal adquiridas) que áquelles fãltão. Seria talvez
opportuno tratar , em capitulo separado , dos charlatães ambulantes ,
que por aldêas, villas e cidades vão vendendo seus remedios miste-
riosos , seus especí ficos attestados por mil fict ícias curas. Gomo porém
nos não consta que elles sc apresentem , entre nós, nesse apparato
comico que para tantos crédulos serve de trágico fim , nos limitá mos
a conservar sómenle aquellas duas grandes divisões , na primeira das
quaes os levamos inclu ídos. Terminaremos a nossa These , lançando
huma vista d’olhos sobre as duas principaes causas que alentão o
charlatanismo em Medicina , o amor da vida e o irresistível poder da
imaginação. Entramos desde já em materia , definindo o que enten-
demos por charlatão e charlatanismo , como sendo este o methodo
mais natural de encetar qualquer assumpto.

em
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Dá-se o nome de Charlatão , a lodo o homem que emprega a impostura para
allrahir a confiança publica , a fnn de a reverter em vantagem propria.

Charlatanisme applica-se aos meios de que o charlatão se serve para obter
esse fim.

Diversas teem sido as etymologies que se teem dado a esta palavra. Assim
Furetiere e Calepino, julgão-na derivada do italiano cerctano, formado de Carc-
tum, cidade perto de Spoleto, d'onde sahirão os primeiros impostores que ,
sob a bandeira de Hippocrates , corriáo de cidade ein cidade para tratarem da
venda dosseos remédios. Outros dão-lhe por elymologia a palavra italiana ciar-
iar-e , que quer dizer , palrar , parolar. Emfini Menage e muitos outros julgão,
que esta palavra deriva de circutatanus , por corrupção da palavra latina circu-
lator ; opinião esta que nos parece a mais rasoavel.

Tendo-se com o andar dos tempos grandemente augmcnlado o numero dos
indivíduos que cmpregavào este infame meio devida , o uso veio a confundir
( muitas vezes com bastante razão ) esta palavra coin a do empiricp; não porque
cilassejão synonymas, visto que a palavra « cmpirico » do origem grega , quer
dizer expericncia y experimentação ou , ( se se lhe quizer dar mais latitude ) ,
sabio por expcriencia ; mas sim por lerem muitos dos appcllidados empíricos
jurado bandeiras no sempre crescente exercito dos charlatães. Nem por isso
ficando menos certo , que se deve fazer justa differenço entre estes e «quelles
empiricos , que sendo-o na genuina significação do termo , prestão serv iços rears
á humanidade cbastanie concorrem para os Verdadeiros progressosda medicina.
Como taes consideramos «quelles que , tendo por chefe Scrapiào d .Vlexandri «
na opinião de Celso , ou Phüino de Cós , segundo Galeno . dilVerião alo certo
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ponto da escola de Hippocrates , regeilande d'artc de curar os dogmas da phi-
losophia , c proclamando que a experiência só bastava para fazer conhecer as
moléstias , bcui como para prescrever os medicamentos proprios.

Do que levamos dito , v é-sc pois claramente o quanto difTerem os cmpiricos
sinceros dos charlatães cavillosos. E na verdade , aquellcs examinando as mo-
l éstias , comparando-as, notando altenciosainentc os symptomas externos , bem
como experimentando repelidas vezes os mesmos medicamentos cm casos dados,
operavão curas; estes, de ordinário homens sem talentos, experiência esciencia ,
baseando toda a sua arte na impostura c falsidade , sy empregão os estrata-
gemas e velhacarias com o ú nico fan de se locupletarem à custa da vida dos seos
semelhantes.

Segundo a definição que dámos de charlatão , podemos avançar que nada ha
mais antigo , nem que mais se tenha propagado , do que o charlatanisme. En-
contrão-se charlatães em todas as classes da sociedade. Home-os , e ainda hoje
os ha , já de religião c virtude , ja de seiend« e espirito. Abramos as paginas da
historia , e facilmente encontraremos milhares de exemplos que comprovarão
a veracidade e exacçàodas proposições, que acabamosde emiUir;porem restrin -
gindo-nos ao nosso ponto , deixamos a outros o trabalho de os indagar em
outras sciencias ; tratemos de os fazer conhecidos n’aquclla cm que não só o
seo numero he maior , como mais funesta a sua influencia. « Por quanto a
anarchia em medicina , como diz Tissot , lie a mais perigosa de todas , pois que
esta seiend« , som regras e sem leis , he hum verdadeiro flagelle , tanto mais
perigoso quanto elle fére sem cessar. »

Nos tempos de ignorância , em que tudo jazia em profunda cegueira , a me-
dicina ( lie forçoso confessado ) não foi senão hum deplorável charlatanisme
baseado sobre erros de lheosophia , erros que hum grande numero de medicos
partilharão de boa fé , porem que outrosadoptarão como hum meio de impòr
ao publico. Assim , se percorrermos a historia da medicina entre os Egypcios e
Hehreos, n’ella não veremos senão impostores , que , aproveitando-se da fraqueza
o credulidade dos seos contemporâneos , gahavão-se de curar as moléstias as
mais inveteradas com seos amuletos , seos especificos e encantos. ( Cadetde
Çnssicourt, Die. Sc. Med., art. ( 'ltar(at .) So dirigirmosas nossas vistassobre a dos
Arabes , ahi lambem nãoencontraremos , como dizSprengel , « aquclla reserva ,
circunspecção c amor da verdade que distinguem o verdadeiro medico do igno-
rante charlatão. » A horoscopia e a astrologia erào os seos conhecimentos os
mais exactos , e seos medicamentos , composições absurdas , formadas pela
mistura das mais disparatadas substancias.

As duas mais celebres nações d'antiguidado, Horna e Grécia , furão inun-
dadas de charlatães : para d isto convencermo nos bastará que nos Um-
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bremos ila iuQinensa multidão de nomes que tinhâo para os designar. Chamava
se ochlagôgoi ou agio tai , em latim , agiria , os que por seos discursos ajuritavào
o povo ao redor de si ( Leclerc , I list, da Med. ) : tcpUisiani , da palavra sepla-
sium , que significa toda a especie de aromas , e mesmo o lugar em que elles
ajuntavão o povo para venderem os seos remédios. Km Capua havia outr ora
huma praça com este nome , onde virão-se em todos os tempos vendedores de
específicos : he o que mui hem nos faz vòr Martial nos seguintes versos :

« Quodquc ab Idumæis vcctnm , scplasia vembint ,
« Et quiclquid confort , medieis , I.agæa calaplus.

Circultorcs , circulatorcs , circumforanei , os que corrião as cidades e villas ,
para tratarem da venda dos seos remedios; cpidiphrioi , iatroi , scllularii mediei ,
medicos sedentários, os que- esperavão os compradores sentados em suas lojas:
era este o officio que Epicuro exprobrava a Aristoteles ; o de hum Charenton
de quem Galeno tirou algumas dcscripçõcs dc medicamentos ; o de hum certo
Eudamus, que vendia anneis contra a mordedura de animaes venenosos , de
quem Aristophanes zombou em huma comedia ; o de hum Clodius d 'Ancona ,
a quem Cicero chamou pliannacopòla circimforanciis. Sc bem que a palavra pliar-
macopòla , como diz Leclerc (Historia da Medicina) , servisse entre os antigos para
designar o que vendia medicamentos mesmo sem os 1er preparado ; dava-se
çomtudo em particular áquellcs que hoje designamos com o titulo » le char-
latão , c era tomado como huma offensa; assim nos mostra o elegante poeta
de Tivoli nos versos seguintes:

« Ambubajaium collegia , pharniacopola:,
* Mcntlici , inimæ , balatroncs , Iioc genus onmc
• Mœ sluin ac sollicilum est cantoris morte Tigelli.

IIonAT. Sat. 2.*, Libr.1.*

Emfim , liavião outros muitos nomes que servião não só para designar a qua-
lidade de seos officios, como para os ridieularisar. Taes erão pharmacopeia ,
pharmacos , dé pharmacon , veneno; pharmacotriUc , pigmentarii , htrbarii , òcc. <Scc.
(Leclerc , Hist, da Medicina. )

Os nossos Eudamus, os nossos Clodius , os nossos Charentons cm nada diffe-
rein dos antigos. A sccna não fez mais que mudar de individuos , he
genio que os governa , o mesmo espirito que os dirige, e o uiestno fim
atlcndem ; o ganharem dinheiro enganando o publico ! !!

Existirão mesino na antiguidade povos charlatães ; taes forão esses celebres
povos charoadòs Psyllos , que habilavãn , segundo Plolomeu , a Mannarica .
segundo Slrabão ( que parece 1er dado a posição a mais exacla ) , aeliavão-se
situados ao meio dia da Cyrenoica entre os iNasamOes, po\ o de salteadores que

o mesmo
a que

ou
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assolavào as costas da Eybia o os Getulos , nação bollicdsa c fcroz. Ile n 'estes
infortunados climas , abrasados pelo ardor do sol c assolados pelas serpentes
contra a mordedura dãsquacs elles erão , di/.-sc , mui poderosos , empregando
palavras e toques mágicos, a sucção e saliva , que nascôrão estos povos dosquacs
a historia nos transmiltio alguns usos e costumes. Calão , segundo Plularco ,
depois da batalha da Pharsalia , tendo aceitado o cominando do exercito ven-
cido , e resolvendo allravessar a Mauritania para cnconlrar-se com Scipião , que
para ahi se tinha refugiado , levou alguns d'estes Psvllos cm sua companhia ,
para preservar o seo exercito do veneno das serpentes que inundavão este paiz.
Augusto tendo sabido que Cleopatra , para subtrahir-se ao seo triumplio , tinha-
se feito morder por huma áspide ou antes (segundo Galeno) tinha dislillado
veneno cm huma ferida que em si mesma fizera , enviou-lhe hum d'estes
Psyllos e o encarregou de empregar toda a sua industria para cura-la ; mas
quando elle chegou achou-a expirando.

Porem sem Iranspoilarmo-nos a séculos mui remotos , sem ser preciso mesmo
recorrer á fabula , podemos apontar outros povos que , allrihuindo-se asmesrnas
virtudes e os mesmos privilégios que os Psyllos , praticávão as mesmas ceremo-
nias. Taes forão osMarsas , que habilavão esta parte da Italia , chamada il ducato
di Marsi , os quaes usavão lambem como os Psyllos das palavras e loques má-
gicos , ao que os poelas latinos fazem tão frequentes allusões. Taes forão, se-
gundo Slrabão , esses í ndios que presavão se de curar por scos encantos as mor-
deduras das serpentes que domesticadas , fazião-nas dançar ao som de sua voz.

Pouco diremos acerca dos m ágicos , astrólogos e ouln s muitos impostores,
que também dalão de alta antiguidade. « A magia (como diz Yirey , Diet. de Sc.
Med. , art. magie ) , fundada sobre o erro , credulidade , temor e esperança , foi
hum instrumento de que se servirão certos homens para reinarem sobre o espi-
rito do vulgo. » Elles, em possessãode algumas descobertas uleis ou de alguns
processos vantajosos , cobrião suas invenções com o véo d’allegoria , cercavão-
nas de prestígios , augmentando assim o seo valor. A magia , pois , foi huma
espccie de envoltorio mislicó dado aos nossos primeiros conhecimentos; ella
applicou -se mais parlicularmente á medicina do que ás outras sciencias , pois
que , promeltendo aos homens acura dos scos males , a cessação das suas dores ,
tornou-se por isso mais respeitável aos seos olhos. Porem á proporção que os
homens forão adquirindo luzes , e por cilas podendo distinguir o verdadeiro do
falso , o seo nome, que ao principio era respeitado , foi depois taxado de infamia.

0 mesmo diremos da Astrologia , espccie de magia fundada sobre alguns
conhecimentos vagos cm astronomia , a qual servio lambem de soccorro na
cura das moléstias. Foi Crinas de Marselha , segundo diz Sprengel , quem a
introduziu na medicina no anno sessenta da nossa éra. A medicina dos Arabes
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era qua/ i toda fundada sobro cila , e até o renascimento das letras na Europa ,

formava a base de quazi todos os conhecimentos humanos.
Existião mesmo Astrologos do profissão , que tratavão só de certas molés-

tias , lacs forão sem duvida os que se chamarão para curar a loucura de
Carlos VI , e taes forão outros muitos impostores , que inundarão a côrle
de Luiz XI , e de outros antigos reis de França. Nós não tocariainos n'isto
senão vissemos, que , para vergonha do século em que vivemos , ainda hajão
mágicos e astrologos, que applicando tão absurdas regras para o tratamento
das moléstias, immolão os que levados por taes artimanhas , cahern em suas
bem armadas rôdes; porém felizmente hoje o seu numero he mui diminuto ,
e sua influencia estende-se sómente ao baixo povo, ávido de tudo quanto lie
maravilhoso; o que faz com que muitas vezes a ousada impericia , que tem a
arte de o seduzir , receba a palma do mérito.

Assim deixando de parle a magia e astrologia , vamos tornar patente a
funesta influencia do charlatanismo , por alguns exemplos tirados dos feitos
dos mais celebres charlatães , cujos nomes e proezas forão conservados por
M. Dionis , e que hoje se achão transcriptos na Encyclopedia (antiga edição) ,
d'onde nós exlraliimos os seguintes :

« O Marquez de Carêto, hum d'estes aventureiros dotados de caracter insi-
« n.uante e familiar , que se apresehtão em publico , protestando que tem
« em sua arte toda a habilidade que fallece aos outros , como que postcr-
« gando a multidão, apresenlou-se ao proprio Principe , de quem obteve
« favores e pensões. Elle possuia hum remedio, que vendia a dous luizes a
« gota !!; era impossivel que hum remédio tão cáro não fosse excellente !!!
« Este charlatão foi causa de se não fazerem asapplicações necessárias , n’huma
« pleurizia , ao Marechal de Luxemburgo , do que morreo. » Esta catastrophe

desacreditou o charlatão: porém o grande capitão morreo , victima do cliarla-
tanismo do tal Marquez.

« Dous frades capuchinhos succederão ao marquez italiano ; flzerão publicar
« que trazião de paizcs estrangeiros segredos desconhecidos aos outros ho-
« mens. Forão hospedados no Louvre , e deo-se lhes mil c quinhentas libras
« de pensão por anno. Hum que se fez chamar abbade Rousseau , foi mártir
« do sco charlatanismo , preferindo antes morrer do que ser sangrado. Outro
« que se fez conhecer com o nome de abbade Aignau , tinha hum remedio.
« que, dizia ser infallivcl para as bexigas. Este infallivcl remedio matou o
« Principe d'Epinoi, c fez perigar o duque de Roquclaure , que escapou por cl -
« las serem de boa qualidade. »

« O abbade de Bclzé veio lambem a Versalhes tratar d algumas pessoas
« da familia real. Era hum padre Nonnando, quc julgou dever ser medico ;
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« purgou M.“ * In Dnuphino vinte c dims vczcs cm hum mezl ! mesmo nas
« circunstancias as mais intempestivas. A princcza franccza achou-se muito
« mal , o duas suas criadas , Mil." iioloze e Patrocle , que lambem linhão sido
o purgadas , morrerão!!

« Hum senhor de (ierf appresentou-se depois com hum oleo deguáiaco ,
• que a nada menos tendia do que tornar a immortal idade partilha do
« genero humano : elle vio lambem a princcza; assegurou-lhe que tinha curado
« muitas pessoas em idênticas circunstancias ; correo a preparar o tal oleo ,
« porém quando chegou a princcza tinha já morrido. Este homem, que pelo
* seo segredo devia ser eterno, 1res mezes depois já não vivia !! »

Porém nenhum charlatão fez tanta bulha , nenhum esteve tanto em moda ,
como o medico de Chaudrais! Eis o que d’elle diz a Encyclopedia. « Chaudrais
« Le huma pequena aldèa , composta de cinco ou seis casas, perto de Mantes ;
o ahi existia hum rústico camponcz , que aconselhava óra humas hervas, óra
« humas raizes : o povo o honrava com o titulo de Medico. Sua reputação
o espalhou-se portal modo , que chegou até Pariz, d'onde os doentes correrão
« em tropel para Chaudrais; de sorte que foi mister edificarem-se casas a
« fim de os hospedarem!! Aquelles que não tinlião senão moléstias passa-
« geiras , com adistraeção , a viagem , mudança de lugar , &c. , curavão-se ,
« altribuindo a cura ás maravilhosas virtudes das hervas e raizes que o char-
« latão lhes vendia. Os outros porém vollavão como linhão ido ou quando não
<> peiores. O concurso dos doentes durou ainda assim por 1res ou quatro
« annos!!! »

« Apparcceo depois o senhor Bouret com suas pilulas contra cólicas inllam -
« matorias; elle mesmo , tendo sido altacado d’ellàs, tomou o seo veneno e
a matou-se. >- Praza a Deos que esta maldita raça voltasse contra si suas ar-
mas, tomando seosremedios , que com isto muito ganharia a sempre crédula
humanidade.

« Apresenlou-se depois em campo hum boticário do condado d’Avinhäo ,
« com humas pastilhas universaes , que devião curar todas as moléstias! !
« Este charlatão era tão estú pido, que , tomando para mil pastilhas , mil
« grãosd'arscnico , misturava sem precaução alguma com oulrolanto d assucav.
« A distribuição era inexacla , e assim o maravilhoso remedio produziu os
« maiores estragos. »

Moncrif , cm suas cartas sobre os charlatães , dirigidas a Astruc, nos relata
a historia de hum homem , que fazia consistir toda a sua medicina em huns
pós que appellidava sympalhicos , cuja velhacaria foi por elle desmascarada.
Estes pós linhão a propriedade , dizia elle , de fazer suúr na distancia de hum
quarto de lcgoal porém no momento da operação , o velhaco charlatão linha
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a destreza de fazer dobrar os cobertores. Moncrif diz mesmo ter visto muito*

doentes morrerem por desprezarem , durante esta operação , os remede .

necessários.
Hum medico inglez pretendia tor descoberto , pouco mais

mesma época cm (pie apparcceo o tal charlatão dos pós sympathicos , a causa
de todas as moléstias. Erão noventa e huma espécies de insectos que as pro
duzião: elle fazia-os vèr por bum microscopio no sangue dos doentes. Ao
mesmo tempo que linha descoberto as noventa e huma cspecies de insectos
productores das moléstias, encontrou outras tantas nas plantas , que , dizia
elle , erão as ú nicas capazes de destruí rem as primeiras. La Condamine sub-
raetteo-se em saude á experiência e desmascarou o impostor. He facil ajuizai
quão terriveis sorião as consequências de medicamentos administrados segundo
emelhantes ideias!!!

menos pelaou

Terminaremos a lista d’estes impostores, com a vida do mais celebre char-
latão ; cu quero fallar de Cagliostro , d’esse homem maravilhoso, como o

appellidavão no século dezoito, que por suas curas , suas panaceas , seos
pretendidos milagres, e sua opulência inexplicável, fixou aaltençâo da Europa ,
e de muitas partes d’Asia e d’Africa. « Seo verdadeiro nome era Balsamo,
que depois trocou com o de Cagliostro. Nascido em Palermo a oito de Junho
de 17/j3, de huma familia obscura , soube aproveitar esta mesma obscuridade
para se fazer celebre , lançando sobre o seo nascimento bum véo misterioso.
Moço sem recursos , com huma educação desprezada , n ão tendo meios para
se lançar na scena do mundo , onde tanto ambicionava figurar , a sua alma
ardente , e sua activa corrupção á tudo suprirão. A Grécia , o Egypto, a Persia ,
Rhodes , a ilha de Malta , forão os theatros onde se representarão os primeiros
actos de sua vida aventureira. Elle curava nos palacios , nos serralhos, c nas
estradas. Sua panacea era humas vezes pilulas, em que o aloés formava a
base ; outras hum elixir vital em que o ouro e os aromas formavão o prin-
cipio essencial. Foi com o nome de Acharat discipulo do sabio Allhótes que
fez a viagem ao Levante , onde o Cherife de Méca o appellidava « O filho desgra-
çado da natureza. » Segundo os lugares e suas necessidades , este charlatão
tomava diversos nomes: ora era o deconde Ilarat; conde de Fenix; ora marquez
d’Anna * de Tischio , &c. &c. , c ultimamente foi com o titulo de conde de
Cagliostro , e com o trôna de 1mm opulento personagem que. dirigi
Pariz , onde assim que chegou vio-sc logo cercado polos grandes , c pelas
mulheres de valimento.

o-se a

Então cerca-se com todos os aprestos de hum thaumaturgo. annuncia-se
hum propheta , diz ter muitos séculos deidade!! , prega o illuminismo .

espanta os seos adeptos com os prostigios da phantasmagoria , desconhecido
como
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então om França , o distribue aos seos amigos o soo elixir dc immorlalidado !

Ainda não se tinha visto hum charlatão moslrar-sc tão generoso , tão desin-
teressado , o não se podia conceber como este homem extraordinário, adquiria
dinheiro sulliciento para fornecer a sua excessiva despe/.a , quando o celebre
processo do collar , de M.mo de Lamotte , com o cardeal Luiz de Rohan ,
patenteou sua velhacaria e impostura. A condessa de Lamotte o accusava dc
haver recebido o collar da mão do cardeal , e que o havia quebrado para
com elle engrossar o thesouro occulto de huma fortuna considerável ! Des-
terrado Cagliostro , assim como o cardeal por huma ordem do parlamento ,
de 31 de Maio de 1786, retirou-se a Inglaterra onde esteve dous annos; depois
foi a Bàle , depois aBrienne, a Aix em Saboia , a Turim , Genova , Verona
e emfim a Borna onde o mais trágico aclo de sua vida terminou, apode-
rando-se d’elle a inquisição , e fazendo-lhe o processo como illuminado e
franc-maçon. Huma bulla do papa ordenava a pena de morte contra estas
associações secretas e suas filiações : a pena de Cagliostro foi commutada ein

prizâo perpetua. Do forte de S. Angelo foi transferido ao castello de S. Leão ,
onde morreo em 1795. » ( Dictionnaire de la Conversation.)

Pelo exame dos precedentes factos já podemos ajuizar a funesta influencia
dos charlatães; por elle podemos ver que quasi todas as classes da sociedade
fornecem seus individuos a esta arte vil e desprezível ; e que assim , frades ,
abbades , marquezes, camponezes, &c. &c., todos , cada hum por sua vez , pro-
curarão adquirir fortuna á custa da credulidade dos seus contemporâneos ; por
elle lambem vètnos que não he só o vulgo ignorante que tributo lhes paga e a
elles recorre , porém que pessoas , aliás dotadas de luzes, e occupando as mais
distinctas classes da sociedade , lambem favoravelmente os acolhem , e mesmo
os protegem , recebendo por paga perda da saúde quando não seja da vida.

Assim lie tempo que o publico abra os olhos e deixe de tomar por verdadeiro
mérito o tom decisivo do charlatão ; assim como acabar dc crèr que o silencio
nem sempre lie só partilha da estupidez, lie esta injusta opinião dos homens
que , alentando o charlatanismo e desanimando o merecimento, faz com que
muitas vezes pessoas instruídas se tornem verdadeiros charlatães!

A Cirurgia que , por sua clareza e evidencia , parecia ser o escolho contra o
qual se fossem despedaçar os manejos do charlatanismo , nem por isso deixa
de ser prostituida por impudentes charlatães. Assim vêm-se ousados lithotomis-
tas não lazcrcm senão a incisão do perineo e adextradamente tirarem huma
pedra que ahi linhão introduzido! Oculistas o mesmo fazem para a ope-
ração da catarata ! Outros inculcando-sc hábeis para tratarem de fracturas
dão consultas por hum preço vil ^ e pondo apparelhos sobre membros não trac-
turado.i, produzem males que então se tornão muitas vezes irremediáveis ou
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acima dos recursos da arid Porém não he lanto has fracturas como nas luxa-
ções que estos charlatães ( que os Francczcschainâo renoueurs , remendadores )
se fazem julgar eminentes. Corn efleito , he n'estes casos que se podem ver as
barbaridades de que he capaz esta raça infernal , estropiando os desgraçados
que cahem ein suas mãos.

O Barão Iticherand ( Erros populares sobre a Medicina ) refere hum caso ,
de que ellè mesino foi testemunha , que mostra até que ponto chega a igno-
rância e maldade d’estes pseudo-cirurgiões... . « Era hum caso de luxação do
humerò: depois de terem feito muitos esforços inúteis, puxando c torcendo o

braço cm todos os sentidos , e não podendo obter a reducção, comporlarã o-se
da maneira seguinte: atarão o doente a hum banco immovel c conservarão- no
assentado , seguro por hum grande numero de homens , sol» o pêzo dos quaes
elle eslava como esmagado; depois com a extremidade de huma corda lizérão
hum laço abaixo do cotovèlo , c com a outra atarão ao cabrestante dc hum lagar :
depois do tudo isto assim preparado , do/.e homens forão encarregados de fa-
zerem rodar a maquina. Apenas começarão , que , no meio de grilos e gemidos
espantosos do doente , a pelle d’axilla rachou-se e despedaçou-se em differentes
lugares. A espadua seria arrancada do tronco, sc os homens , encarregados de
reterem o paciente , fossem surdos aos seus gemidos e não fugissem , áccusando
de bárbaro e alróz o procedimento de tão malvado charlatão; .. . »

Em fim outros existem , cuja conducta lie tanto mais revoltante quanto niais
dignado castigo , que percorrem os campos inculcando-se dextros e peritos
para a cura das hernias, privão o homem do precioso attribute da virilidade ! !
Inutilmente perseguidos por huma policia vigilante c rigorosa , exercem ainda
oseu tremendo officio em algumas províncias da França.

Felizmente o nosso poiz nã o ollcrocc esta classe de charlatães ; porém outros
existem senão tã o bárbaros e atró/.es , ao menos tão ousados e estú pidos , que
fjfiotidianamente produzindo estragos , são entretanto consentidos no nosso
paizs onde desgraçadamenlc as leis policiaes relativas ao exercido da Medicina
e Cirurgia , além de fracas são mal executadas. Eu quero fallar dos nossos bar-
beiros e d«a nossas parteiras , vulgo , comadres.

Os primeiros , de ordinário , est úpidos Africanos , que às vezes nem sabem
expressar-sô , principião aprendendo a sangrar sobre tálos de couves! e depois
armados do ponte-agudas lancetas , levão < » sen ferro , muitas vezes assassino ,

sobre partes bastante delicadas, entremeltendo-se a fazerem as mais diflicois o

perigosas sangrias: então , despidos dos mais simplices conhecimentos , o com
princípios taos, produzem os males de que quotidianamente somos impassí-
veis espectadores....

Quanto ás nossas parteiras , como os males que a sua ignorância produz sã o.
6
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por assim direr, duplos , matando muitas vezes a mãi c o filho , justo hc < jue
nos detenhamos liuin pouco. Mulheres , «le ordinário, nascidas cm huma classe
mui baixa da sociedade , imbuidas de.graves preconceitos , despidas de todos
os conhecimentos, ignorando mesmo algumas vezes o 1ère escrever , cuja mo-
cidade foi estragada nos deboches e prazeres: tacs são o caractcr, condição e

^ciênciad'aquellas a quem hc permiltido, entro nós , o exercício da dillicil e
laboriosa arte obstrclica !!!Que estas desgraçados persuadão-se que teem a pro-
priedade de adevinharem o sexo do féto; que creião na existência do culbuto
no fim do sé timo ou principio do oitavo mez, são preconceitos que em nádapre-
judicão: porém o que lie na verdade immincntemcnlc condenável , lie a sua
ousadia em acliarem-se aptas para terminarem os mais diílicultosos partos , e
quando já ossoccorros da arte são impotentes, he quando cilas decidem-se a char
marem o Parteiro : hc ainda este péssimo costume de administrarem elexires,
licores espirituosos c outras substancias incendiarias: hc ainda a sua crássa
ignorância , que fazendo-as julgar que quanto maiores forem os esforços que a
parturiente empregar , tanto mais depressa parirá , ol>rigão-nas a fazerem esr
torços violentos em occasiões as mais impróprias , tirando cm resultado de
semelhantes praticas , aneurismas, hernias, e outros males muitas vezes irreme-
diáveis. A ousadia de algumas clicga a ponto tal que, cançadas dos in ú teis
esforços que tem feito para extrahirem o féto , chcgão a levar laços e instrumentos
ao utero , produzindo com lues manobras os mais escandalosos assassinatos !!
A este assumpto referiremos dous factos que nos forão communicados por hum
distinclo pratico d'esta capital.

Huma d’estas parteiras , de que lia pouco falíamos, tendo sido chamada para
vòr huma parturiente, julgou que a occasiáo do parlo era proximo: mandou vir
huma garrafa c obrigou a parturiente a assoprar n’ella com toda a força possivel;
no fim de doze horas de imiteis esforços, sobreveio huma hemorrhagia uterina
tal que a inalou em poucas horas.
que chegando achou a desgraçada viclima nos últimos paroxismos,

não foi sua indignação ao vòr que semelhante accidente linha sido provocado
pela maldita parteira ; pois que locando a parturiente rcconheceo que o eólio
uterino ainda não estava dilatado !!! !

Outra ( este lie ainda mais horroroso ) atlreveo-se , depois dc ter feito os
maiores esforços para extrahir o féto , a empregar hum forcéps já muito usado ;
então sem saber manobrar o instrumento , sem conhecer as partes onde hiu
introduzido , com elle varou o utero de lado a lado , morrendo a desgraçada
parturiente no fim de poucas horas no meio das mais cruéis dóresl !!

Taes são os resultados da crassa ignorância , da cega ousadia e malvada impe-
ricia de algumas de nossas parteiras , rezullados estes que deixarúõ de apparecor .

Chamarão então a toda pressa o Dr.* * *

e qual
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M> quando a policia medica deixar do ser , como lie no nosso pau, simplesmente
nominal.

Os remedios secretos, já conhecidos dos Romanos, que os chamavão arcanum ,

são ainda hoje os principaes agentes de que os nossos charlatães se servem para
enganarem o povo c satisfazerem a sua vil sòdc d ouro. O povo , sempre ávido
do maravilhoso , concebe cm geral huma ideia sempre vantajosa dos remedios
secretos, c julga vòr n’olios hum recurso infallivcl contra todas as moléstias ;

pris que o mistério com que são envolvidos parece augmenter o seu mereci-
mento ; elle suppõe que cnccrrão admiráveis virtudes, c tal medicamento
que não seria tomado se se soubesse a sua composição , torna-se inestimável
aos seus olhos , só porque elle ignora o que he. Km vão, a experiencia tenha
mais de mil vezes feito justiça a esses maravilhosos inventos de desinteressados
pkilantropos , o povo cégo obstina-se a acccita-los sempre com admiração !

Estes remedios, que apparecerã© com tanto esplendor em diversas épocas ,
todos acabarão por serem desmascarados , e a illusão huma vez dissipada não
deixou vòr senão os traços dos seus desastres. Taes foráo todos os pretendidos
especilicos , todas as panaceas , lithontricos, pós c emplastros &c. &c., e outros
que , se fosse necessário enumera-los , era preciso amontoar volumes ! E taes
são ainda hoje essa immcnsidade de pílulas universacs , unguentos Durandsaguas
anti-cancrosas e dartrosas ,chapas kirkianás , &c. cVc. , cuja faustosa importância
he constantemente assoalhada nas nossas folhas diarias, theatro ephemero onde
se estabelece sua fama. Substancias de ordinário inertes ou composições vio-
lentas proprias a levarem a desordem em todas as funeções da economia , já
hamuitosseculos conhecidas, e de novo condecpradas com hum titulo pomposo ,

taes são , em resumo, as qualidades dos remedios ditos secretos , cujos possui-
dores não se pejão inculca-los , já como o resultado de tradições antiquissimas
devidas aos desvelos do seu quarto ou quinto avô , já como medicinas de algum
illustre nome da maior antiguidade , achadas cm algum livro raro , já como
revelações dos aborigenas , e muitos outros meios equ ívocos

Mas , pondo mesmo de parte os danos que de sua applicação possão resultar ,

suppondo-oscom as qualidades taes quacs seus possuidores altribuem , a mesma
delicadeza e probidade se rccusão em conceber que se possa conservar em se-
gredo hum remédio , hum medicamento supposlo ulil e que pódc contribuir
para o restabelecimento dos seus concidadãos. () bem de todos não pódc
posto em parallelo com a vantagem de hum só: ha muita disproporçào
philanlhropia grita , que hum tal proceder lie injurioso para a humanidade...

N ão aviltaremos nossa pcnna, criticando scriamentc estes impudentescharla
lâes quo , debaixo do titulo importante do medicos dc urinas . são ( como dir Porcv.
Opusculos cm medicina ) para a multidã o crédula e supersticiosa outros tantos

ser
. e a
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a molesüa, para a quai clla foi tào ostultaincnle consulla -los. Este» degenerado»
Esculápios , ostas aimas vis, dopois de torem scdusido a imaginação do povo por
algum artificio grosseiro , vendein-lho scos remédios , cuja administração feita
aem conhecimentos e precaução nas moléstias graves não faz senão empeióra-
las , ou produzir outras ainda mais perigosas , sacando-lhe alem d'isso bastante
dinheiro. Estas velhacarias e decepçõcs , só proprias para excitarem a indigna-
ção das pessoas esclarecidas , que perfeitamente instruídas da crassa ignorância
d’estes impostores , não podem deixar de entrega-los a hum eterno desproso ,
hão deixão entretanto de prosperarem n’este século esclarecido c de encontra-
rem crédulos em quasi todas as classes da saciedade.

Agora de passagem tocaremos cm outros charlatães, que outro nome não
merecem , pois que empregão os mesmos meios , para obterem o mesmo fim ,
o ganharem dinheiro á custa da credulidade publica. Eu quero fallar de certos
pharmaceulicos que aviltando a nobre e util arte da pharmacia , já com seos
mentirosos annuncios de remédios suppostos , uteis a humanidade , já prosti-
tuindo-a a ponto de conlrahircm , com certos medicos bastante vis em provocar
ou consentir associações que a credulidade dos pobres doentes , alimenta os
benefícios , já dando consultas cm suas otlicinas sobre dillerentes moléstias , e
fazendo applieaçõcs , já cinfim abandonando-as para liirem fazer visitas aos
seos clientes externos! D’estes alguns exemplos ha entre nós , se bem que
poucos, porem que não deixão de quotidianamente fazerem viclimas áquelles
que , ou levados por scos mentirosos annuncios, ou pela barateza e facilidade
de suas drogas e consultas, cabem incautos em suas rèdes. Só huma policia
sevéra sustentada por leis enérgicas poderá reprimir laes abusos.

Mós não terminaremos o pouco que havemos dito sobre os charlatães incluí-
dos na primeira classe , sem fallarmos n essa iimncnsidade de receitas de re-
médios caseiros que cada família possue. Mós nos contentaremos com esta sim -
ples observação , e lie , que estes remédios conveem não somente cm todos os
casos para a mesma moléstia , como lambem em todas as moléstias. Eis o cfuc
lie suilicicnte , julgamos nós , para fa/.cr vêr a que se reduz a sua cflicacia.

Os raciocínios os mais fortes, as admoestações as mais racionáveis não são
capazes de desabusarem os scos possuidores ou aos que d’elles fazem uso , pois
que logo trazem a campo as immensas curas por elles operadas , d’esdo o seo
quarto ou quinto avô , mesmo nos casos mais desesperados.

Com isto terminamos as reflexões que tínhamos a fazer sobre os medicastros
incluídos na nossa primeira classe ; passando agora a tratarmos dos charlatães
titulados , c dos meios do que lançào mão para adquirirem fortuna c celebri-
dade.
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So lamentamos a cxisloncia de pessoas quo , sem lilulos ou autorisaçao «dg"

tua obtida por lei . fação quotidianamenle lògros e viclimas, quaúU*
devemos contristar pela existência de medicos , que , deixando a senda longj
e trabalhosa da probidade, entranhão-se pela estrada larga e íacil do charla-
tanisme ; porem jã que elles íizerão hum uso tão criminoso de suas aulorisações
( bem ou mal adquiridas) , procuremos derribar o pedestal que alcvantá rão
com suas proprias mãos, arrancando a mascara da impostura, e patenteando
seos ardiz e estratagemas.

Em todos os tempos a considerarão e a forluna forão ídolos a que os homens
(izerão sempre oblações e holocaustos. Para obtè-loa , sendo insuflicientes os
meios justos e ordinários, lançarão mão de tudo o que mais depressa lhes
podia dar a posse de semelhantes thesouros , não se importando se esses meios
erão ou não honestos. Então a falsidade , a astúcia e a intriga , vierão em soc-
corro da ambição.

« Seria hum exame curioso, diz Yicq-d’Azvr.o das grandes reputações e suas
causas : as velhacarias que o charlatanismo emprega para obter huma fama ,
sua marcha insidiosa , o ruido que faz , são proprios para recrear o medico
sabio e modesto que lie testemunha ; porein , accrescenta o autor, se o especta-
culo de taes artifícios o diverte hum momento ; muitas vezes os suecessos dos
charlatães o desanimão e adligem. »

Inspirar por qualquer preço que seja , huma alta opinião dos seos talentos :
fazer sobresahir os sufíragios reaes ou pretendidos que os galardoào ; eis , o

estudo constante do medico que abraça o desejo innnoderado de chegar á ce-
lebridade e á fortuna. Sua paixão lhe suggéré huma multidão de artifícios, que
elle combina , segundo o papel que quer representar e segundo a espheru em
que se acha collocado. Para se estabelecer no mundo, diz Larocbefoucaull ,
faz-se tudo o que se póde para parecer n’elle estabelecido. Peneirados das van-
tagens d'este melhodo , lions clamão caridosamente contra os seos eollegas , c
modestamente poem-sc acima de todos ; outros teem panegyristas que pagão ,
ofliciosos amigos ou mulheres alliciadas , que os exaltào c engrandecem : estes
fazem ostentação de riquezas mal adquiridas , chegão sempre em equipagem ,
cheios de etiquetas não fallão senão em grandes da corte , e dão por medida
dos seos talentos os favores que a fortuna lhes concede ! Est'oulro procura
sempre , antes de chegar a casa dos seos clientes , 1er que dizer algum dito
graçado e amavcl ás mulheres, porque conhece o seo fraco para o louvor ; faz
entrando hum comprimento agradavelmente torneado , c na sabida o mesmo
repete. Que satisfação o ouvir a todos a huma sò voz esclamarem: Ah! quanto
lu- amavel e agradavel este Doutor!! ! Pouco lhe imporia que o chamem sabio,
sempre o será se sempre fòr amavcl ; « Car réussir avant tout, mimeavant l< savoir.»

nos iiuo

en-

0
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Outros , npodorando-sc da conversarão n lium circulo , fazem-se reciproca-

mente com hum collcga complascenle , oscomprimentos os mais lisongeiros , e
procurão fazer brilhar cm hum colloquio já antes preparado hum saber , que
não engana senão os tolos , porem que o sabio que he algumas vezes testemu-
nha o ajuiz.a em silencio c ri-so de lastima. Estoutro quer occupar a attenção
publica, attacando os princípios reconhecidos , e os melhores adoplados, clama
contra a vaccina , quer proscrever o sulfato do quinina das lebres intermitten -
tes : estabelece parodoxos, em lodos os ramos da medicina , para excitar huma
disputa : sco nome apparece em todas as folhas publicas: se alguém lhe não
responde , elle a si mesmo refuta-se! ! ! Aquelle faz-se chamar com estrépito
de porta em porta e espalha assim o seo nome até então desconhecido.

Este , moderno Asclepiades, despreza e regeita lodosos inelhodos adoplados
antes d'elle. A natureza levantou , só para elle , véos até então impenetráveis.
Para apregoar e espalhar a sua fama , elle mesmo emboca a tuba e dirige o en-
thusiasmo. Estegenero de charlatanisme compromette a dignidade de huma
arte que tem necessidade de consideração , para resistir aos prejuisos da igno-
rância e ás pretenções da intriga. He hum tios meios mais laceis e ordiná rios
para sobresahir que emprega a mediocridade , e que o mérito nem sempre o
desdenha. Só as armas do ridículo e da salira devem-lhe fazer justiça.

He na verdade doloroso e acerbo o patentear taes factos; porem o quadro
seria incompleto se passássemos em silencio estes Doutores , que conhecendo
a facilidade com que o vulgo se deixa levar por tudo quanto se afasta dos ca-
minhos ordinários , chamão em soccorro de seo mérito a singularidade de suas
maneiras e de seo vestuário , o tom de inspirado c a linguagem de propheta.
Informados nas antecamaras dos padecimentos dos doentes , lhes dizem ao
vè-los. Vós tendes tal e tal moléstia; já soffrcstes d’estas e d'aquellas , experi-
mentaes agora tacs e tacs symptomas a taes e taes horas !! Qual não será o
maravilhoso etïeito que deve produzir este tom prophetico sobre a imaginação
dos doentes , sempre prompta a enthusiasmar-se ?

He por semelhantes manejos que o mérito vè-se lodos os dias supplantado
pela ignorância! E em quanto esta vive em huma feliz abastança e n’huina

ultautc prosperidade , aquelle vegeta acabrunhado por huma oppressiva in-
digência!... He ainda á semelhantes manejos , que a medicina deve o ter ser-
vido por tantas vezes de alvo á envenenadas sé tas , que quasi sempre são tão

iustas, quanto os que as merecem são felizes!!

Que vasta galeria de retratos não nos forneceria o charlatanisme . se podes -
pintar este Proteo debaixo de todas as formas ridículas que cada dia

ins

seinos

adopta , seguir alguns medicos com a mascara que lhos he propria ; avaliar
< • fazer o exame de algumas reputações ; combater o pedantismo cm seo
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templo , c abater certos pygmòos , que se esforç.ão cm se mostrar como gig ,, j-
tes? Porém para bom desempenhar hum tal trabalho seria preciso 1er a pcfina
de hum Steelc ou de hum Addisson.

Até aqui temos considerado o cliarlatanismo dos medicos ainda não con
lundido com o que há de mais vil e culpável ; porém quantas vezes não vemos
nós medicos , indignos do nome que deshonrão , movidos só pela vil sèdc
d’ouro, confundircm-se em todas as relações com a turba dos mais vis charla-
tães, e d’elles não se distinguirem , senão pelos t í tulos 'que os garantem do
rigor das leis ? A medicina , esta nobre sciencia , em suas mãos deixou de
ser huma profissão honrosa, elles não a considerão senão como huma indus-
tria , digamo-lo senão como hum meio de vida. O Templo d’Epidauro , he
por elles considerado como hum mercado, onde a honra c a probidade tècm
hum preço vil , a astúcia e o dinheiro huma valia inestimável. Ile d’entre estes
que sahem , os que associações ignóbeis contrahem com certos pharinaceu-
ticos a si iguaes cm sentimentos , associações cujos lucros entre si são repar-
tidos lie d’entre estes que sahem os que manejando a subtil arma da
intriga , procurão desacreditar seos eollegas, que cm casas ricas curão , para
depois n’ellas se estabelecerem !... Ile d’entre estes que sahem,

basta de exemplos , que só a indignação de que me vejo possuido me obri -
garia a produzi-los; e abaixemos este tenebroso véo que encobre tão amargas
verdades... Entreguemos á ignominia e ao desprezo huma grande parte d’a-
quelles que assim vilipendiarão, e ainda aviltào a difiicil , nobre e ulil arte
da medicina, « já que as leis não tèem applicado (como diz Hippocrates) contra
os que tão mal a praticão , senão a deshonra e a vergonha !.. »

Comludo , apezàr do odio que consagramos ao homem que , abusando da
credulidade e fraqueza do seo semelhante , procura tirar partido de suas dòros
e padecimentos ; e desejando , se possivel fosse , exterminar tal flageilo da
face da terra , não duvidamos confessar que o cliarlatanismo (se esto nome se.
lhe deve dar) , que o homem da arte emprega não he movido nem por hum . »

sordido interesse , nem por huma desmesurada, avidez de reputação , mas sim
pela louvável intenção de curar , ou ao menos moderar os males que alUi
gern o seo pobre doente; cm vez de ser considerado deshonroso e prejudicial
deve ser reputado não só innocente como mesmo necessá rio, lie hum dos
seos mais sagrados deveres lançar mão de tudo quanto poder auxilia-lo
ulil quão louvável tarefa.

Porém

em tão

Para mostrarmos a veracidade da proposição que acabamos d’emillir . basta
roflcctirmos sobre a immensidade do moléstias produzidas pela imaginação ,
« poder admirável do nosso syslcma intellectual (como diz \ ircy , Diet , dts .V
Mid.,art. /mag.) , que por seo esplendor,sua estranha mobilidade c sua cnci gu
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dispor de todas as nossas funeções , exerce a mais poderosa influencia sobre

ofgattisüçïlo * , (pie enlfio veremos que arte de a cxallar ou diminuir
a proposito como meio curativo deve ser muitas vezes empregada pelo medico ;
o que assim os artifícios de que elle lançar mão , quaesquer que sejão, sendo
em vantagem do seo doente , cm lugar de serem considerados como charlata-
nisme, lie hum dos seus mais sagrados deveres. Ousámos neste caso reivin-
dicar a sentença de Platão , que dizia , « que só aos medicos deve ser concedida
a mentira , pois que do nosso erro depende muitas vezes a nossa salvação. #

Todos os nossos esforços , pois devem tender a lisongear, e entreter a illusão
( juando ella deve produsir felizes resultados.

Nas moléstias que estão mesmo acima dos recursos d’arte a mentira torna-
sc ainda de hum recurso infinito. E na verdade como censurar as beneficas
imposturas de hum medico que desesperando salvar hum amigo , compõe
hum romance , hum systema engenhoso para seduzir a imaginação d’aquelle
que a medicina condena ? Feliz então o medico que póde conservar a espe-
rança do desgraçado , e dillusão em illusão conduzi-lo assim até o tumulo!!!

Por maiores pois que sejão as mentiras que elle propõe , por mais extra-
vagantes que sejão os remedios que prescreve , em laes casos, o medico não
deve ser reputado charlatão , pois que elle exerce a medicina moral.

Terminando aqui as retlexões que tínhamos de fazer sobre os charlatães
titulados, vamos, fieis ao programma da nossa these , ainda hum pouco demo-
rarmo-nos na indagação das principaes causas que favorecem e alenlão o char -
latanisme em medicina.

O homem , assim como todo outro animal , lie levado por seu proprio ins-
tincto , a velar em sua conservação , e quando alguma de suas funeções ,
que tão poderosamente concorrem á este fim , vem a ficar desarranjada, huma
inclinação irresistível o obriga a hir com toda apressa procurar os soccorros
necessários, a fim de poder gozar da vida sem d òr. Tal lie demais a sua
natureza, ou antes a sua fraqueza , que elle n’este estado obedece a sua ima-
ginação em prejuizo da sua rasão. Esta faculdade , que o dirige e conduz na
maior parte de suas acções , quer seduzindo-o com o encanto de hum falso
prazer , quer amedrontando-o com o horror do mal , pois que he no seu
espelho magico que os objectos os mais impercepliveis c ordinários se trans-
formão em colossos c monstros, subjuga-o e faz-lhe ceder cegamentc sem
raciocinar tirando-lhe a liberdade de discutir e julgar.

Da mesma maneira que o misero navegante que , arrojado ao mar , vendo
despedaçado o batel em que ainda esporava salvar-sc , abraça-se com huma
fragil laboa , esperando com ella chegar ao desejado porto , assim o homem
doente , vendo do hum lado a vida que parece fugir , c do outro a attorra-

a nossa
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dora ideia da morto, acccita pressuroso os soccorros do primeiro qu < -
apresenta , e que lhe faz com impudência o elogio de
e huma longa recapitulação dc suas pretendidas curas maravilhosas.

O amòr da vida , pois , que dá a credulidade huma extensão extraoi 1

naria , ea imaginação que exerce huma tão poderosa influencia sobre o homem ,

a ponto de fazer cmmudecer a rasão , são com effeito as principaes causas ,
que juntas a outras muitas, concorrem a favorecer o charlatanismo em medi-
cina , e a perpetuar para sempre o seu reinado.

Aqui damos fecho ao nosso tosco trabalho. Baldos de conhecimentos neces-
sários , parabém desempenharmos hum tão diflicil encargo, não ousaríamos
apparecer em publico , se de hum lado hum dever incxcusavel d’apresentar
hum trabalho a fim de obter hum titulo que tanto almejámos, a isso nos
não obrigasse , e se de outro nos não animassem a benevolência dos nossos
juizes, e as palavras do sabio escriptor inglez:

« Whoever thinks a faultless piece to see ,
« Thinks what ne'er was, nor is , nor e’er shall be. »

Antes de abrirmos mão da penna , aproveitamos o ensejo para dirigirmos
os nossos agradecimentos ao Ill.mo Sr. Doutor Thomaz Gomes dos Santos,
pela benignidade com que se dignou aceitar a presidência da nossa These, o
pelas affaveis maneiras com que nos tratou.

seus medicamento*

•»



IIIPPOCllATIS APIIOIlISiMI.

SECT. 1/ APH. l.°
1. Vita brevis , ars longa , occasio præcçps, experimentuni fallax ,

judicium diilicile. Oportet aulem non modo, se ipsum exhibcrc quæ
oportet facientcm, sed etiam ægrum , cl præsentes et externa.

SECT. 1/ APH. 6.°

2 . Ad extremos inorbos , extrema remedia exquisite optima.

SECT. 3/ APH. l.°
3. Mutationes anni temporum maxime pariunt morbos : el in ipsis

tânporibus magnæ mutationes lù m frigoris , tùm caloris , cl cætera
pro ratione eodem modo.

SECT. 5." APII. 13.°

/j. Qui sanguincm spumosum exspuunt , bis ex pulmone tabs re-
jeetio fit.

SECT. 7.° APII. 1.“

5. In morbis acutis , extremarum partium frigus malum.

SECT. 7. a APII. 1A.°

C. A plaga in caput , stupor aul delirium, malum.

Jlio do Janeiro , 1841. — • Typography do LAIUIUEUT, rua do Larradio , N.» 5».



Esta These está conforme os Estatutos. Rio cie Janeiro. 7 de
Novembro de 1841.

DR. TIIOMAZ GOMES DOS SANTOS. Tl.
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