Episódios da Vida Médica1
Terapêuticas…
“Hypnotismo
Escrevem de Ponte do Lima:
O sr. dr. António Ignacio Pereira de Freitas, o distincto
clínico, sempre investigador e sempre estudioso, tem
procedido no hospital d’esta vila a notáveis experiências
de hypnotismo para a cura de certas e especiaes doenças
nervosas.
Para a sciencia, o magnetismo animal é agora um assunto
que volta de novo a ser muito agitado; como auxílio para
a medicina é quasi uma novidade.
Uma mulher chamada Anna, da freguezia de S. Martinho
d’este concelho, apresentou-se no hospital d’esta vila
queixando-se de muitas doenças que ela tinha realmente
presentes no espírito sem que, todavia, as tivesse a afetarlhe o corpo. Uma histérica. Estava nos casos; e o sr. dr.
Freitas tem procedido com ela a experiências curiosas que
muito têm interessado.
Magnetiza-a: a mulher adormece. Diz-lhe então que já não
sofre nada, que está boa. Acorda-a depois e ela acha-se
realmente boa. Suponhamos que a mulher não tem sono
nem apetite. O sr. dr. Freitas magnetiza-a e durante esse
ato diz-lhe, sugere-lhe a ideia de dormir e de ter apetite.
Acordada a doente come e dorme e bem. Com isto, muitas
outras cousas curiosíssimas. Magnetiza-a e sugere-lhe
verbalmente a ideia de estar no outro dia a dormir ao meio
dia em ponto. A essa hora a mulher cai num profundo
sono. Magnetizada, diz-lhe que esteja no outro dia, a certa
hora, a rezar de joelhos em certo sítio. À hora e no ponto
indicado, lá estará a rezar, sem que nada a possa impedir
de o fazer.”
Novidades, nº 777, 1887
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“Cura notável
Os abaixo assinados muito e muito agradecem ao
mui nobre e mui ilustrado médico o ilustríssimo sr.
dr. António de Ordaz, com consultório médico e
cirúrgico no largo do Intendente 19, os tantos
cuidados e desvelos que se dignou dedicar à nossa
boa mãe, de mais de noventa, 90 anos, que há quase
três meses tem estado de cama, proveniente de
uma pneumonia dupla de que foi acometida no mês
de outubro do ano pretérito e que, infelizmente, se
reproduziu duas vezes, até fins de novembro,
depois seguida de alguns vómitos sanguíneos e
diarreia biliosa, com alguns pequenas manchas,
ainda que poucas, sanguinolentas. De todos estes
padecimentos a tem restabelecido o nobre filho da
muito respeitável sciencia médica, o sr. dr. de
Ordaz, e bendito Deus, nossa boa mãe já dá hoje
alguns passeios em casa e se senta junto de seus
filhos, do que dizem os entendedores ser caso
extraordinário.
Lisboa, calçada nova da Bica do Desterro, 14, 1º
andar de janeiro de 1883 (…)”
Diário de Notícias, nº 6092, 1883
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“Ex.mo Sr. Dr. Rei
É na verdade um assombro o que se tem dado
comigo devido ao seu admirável Óleo de Lille
contra a calvície. Fez em setembro um ano que
estive em Lisboa e vendo anunciado o Óleo de
Lille de V. Exª comprei na sua pharmacia (largo
do Corpo Santo) um frasco e segui daí para
Caminha onde tenho a minha residência.
Chegado ali comecei a fazer uso do seu óleo
por ter uma grande calva e mesmo o cabelo
que me restava era enfezado. A primeira coisa
que notei foi o suave aroma que ele tinha. Não
bastou mais que dois dias para que a muita
caspa que eu tinha fosse tirada com o pente e
sentisse no bulbo piloso uma sensação de
nutrição que me convenceu logo que o seu
óleo devia ter valimento para a calvície. Na
verdade, o que eu lhe confirmo e acrescento é
que a calva que eu tinha desapareceu e o
cabelo que a substituiu é cheio e mais corado,
o que há naos não tenho. Pode V. Exª fazer
desta minha carta o uso que quiser.
Não tenho receio que em desmintam por que
eu sou prova bastante de que o seu Óleo me
restituiu o meu cabelo.
Receba, pois, as felicitações e agradecimentos
sinceros de quem é com a mais distinta
simpatia e consideração.
Valença, 3.01.1886 (…)”
Diário Popular, nº 7091, 1886
Nota:
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