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O processamento e busca pelo ouro potável na farmácia paracelcista

Ivoni Freitas-Reis*

1 INTRODUÇÃO

A farmácia paracelsista, demonstrava um especial cuidado com a origem do material utilizado na
produção dos medicamentos e ainda se rivalizava em preocupação com o processo e com a dosagem.
Segundo Paracelso, o veneno era um remédio, que, quando administrado na sua forma não letal – após a
“purificação” – retinha o poder de ação e podia produzir curas maravilhosas (Paracelso, [1520], p. 49-51).

Para ele e para os seus seguidores, a alquimia era a arte de revelar o que estava oculto. Segundo eles,
“as grandes virtudes da natureza não seriam evidentes para ninguém, se a alquimia não as trouxesse à luz
e as tornasse visíveis” (J. Jacobi, 1995, p. 173). Portanto, as verdadeiras propriedades do medicamento só
poderiam ser conhecidas se ele fosse manipulado por um processo de purificação química, ou seja, pela
extração da quintessência.

A forma de encarar a doença no corpo humano levava os paracelsistas a não admitirem algumas
terapêuticas utilizadas pelos galenistas. Todo poder curativo e todo modo de ação do medicamento esta-
vam centrados num certo grau de pureza e nos métodos utilizados na purificação deste. A especificidade da
ação do medicamento decorria diretamente dessas atribuições. Assim, Paracelso afirmou que: “o médico
químico, por sua habilidade na arte, seria capaz de encontrar impurezas em substâncias aparentemente
inofensivas, bem como virtudes nos venenos mais possantes” (Paracelso, [1530-1531], p. 77-79).

Tendo como objetivo comum a extração da “pura essência dos medicamentos” por meios químicos,
não seria a origem – vegetal, animal ou mineral – das substâncias que seria utilizada na preparação desses
medicamentos, a principal preocupação de um médico químico, mas os processamentos utilizados na
busca do arcanum1 (J. Jacobi, 1995, p. 177-180), o grau de pureza alcançado e a determinação da dose
específica para cada paciente.

Neste trabalho pretendemos estudar, através dos receituários aqui selecionados, que a busca pelo
medicamento perfeito, o ouro potável e o processamento utilizado para obtê-lo era o moto maior de suas
pesquisas dos médicos do século XVI, independentemente de tenderem ao galenismo ou ao paracelsismo.
Procuramos ainda assinalar como, através desta busca, deu-se o incremento dos medicamentos quimica-
mente preparados nas prateleiras de profissionais de diversas correntes médicas do XVI e de séculos
vindouros.
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1 A verdadeira essência do medicamento, a composição do occultum.
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2 OS QUIMICAMENTE PREPARADOS: ACEITAÇÃO E AMBIÊNCIA

Na última metade do século XVI e na primeira do século XVII, havia um número cada vez maior de
estudiosos que queriam aliar os medicamentos da farmácia paracelsista aos princípios filosóficos da
medicina humoralista de Galeno. Um dos indiscutíveis pontos de confluência entre os iatroquímicos e os
paracelsistas estava na necessidade de purificação dos medicamentos.

A filosofia médica de Paracelso já vinha conquistando adeptos no continente europeu. Na Inglater-
ra, entretanto, apenas algumas partes do receituário paracelsista começavam a ser divulgadas (Debus,
1996, p. 49-57). Em solo inglês, a filosofia de Paracelso entra pelas mãos de R. Bostocke, um purista e
parlamentarista inglês, com seu trabalho em língua nativa, que exortava o paracelsismo como a mais
antiga e verdadeira arte de curar e pela divulgação das reiteradas críticas de Thomas Erasto (G. Dorn, 1998,
p. 56).

Acredita-se que a obra publicada por R. Bostocke foi o The Difference Betwene the Auncient Phisicke...
and the Latter Phisicke, em 1585, que devido à escassez de citações, parece ter permanecido quase que
inteiramente desconhecida na Inglaterra, assim como a própria biografia do autor é encoberta por muitas
dúvidas ainda não debeladas (Freitas-Reis, 2006).

Para conhecer a farmácia decorrente da medicina química – e a sua busca por uma receita que
pudesse curar todos os problemas de saúde – nos apropriamos da obra de R. Bostocke que, conforme mencio-
namos, enaltecia o trabalho de Paracelso e não apenas o seu receituário. Para tal, buscamos cotejar o seu livro
com outras obras contemporâneas levando em consideração iatroquímicos, paracelsistas e médicos clássicos
a fim de verificar algo que estava em primeiro plano: o processamento. Isso porque tal processamento parece ter
sido o grande diferencial entre a medicina humoralista, derivada de autores como Hipócrates e Galeno e a
medicina dos quimicamente processados. Deste modo, além das ideias sobre o tema em Paracelso, fomos
buscar suporte em alguém que poderíamos chamar de paracelsista, como Oswald Croll (1580-1609), mas
também em alguns daqueles que consideramos serem mais adequadamente chamados de iatroquímicos,
como Joseph Duchesne, o Quercetanus (1544-1609) e Jean Béguin (1550-1620).

Consideramos também importante ampliar essa análise através do médico e filólogo suíço-germânico
Conrad Gesner (1516-1565) que foi, durante toda sua vida, adepto da medicina humoralista, sem, no entanto,
deixar de valorizar os processos de purificação dos medicamentos. Segundo o pesquisador A. G. Debus, Gesner
acabou por contribuir com a aceitação dos medicamentos quimicamente preparados em solo inglês, devido à
admiração e respeito que os estudiosos elizabetanos lhe dedicavam (Debus, 1996, p. 53).

Tanto os paracelsistas quanto os iatroquímicos que pesquisamos estavam de acordo, no entanto,
com uma afirmação de Paracelso: que as impurezas, os venenos, assim como as virtudes, estavam presen-
tes em todos os seres vivos2 da natureza e que só a Chymia seria capaz de identificar e separar aquela parte
do medicamento que fosse prejudicial à saúde do homem (Paracelsus, [1530-1531] p. 31).

3 A BUSCA DA PEDRA FILOSOFAL

Na incessante busca por combinados minerais na medicina química, toda a atenção dada às purga-
ções e a ação de “purificar os corpos”, estava intimamente ligada ao mais perfeito de todos os medicamen-
tos, àquele capaz de curar todos os males, o remédio que:

2 Os minerais e os metais também eram considerados vivos, pois  se acreditava que eles germinavam,
cresciam, adoeciam e morriam.
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Alguns filósofos têm chamado de Mãe e I mperatriz [dos medicamentos], outros têm chamado
de I nestimável Glória, outros de Quintessência, outros de Pedra Filosofal e de Elixir da V ida.
Uma poção de tal eficácia é tão infalível e maravilhosa, que toda e qualquer enfermidade é
faci lmente curável, a vida humana é pr olongada para o seu l imite natural, o homem é
maravilhosamente preservado em saúde e em potência e virilidade do corpo e da mente, no
vigor dos membros, na clareza da memória e na agudeza do intelecto. Ainda mais, todas as
espécies de feridas  que podem s er curadas, s ão curadas s em dificuldade, além dis so, é o
melhor e mais infalível remédio contra toda espécie de veneno. (D. Geoghegan, 1938, p. 26-
37).

Analisando essa petição apresentada em Londres no dia 15 de maio de 1423, pelo médico Gilbert
Kymer3 (d. 1463), endereçada ao rei da Inglaterra Henrique VI (1421-1471), pleiteando uma licença para
praticar alquimia, podemos perceber que o sonho do médico e do alquimista era o de alcançar a
perfectibilidade da natureza humana através do “Elixir Universal”, ou do “Ouro Potável”.

R. Bostocke dedica o capítulo três do seu livro ao Medicamento Universal. Ele afirma que esse foi o
primeiro medicamento dado por Deus aos antigos médicos e que era um remédio tão puro e incorruptível e
tão agradável a Anima, que seria “capaz de consertar e corrigir toda e qualquer doença no corpo dos
homens” (Bostocke, 1585, sig.B.if.(av)-B.iif.(ar)4). Segundo ele, esse remédio não teria as qualidades relati-
vas ao frio, calor, umidade ou secura que os humoralistas buscavam num medicamento, mas seria, sim,
livre de todas as qualidades inferiores, etéreo e “pleno das virtudes celestiais”. Tal medicamento agia por
dois caminhos para nutrir o corpo: “o nutrimento de todos os membros do corpo, que se separa nos três
princípios – sal, enxofre e mercúrio – e o outro nutrimento que é o Licor do Luna Celestial5 – que é o
nutrimento do fogo natural ou Anima” (Bostocke, 1585, sig.B.iif.(av)).

Dessa forma, o medicamento universal seria capaz de “expurgar”, de arrancar do corpo qualquer
tipo de doenças, tanto as terrestres como as celestes, pois: “esse medicamento celestial traz em si virtudes
celestiais”. Bostocke lamenta que “a verdadeira composição desse remédio tenha sido coberta com tantas
parábolas, com tantos discursos obscuros, que o condenaram ao esquecimento e levaram tantos homens
ao estado de extrema pobreza, tentando fabricar montanhas de ouro”, e acrescenta que “aquele que domi-
nasse o conhecimento para fazer o medicamento universal, esse elixir, capaz de tudo curar, teria o domínio
do mais puro ouro que o homem pudesse ter nas mãos” (Bostocke, 1585, sig.B.iiif.(av)).

Para Bostocke, seria justamente essa analogia que levou os antigos filósofos a chamarem as “doen-
ças minerais” pelos mesmos nomes dos metais impuros e dos planetas, devido tanto à localização desses
no corpo humano quanto às doenças provocadas por esses “metais imperfeitos” como a doença do chumbo
ou de saturno, de cobre ou de vênus. Bostocke afirmava ainda que as “doenças” do ouro também eram
chamadas de doenças minerais de tal forma que, “assim como o mercúrio e o antimônio purgam e limpam
o ouro de suas doenças, dando a ele uma pureza imaculada, o Medicamento Universal utiliza da tintura do
mercúrio e do antimônio para purgar o corpo de todas as suas doenças”. E complementa, “assim, quando o
homem não tem mais nenhuma dessas enfermidades, é dito pelos filósofos que a sua saúde foi trazida para
o mais perfeito ouro” (Bostocke, 1585, sig.C.f.(v)).

3 Gilbert Kymer era médico de Humphrey, duque de Gloucester e tio de Henrique VI. Por recomendação do
duque Kymer foi eleito, em 1446, chanceler da Universidade de Oxford e tornou-se grande benfeitor da
biblioteca dessa universidade (Webster, 1979, p. 303).
4 O livro de R. Bostocke, como muitos outros de sua época, não era paginado e só podemos nos referenciar
a ele através das signaturas e dobraduras.
5 O “licor do luna celestial” parece tratar-se do que Paracelso chamava de licorem vitæ ou bálsamo humano,
uma espécie de “força vital” (Pagel, 1982, p. 365-71).
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Depois de justificar a transmissão dos conhecimentos sobre a fabricação do Medicamento Univer-
sal através de parábolas que o protegiam dos não iniciados e interesseiros, Bostocke relembra que: através
de parábolas também ensinou Jesus Cristo e fornece uma receita – a mais “completa” presente no The
Difference...:

Um exemplo de um excelente Remédio Químico Particular, sob o título: para converter 
[prata] em  [ouro]. Pegue um Dragão Verde6 e lave-o em banho morno até que todo o sangue
saia  de suas veias, pegue a parte mais pura desse sangue, de acordo com a arte, então
destile is so, rep ita [a  desti lação] por mais três  vezes , pegue este licor e desti le-o com o
Fígado de Marte7  e guarde essa coisa preciosa. Pois isso tornará o Calces of Luna8 em perfeito
Sol, isto é, tornará a Prata em Ouro. [E acrescenta] Mas, o verdadeiro significado disso é que
esse remédio poderá converter e tornar aquelas partes afetadas do corpo do homem, que são
sujeitas e atribuídas à lua em perfeita saúde. (Bostocke, 1585, sig.C.ii.(v)-C.iii.(r)).

Comparada às formulações obtidas nos trabalhos de alguns de outros estudiosos da química médi-
ca a receita do autor do The Difference... é bastante incompleta e vaga. Isso nos leva a questionar quão
próximo dos fornos alquímicos R. Bostocke teria se posicionado para a construção de sua ardorosa defesa
dessa arte. Para melhor entendermos essas relações com outros autores, iniciaremos por Paracelso.

É interessante observar a comparação feita por Paracelso para convencer seus ouvintes da possibi-
lidade da transmutação. Ele dizia que, assim como as ervas e as flores mantinham a sua seiva e através de
água, luz e calor, ela poderia ser multiplicada, mesmo no inverno, da mesma forma seria possível, pela
habilidade dos alquimistas, enriquecer de ouro e prata as veias dos minerais e metais imperfeitos, pois:
“eles carregam dentro de si o imaturo sol e a imatura lua. Do mesmo modo [pela habilidade e indústria do
alquimista], o elixir e as tinturas dos metais são maturados e tornados perfeitos” (Paracelso, [1653], p.
173-191).

Ainda no De Natura Rerum, Paracelso ensina como fazer o ouro crescer como se fossem ramas de
cucurbitáceas9, formando, segundo ele, “uma belíssima erva dourada ou árvore dos filósofos”. No decorrer
do processo, após a calcinação do ouro, ele dissolvia as cais em água régia e dizia que isso deveria formar
uma pasta branca, que seria levada ao fogo até nada mais “ascender” e afirmava extasiado: “você vê o Sol
crescer no vidro, e crescer em forma de uma árvore, com muitos galhos e folhas”. Segundo ele, o processo
era semelhante para a maioria dos metais, sendo que para a maior parte deles podia-se utilizar a aqua
fortis no lugar da água régia (Paracelso, [1653], p. 173-191).

No Treatise Number Two of the Philosophers Mercury, and Mediuns of Tinctures, do Archidoxis, Paracelso
afirmava estar tratando “de toda a natureza e propriedade da tintura, do que gera todos os metais, isto é, do
Mercúrio dos Filósofos” (Paracelso, [1653], p. 155). Segundo ele, todo aquele que desejasse ter a tintura
dos filósofos deveria misturar o mercúrio vivo e o mercúrio dos filósofos, pois esses concordavam e
completavam-se “como se fossem o macho e a fêmea, o homem e a mulher”, deles derivavam todos os
espíritos de todos os metais. Além disso, ele advertia: que “o corpo do Sol permanece firme e fixado no fogo,
mas o do mercúrio vivo não” (Paracelso [1653], p. 154).

6 Provavelmente o vitríolo.
7 Provavelmente o crocus mars, ou as cais de ferro, ferro calcinado (Beguin, 1605, p. 9).
8 Pela definição de calcinação presente em J. Béguin: “Calcinação é a solução dos corpos mistos para formar
cais, calces ou calx”, é razoável supor que se trata das cais de prata (Beguin, 1605,  p. 24-26).
9 Plantas da família das abóboras.
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Paracelso recomendou cuidado na hora de misturar os dois mercúrios, pois era necessário colocar
quantidades iguais do mercúrio dos filósofos e do mercúrio vivo para que o sucesso fosse alcançado.
Alertou também que o tamanho do vaso (alambique) devia ser adequado à quantidade que se quisesse
preparar, pois “um alambique muito grande não permitiria escoar a fleuma e um muito pequeno ressecaria
a mistura [...] Importante também que este seja de vidro e ele nunca deve ser completamente cheio”. Do
mesmo modo, recomendou que o fogo fosse mantido sempre moderado e ininterrupto (Paracelso [1653], p.
157).

As inúmeras recomendações e cuidados exigidos para o preparo dessa “preciosa” tintura nos levam
a imaginar quantas vezes ele deve ter repetido esse experimento em suas fornalhas. No capítulo seguinte,
Paracelso ensina como se deve fazer para saber se a pedra obtida, seja da Lua ou do Sol; possuem a pureza
necessária para se trabalhar (Paracelso [1653], p. 157).

Uma medicina que pudesse arrancar as doenças pela raiz, era dessa forma que Oswald Croll via a
medicina universal, em suas palavras, “aquela deixada por Paracelso”. Tal filosofia trazia em seu bojo,
como afirmava Croll, “o supremo medicamento universal, que quando administrado no corpo humano não
conhecia ‘destemperos’ [...] mas possuía as virtudes para curar todo e qualquer tipo de enfermidades”
(Croll, 1670, p. 1).

Oswald Croll parecia estar certo de que o caminho para a limpeza e purificação do corpo deveria
passar pela purgação, pela extração das “corrupções minerais”. Quando tratou do mercúrio, Croll forneceu
uma receita de Solar Precipitate Mercury” que era uma mistura de ouro dissolvido em água régia, de mercú-
rio e de antimônio, citado como o principal remédio para o “mal francês” (ou seja, a sífilis) e capaz de
“limpar o sangue nas veias, a medula óssea, e quaisquer impurezas que permaneçam ocultas nas carnes,
nos nervos e sob a pele serão purgadas”.

Uma receita semelhante à anterior, mas utilizando o sal amoníaco no lugar do antimônio, sob o título
de Aurum-vitæ, segue àquela do Solar Precipitate Mercury. Talvez devido à ausência do antimônio – conside-
rado um purificador por excelência – não é recomendado para tantos males, mas sim para “algumas
pestilências famosas e outras tantas doenças” (Croll, 1670, p. 22).

Enfim, após a formulação do Sulfur of Vitriol preparado através do vitríolo calcinado ao sol e acres-
centando óleo de tártaro, gota a gota, se obtém um óleo que seria essencial na formulação da Tincture of
Gold. Esta é uma preciosa informação, pois, na sequência, Croll alerta ao leitor que “a preparação desse
óleo me é familiar, entretanto, até aqui tem sido um segredo” (Croll, 1670, p. 37). Vamos à receita da Tincture
of Gold:

Se esse Óleo de Flores retificado, for juntado com Cal de Ouro, diligentemente preparado e
posto em digestão por um mês, o ouro extrairá a vermelhidão; se destilado com o mesmo
óleo o our o poder á ser unido a  ele, o  qual, pelo espírito  de vinho é d issolvido em Ouro
Potável. [I sso] não pode ser descartado! Suas virtudes são diaforéticas, se três, quatro ou
cinco grãos dele for ministrado em vinho, as transpirações ocorrem [são buscadas] em tão
grande medida, que o paciente tem necessariamente que trocar as suas roupas. Mas o óleo
de antimônio, que vem a seguir  ao ouro nesta primeira destilação, purga gentilmente e
resolve todas as obstruções e é de excepcional uso. (Croll, 1670, p. 37).

Um dos estudiosos que, como vimos, por fim, acaba dando apoio às ideias de Paracelso foi Joseph
Duchesne que dedicou o capítulo XVII do The Practise of Chymicall Physicke ao ouro potável. Ele começa o
capítulo Concerning Potable Gold, dizendo que “se o ouro dos filósofos é facilmente dissolvido em licores,
ele merecidamente recebe o nome de ouro potável” (Duchesne, 1605, sig. M3(v)).
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Para Duchesne, o ouro potável trazia em si a matéria ou o elemento da vida, por isso, estava presente
em todas as coisas vivas. Ele afirmou: “o ouro é um metal com muitos sabores, muitos odores, com muitas
cores e com muitas virtudes, portanto ele é vital”. Esse metal, para Duchesne, devia “ao Sol a sua cor e a
Júpiter a sua temperatura e possuía também um ‘maravilhoso tempero’ de seu calor e umidades naturais
que o preservava de corrupções e trazia as virtudes solares e joviais para o espírito e para os membros”
(Duchesne, 1605, sig. M4(v)-N2(r)).

Embora Duchesne afirmasse que a melhor forma de se fazer ouro potável seria utilizando-o puro,
sem nenhuma outra mistura, ele aconselhava a livrá-lo de suas impurezas e corrupções utilizando: “o mais
puro de todos os metais, o mercúrio”. Duchesne recomendava que não houvesse abuso na utilização do
ouro potável, pois ele não deveria ser tratado como uma bebida ou um alimento e adicionava: “uma onça
ou duas por ano, é suficiente para prolongar nossos dias até os anos Nestorianos, sem os incômodos das
doenças” (Duchesne, 1605, sig.N2(r)- N2(v)).

Assim como Bostocke, Duchesne via a ação do ouro potável por suas propriedades “expulsoras” –
pela capacidade de purgar e eliminar o mal. Entretanto, em Duchesne é possível perceber a crença na
doutrina humoralista, na sua maneira de pensar o modo de ação do ouro potável. Ele afirmava que: “a
eficácia desse medicamento estava em expulsar as superfluidades e ‘humores’ ofensivos [...] Por ser ‘espi-
ritual’ agiria com uma força leve, como uma ‘gordura enxuta’, que manteria controlado o calor, o frio, a
umidade e a secura do corpo” (Duchesne, 1605, sig.N3(r)).

No mesmo capítulo do The Practise of Chymicall Physicke Duchesne oferece ao seu leitor uma receita
considerada por ele de fácil reprodução: “que foi encontrada em uma antiga cópia, na língua latina, num
trabalho denominado Treatise wich concerneth (as you have heard) the vertue of Minerals”, que é a seguinte:

Pegue da Aqua V itæ, destilada de vinho tinto, 4 libras . De sal queimado, 2 libras. Do enxofre
morto, 2 libras. Do tártaro branco . 2. do carvão de linho que cresce em Abella, a torre de
Campanha, na I tália, . 3. De Salpeter, . 4. Bata tudo isso em um pó fino, seque-os e, depois,
sendo misturados, juntos, coloque sobre [a mistura] a Aqua Vitæ supracitada e então ponha
toda a massa para a destilação10. (Duchesne, 1605, sig.N3(r)).

É interessante que Duchesne tenha utilizado grande parte dos primeiros parágrafos do capítulo XVII,
Concerning Potable Gold, justificando que o melhor ingrediente para esse medicamento fosse o próprio
ouro, de “preferência puro ou combinado com o mercúrio”, conforme citamos anteriormente. Entretanto, em
sua “receita magistral” – aquela que ele diz oferecer ao leitor devido à sua “bondade e caridade” (Duchesne,
1605, sig.N3(r)) – não introduz nenhum desses ingredientes. Seria, porém, em outra receita, bastante mais
complexa, em que esses e “muitos outros” ingredientes compareceriam:

Pegue limalhas de prata, de bronze, de ferro, de chumbo, de aço, de ouro, a fumaça ou a
espuma de ouro e de prata e de Estoraque, tanto quanto a habilidade do homem puder
proporcionar. Ponha isso no primeiro dia em uma urina de uma criança de sete anos de idade.
No segundo dia, em vinho branco, aquecido. No terceiro dia, em suco de Fennel. No quarto dia
dentro da clara de um ovo. No quinto dia, dentro do leite de uma mulher que o destino deu a
sorte de ter um menino. No sexto dia, dentro do vinho branco. No sétimo dia, em sete claras
de ovo. Então ponha tudo isso em uma copela11  e destile em fogo brando. O destilado deve

10  Sobre as medidas .2. e semelhantes, estas eram medidas bastante utilizadas na pr eparação de
medicamentos no século XVI, onde .3. correspondia a 30cc ou 30 mL, ou  = 1 onça = 28,85 gramas (D. R.
Culbreth, p. 21).
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ser colocado em um vaso de prata ou de ouro. Não há quem não louve essa água. Ela cura
todos os tipos de lepra e limpa maravilhosamente o corpo. Ela o faz permanecer jovem por
longo [tempo]. Use-a para o seu conforto e para o bem de seus vizinhos. (Duchesne, 1605,
sig.N3(v)- N4(r)).

É possível notar que essa receita busca a inter-relação de elementos dos três reinos e demanda um
complicado e estranho – aos olhos modernos – “processo de maturação”. Uma inter-relação semelhante
acontece na segunda parte do livro, quando trata da Medicina Hermética, no capítulo V, intitulado “By What
Art the Sulphur and Mercury of the Phylosophers may be prepared out of a vegetable, to make true potable
gold” (Duchesne, 1605, sig.R1(r)- S2(r)).

Ali discorre sobre os extratos vegetais, principalmente sobre o espírito do vinho e suas benesses, e
fornece uma maneira de preparar o ouro potável, segundo ele, “ensinada por Lull e outros filósofos”,
utilizando enxofre destilado em espírito do vinho, utilizando um alambique do tipo pelicano, e repetindo a
destilação por várias vezes. Duchesne afirma que: “esse destilado possui força para dissolver o ouro [...]
tornando-o potável, o Remédio Universal, cujo valor inestimável, é incomensurável” (Duchesne, 1605,
sig.R3(r)- R3(v)).

Na primeira vez que vamos encontrar uma referência sobre o ouro potável no Tyrocinium Chymicum...
do iatroquímico Jean Béguin, será também referindo-se a Raymond Lull. Béguin afirma nessa obra que leu
em Lull que: “se você viajasse ao interior da terra, seria possível encontrar a pedra dos filósofos” (Beguin,
1605, p. 50-60). Mas será no livro II, capítulo XX do Tyrocinium... que Béguin irá fornecer uma série de
receitas que clara e metodicamente conduzem à sua “receita magistral”. É interessante notar que ele inicia
seus trabalhos pelo preparo das tinturas dos metais “purificadores” ou “excretores” que serão posterior-
mente utilizados. Assim, começando com a Tincture of Antimony, seguida pela Panacea of Vitriol, Béguin
fornece um preparado que denomina A Solar Diaphoretick Panacea. Stomachus Struthionis of Paracelsus, que
é basicamente uma solução de mercúrio. Esse preparado, em suas palavras, “é capaz de extrair toda e
qualquer essência de metais, minerais e marcassitas” (Beguin, 1605, p. 123-124).

A sublimação do sol segue a preparação do Mercurius Vitæ que Béguin afirma preparar “conforme o
Archidoxis de Paracelso, no livro dos segredos”, utilizando partes iguais de mercúrio sublimado e antimônio,
que deve ser sublimado em fogo moderado por quatro vezes seguidas até obter uma massa branca, que deve
ser depositada para “congelamento” em mármore ou em uma mesa de vidro (Beguin, 1605, p. 124). Béguin
fecha esse tema – no segundo e menor dos seus livros – com uma receita que é The Conjunction of Sublimate
Sol, and Mercurius Vitæ”:

Do sol sublimado, ou do óleo do mesmo, sem a fleuma, 1 parte. De mercurius vitæ clarificado,
2 partes. Misture-os e juntos leve em fogo brando e destile o espírito, que deverá permanecer
coagulado. Dissolva sobre o mármore repetindo a dissolução e a coagulação por três vezes,
então,  sobre ess a matéria ponha duas partes da Q uintessência Tartarizada destilando em
um alambique até secar. Recoloque sobre o outro e destile, fazendo isso frequentemente. A
essência deverá ser destilada até ter uma aparência tão agradável quanto quando o primeiro
foi colocado. Feito isso, sobre uma parte desse medicamento ponha quatro partes do espírito
do vinho sem fleuma, digerindo-o até o espírito ser consumido. Assim você terá a perfeita
conj unção do Sol e do mercurius vitæ . A dos e é de quatr o gotas  em vinho branco. Ele é
extraordinariamente recomendado em doenças desesperadoras e naquelas de causas ocultas.
(Beguin, 1605, p. 124-5).

11 Uma espécie de crisol onde se purificava ou expurgava as impurezas dos metais pela ação do fogo.
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Por essas recomendações podemos perceber que a belíssima receita deste iatroquímico, era real-
mente o “seu remédio universal”. Podemos também notar que todas as formulações oferecidas nesse denso
capítulo foram utilizadas na composição de tal medicamento.

Vejamos, por fim, como o médico e filólogo Conrad Gesner abordou o ouro potável, ao qual dedicou
um dos maiores itens do capítulo Of Purging Medicines, Composed Destilled, do Treasure of Evonimus...
Segundo ele, os medicamentos purgativos seriam denominados “compostos aquosos” e estariam presentes
nos estudos de muitos filósofos, na composição de seus respectivos eletuários. Nas sete páginas que trata
do ouro potável (Gesner, 1559, p. 177-183), esse estudioso, que sempre respeitou e considerou as ideias
dos antigos, procurou mostrar o que poderia ter sido esse medicamento em Lull, em Nicander, em Dioscórides,
em Avicena, em Plínio, Cardano, George Agrícola, Arnaldo de Vilanova e outros.

Gesner diz ter lido em George Agrícola que homens sábios comiam e bebiam em vasilhas de ouro, de
forma que pequenas porções desse seriam ingeridas diariamente na forma de ouro potável, e que nas
quintessências de vinho de Vilanova, ouro, prata, pedras preciosas e outros metais poderiam ser dissolvi-
dos, e acrescenta: “mas essas resoluções de ouro pertencem mais aos químicos do que aos filósofos”
(Gesner, 1559, p. 181-2).

Segundo Gesner, o ouro é “certamente uma coisa secreta, a mais perfeita composição de igual tempe-
ratura e maravilhosa proporção das virtudes elementares”. Mas ele dizia que “essas maravilhosas e inegá-
veis virtudes, tão boas para se compor um eletuário, vêm do ouro natural, não do ouro químico”. Em
seguida, Gesner fornece uma receita de um “Elixir Vitæ”, que ele havia recebido por carta de um amigo de
Roma e que diz não ter ainda tentado reproduzir: “Ouro temperado iii ou iiii vezes em vinho ou oferecido de
acordo com a quantidade de vinho. Destile-o por quatro vezes em banho-maria. Você poderá utilizá-lo em
diversas doenças, tanto quentes como frias, adicionando remédios quentes ou frios e algumas vezes com
uma boa teriaca, aquela que a doença requeira” (Gesner, 1559, p. 182-3).

Segundo Gesner, os maiores louvores à quintessência do ouro seriam a respeito da recuperação da
saúde, nas afecções do fígado. Conforme vimos, porém, foram raros os medicamentos metálicos, presentes
nesse adepto da medicina clássica, que receberam indicação para uso interno. Ao contrário, portanto, do
que pode ser notado no caso do ouro potável.

CONCLUSÃO

Como pudemos ver, em todos os estudiosos que pesquisamos no ouro potável, na “mãe e imperatriz
de todos os medicamentos”, repousava a esperança de um elixir que proporcionaria a saúde perfeita. Ainda
que tais receituários fossem compostos com materiais variados e que nem todos os estudiosos fossem
adeptos do paracelsismo, a incessante busca por um medicamento completo e perfeito persistiu por mui-
tos séculos. Nomes de respeitados estudiosos conforme aqueles que abordamos neste estudo contribuíram
para a aceitação dos quimicamente preparados na Inglaterra e no continente europeu e, em 1618, uma
nova farmacopeia é lançada em solo inglês e muitos dos medicamentos desenvolvidos no percorrer dessa
jornada passaram a ali constar e, portanto, a fazer parte, oficialmente, da farmácia inglesa, ampliando as
opções de tratamento nas maletas dos médicos de então, fossem eles clássicos ou químicos.
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