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tratado IV: das deslocações, fraturas e suas observações 

 
Júnia Ferreira Furtado 



T R A T A D O I V 

CAPÍTULO I 
Das deslocações, fraturas e suas observações 

Que coisa é deslocação 

1. Deslocação é aquela que se faz quando algum osso de nosso corpo 

se decompõe e sai fora do seu lugar, de sorte que priva o movimento daquele 

membro, causada por alguma caída de alto, força ou pancada, o que se 

conhece porque não haverá movimento no tal membro e haverá grandes 

dores na tal junta, com inchação, mais ou menos, conforme o tempo que 

houver passado e estiver o corpo do tal enfermo, mais bem ou mal 

acompleicionado de humores. 

Como se devem curar as deslocações 

2. A primeira coisa que se deve fazer é aparelhar os panos, ataduras, 

aguardente, emplastos e talas; os panos antes serão mais que menos, por não 

faltarem na ocasião que são precisos, em que entrará um grosso e tapado para 

estender o emplasto que tome a junta em redondo, e para uma e outra banda 

uma boa mão-travessa, para o que se lhe tomará medida; as ataduras serão de 

pano forte e, quanto mais compridas melhor, e algumas menos para segurar 

as outras por fim, e se enrolarão para melhor se atarem com elas. 

3. Os emplastos se podem preparar do modo seguinte: terebintina 

quatro onças ou aquelas que forem necessárias, conforme a junta, porque, se 

for junta grande, será necessário mais, e, se pequena, menos; pós de toda a 

bisma, que são breu, incenso, mirra, sangue-de-dragão e almécega, de cada 
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um uma oitava ou duas, conforme for necessário; e, pondo-se a terebintina 

ao fogo, se lhe irão lançando os pós, e, mexendo com uma colher ou espátula 

de pau até ficar em boa consistência, de modo que, antes fique mais brando, 

se tirará do fogo e se porá à parte; e, no caso que não haja todos estes pós, 

também poderão bastar parte deles. 

4. Ou este, que é mais fácil para se fazer em qualquer parte das Minas 

ou do Brasil e é do que eu tenho usado infinitas vezes com feliz sucesso, 

tanto em deslocações como em fraturas: olhos de embaúba limpos das cascas 

e de tudo o que é mais duro, que fique só o que é mimoso; isto se pica em 

miúdos e se pisa em almofariz, se for de pau será melhor, de modo que fique 

uma massa bem-feita; esta se lança em tacho com aguardente do Reino que 

a cubra, com a qual ferverá a fogo brando, e se vá mexendo até que fique 

uma massa capaz de se estender no pano, mas não fique branda, antes sobre 

dura; e, tanto que assim estiver, se tirará do fogo e se porá de parte, enquanto 

a deslocação se não reduz a seu lugar; e depois que ela estiver reduzida, se 

tornará a aquentar ao fogo, e com uma colher se estenderá no pano, que já 

estará preparado por medida, o que se fará com ligeireza para não esfriar, e, 

estando a massa estendida, se pulverizará toda com pós de breu, incenso, 

almécega e mirra, ou sangue-de-dragão, todos bem moídos, ou parte deles; 

e, estando esta massa coberta deles, se aplicará na parte com toda a diligência, 

para que pegue bem enquanto está quente. 

5. Este emplasto é melhor que todos os outros, na minha opinião, o que 

digo pela experiência mo ter assim mostrado, porque a embaúba per se, depois 

de pisada, é muito aglutinante e confortativa; a aguardente é singularíssima 

para todas as partes de juntas, assim pelas confortar valorosamente, como 

porque, para os nervos e ligamentos, não há no mundo remédio igual; além 

disto, leva os pós confortantes e dessecantes, que tudo ordenado e feito como 

fica dito é um emplasto tão maravilhoso que não houve ocasião alguma em 

que me não desempenhasse com o seu maravilhoso efeito. 

6. Quem estiver em parte aonde não haja a embaúba poderá usar do 

emplasto seguinte, depois do osso metido no seu lugar, lavada e chapejada 

a parte com aguardente do Reino bem quente, por algum tempo, pondo-lhe 

o pano molhado em cima do osso, deixando-o estar, tornar a molhar e a 
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chapejar para desalterar aquela parte, aquentá-la e confortá-la. Lance-se 

aguardente do Reino, a melhor que se achar e sem mistura de cachaça, em 

um tacho, e depois se lance nela o pano que há de servir para o emplasto e se 

cubra o tal pano com os pós já ditos, ou com os que houver, que sempre será 

bom, sejam ao menos os de breu, de incenso ou de almécega; e, depois de 

coberto o tal pano dos pós, se porá o tacho em fogo brando até que a 

aguardente dê uma fervura, e, com a quentura sofrível, se ponha na junta e 

se ate bem. 

7. As talas, se a deslocação for em dedo, se porão em redondo dele, 

ficando direito; se for na junta da mão, se porá uma tala pela parte de dentro 

e outra pela de fora, que serão chatas e fortes; a de dentro chegará desde 

perto do sangradouro do braço até as pontas dos dedos, a de fora será pouco 

menos comprida e não carecerá de mais; sendo a deslocação no joelho, se 

porá também uma tala pela banda de dentro da perna e outra pela de fora; o 

seu comprimento será desde o pé até perto da virilha, e a outra da mesma 

sorte, ambas chatas e fortes. Sendo a deslocação no quadril, se lhe porá uma 

tala, ou tábua, de comprimento suficiente para se atar na perna e na coxa, 

que há de acompanhar com a ponta acima do quadril, e no direito da 

deslocação e do emplasto se cavará com uma enxó-goiva, para que assente e 

melhor se segure, a qual será, na dita ponta e aonde se cavar, de largura 

pouco menos de um palmo, e no direito da coxa e da perna será mais estreita 

para melhor se atar. A deslocação do ombro, como é parte aonde se não 

pode usar de talas, se atará bem com ataduras fortes que prendam e dêem 

volta ao corpo, atravessando dos peitos para as costas, e a última terá muitas 

pernas, buscando o melhor jeito para que fiquem, assim o emplasto, como as 

ataduras, bem justas e unidas para firmar o osso. 

8. Aparelhado todo o necessário para a cura, conforme a parte 

deslocada, havendo ministros que ajudem, mandará o cirurgião, ou curioso 

que houver de fazer a cura que uns segurem o doente e outros puxem pelo 

membro que estiver deslocado, com a força necessária; e o cirurgião carregará 

com as mãos na eminência do osso com toda a força ao mesmo tempo que os 

ministros puxam, para que assim entre o osso em seu lugar, o que se fará 

com todo o jeito e com toda a diligência, para que entre na junta donde saiu. 
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antes que naquele vácuo entre algum humor, porque, como é humor frio de 

sua natureza, depressa se congela e engrossa, que, depois de entrado na 

cova e endurecido, só com um gancho ou ferro quente se tirará, e, 

conseqüentemente, não entrará, ou, ainda que entre, logo tornará a sair, como 

já vi, e nenhuma dúvida se pode oferecer a pessoa alguma; e, por conseguinte, 

ficará o doente com lesão para toda a sua vida, como já vi alguns, e nas 

observações que logo escreverei folgarão de ver os curiosos. 

CAPÍTULO II 
Das deslocações das vértebras do espinhaço 

1. Se a deslocação for nas vértebras do espinhaço, como já vi, puxarão 

os ministros, uns pelos pés, outros por baixo dos braços, e também pela 

cabeça, com menos força, estando o doente de bruços, e o cirurgião com as 

mãos carregará em cima da eminência, ou eminências, com brandura, porque 

estas deslocações entram em seu lugar com mais facilidade que as outras; e, 

estando a parte lisa e o doente com menos dores, que se entenda está a 

deslocação reduzida a seu próprio lugar, se lavará e fomentará por algum 

tempo com aguardente do Reino bem quente, e, enxuta a parte, se lhe aplicará 

qualquer dos emplastos que ficam referidos, e por cima dele se lhe porá um 

chumaço grande, ao comprimento do fio do lombo, e por cima dele se lhe 

assentará uma tábua de largura mais de uma mão-travessa, lavradas as 

ilhargas, que hão de ficar para dentro, de modo que fique um lombo mais 

alto pelo meio, para que assente e se ajuste bem naquela parte, a qual se 

atará com uma atadura muito comprida de pano de linho forte, cercando o 

corpo em redondo, e, depois de atada e segura, se virará o doente de costas 

com muito jeito e se porá na sua cama, e nela estará sempre de costas por 

espaço de três meses, e, quando quiser fazer curso, se virará de ilharga tendo 

quem o ajude, e haverá, neste caso, uma cautela muito grande, porque estas 

deslocações são as piores que há; e de dois em dois dia se virará o doente de 

ilharga e se lhe lançará aguardente quente, de modo que chegue à parte 

ofendida; e, passados sete ou oito dias, não havendo coisa de novo que 

obrigue a curar mais cedo, se tirará o emplasto fora, e, sentando o doente de 
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bruços, se lavará e chapejará, ou fomentará, todo o fio do lombo e sua 

circunferência com aguardente bem quente, por algum espaço de tempo, 

pois é este um remédio excelentíssimo para semelhantes casos, e se lhe tornará 

a pôr o mesmo emplasto, na mesma forma que fica dito; e assim se lhe 

lançarão os mais, de quinze em quinze dias, ou de vinte em vinte, comendo 

o doente bem e coisas de sustância; e, se comer pés de boi com arroz, ou sem 

ele, serão muito convenientes, porque são sustanciais e engrossantes. Deste 

caso escreverei uma observação de um doente que curei com bom sucesso. 

CAPÍTULO III 
Da deslocação do ombro e do quadril 

1. Estas duas deslocações, abaixo da deslocação do espinhaço, são as 

piores, e, como tais, se devem remediar logo, por não ficar o doente com tão 

grandes lesões, o que se fará antes que passem quatro dias, porque, se 

passarem, com dificuldade se meterão os ossos em seu lugar, e, no caso que 

se metam, tornarão a sair com facilidade, principalmente se o doente estiver 

cacoquímico ou cheio de humores que estes açudam àquela parte e encham 

o vácuo, ou cova, ou alguma parte dela, ainda que eu curei uma deslocação 

do quadril que havia sete dias, que estava o osso fora do seu lugar, de que 

adiante farei memória, mas isto foi um acaso que a mim me não pareceu se 

pudesse firmar e confortar por uma vez, sem que deixasse de tornar a sair, 

mas sarou com bom sucesso. 

2. Os sinais do ombro estar fora do seu lugar facilmente se conhecem 

porque haverá falta de movimento no braço, haverá grandes dores e na junta 

haverá eminência para alguma parte, e falta, ou cova em outra. 

3. Deslocando-se o braço para baixo, que é o mais comum, se lhe meterá 

debaixo dele um novelo de fiado, linhas ou algodão, levantando o braço 

para cima, e, tendo um ministro o novelo seguro, o cirurgião mandará que 

outro pegue no braço, puxando por ele alguma coisa, inclinando-o para baixo, 

e o do novelo carregará nele para cima, e o dito cirurgião com uma mão 

pegará na cana do braço junto ao sovaco, e com ela puxará para cima e com 

a outra carregará no ombro para baixo, e não entrando deste modo, que é o 
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melhor, se fará um pau redondo em uma ponta, e, tomada a medida do chão 

ao sovaco, ficará mais alto alguma coisa, e na ponta redonda que há de ficar 

para cima, se lhe porão umas dobras de pano ou um guardanapo dobrado, 

e, atado para ficar mais seguro, se meta esta ponta debaixo do sovaco e a 

outra, posta no chão, estando o doente em pé, carregará com o corpo para 

cima deste pau, e o cirurgião pegará no braço, e, meneando-o, lhe irá 

carregando com as mãos com toda a força em cima do ombro, e um ministro 

puxando pelo braço, outro segurando o pau e outro o corpo do enfermo. 

Deste modo, ou do outro, ou com uma mão de almofariz, forrada com panos 

e atados, e com a ajuda de Deus, se meterá o braço em seu lugar. 

4. Ε se a deslocação for para cima ou para algum dos lados, estas se 

reduzem mais facilmente puxando-se pelo braço e meneando-o, e carregando 

o cirurgião com as mãos na cabeça do osso com toda a força, que logo se 

reduzirá e entrará em seu lugar; estando assim, se fomentará por espaço de 

algum tempo com aguardente do Reino bem quente e, enxuta a parte, se lhe 

porá qualquer dos emplastos confortativos que ficam ditos, e atará, como 

fica referido, lançando-lhe outro emplasto, fazendo primeiro a fomentação 

de aguardente daí a sete ou oito dias, e os mais de quinze em quinze. 

5. Sendo a deslocação no osso da cia, que é o do quadril, se conhecerá, 

porque, além da eminência que há de fazer a cabeça do osso fora de seu 

lugar, tem outro sinal muito evidente e muito claro que é igualar as pernas e 

os pés muito direitos, estando o doente deitado de costas; e se algum deles 

estiver mais curto, este estará fora do seu lugar; além disto, terá outro sinal 

muito claro, que é o não fazer com ele movimento e com grandes dores, 

principalmente quando lhe pegarem nele, movendo-o para alguma parte. 

6. Esta deslocação, sendo no mesmo dia, se meterá no seu lugar 

facilmente, havendo ministros que ajudem, um para segurar o doente por 

baixo dos braços, estando deitado de costas, ou de ilharga, ou de bruços, 

conforme a parte para onde o osso estiver inclinado, se lhe buscará o melhor 

jeito, outro ministro puxando pela perna com força, e o cirurgião, ou curioso, 

carregará com as mãos em cima da cabeça do osso com toda a força para o 

fazer ir a seu lugar, para que assim se reduza, o que se conhecerá pela boa 

figura do membro, pela igualdade dele, igualando os pés, e porque a junta 

estará, da mesma sorte que a outra, com menos dores. 
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7. Mas, no caso que sejam passados alguns dias, se meterá em seu lugar 

com mais dificuldade, para o que serão necessários mais ministros e mais força, 

e, se a parte estiver entumecida e inchada por causa de algum humor que 

tenha corrido à parte por causa das dores que quase sempre assim é, neste 

caso se não fará diligência alguma para o meter em seu lugar sem que primeiro 

se fomente a junta e a inchação com óleo de amêndoas doces e de macela com 

emplasto filii Zacarias ou de altéia, derretido tudo ao fogo que fique um 

lenimento brando e vá quente, cobrindo por cima com um pano molhado no 

mesmo para abrandar e resolver aquele humor, o que se fará três ou quatro 

vezes ao dia e noite, porque não pode haver dilação, antes, quanto mais 

brevidade melhor. E, tanto que se vir que a parte está mais molifiçada e branda, 

se meterão mãos à obra para o meter em seu lugar, e, se for em parte aonde 

não haja o tal remédio assim composto, que é um grande laxante e resolutivo, 

se poderá usar do óleo de amêndoas doces, ou óleo rosado, ou do de minhocas, 

e, em falta de todos, com azeite doce derretido com cera da terra, que fique 

linimento brando, pois também é grande molificativo. E, feitas as diligências e 

metido o osso em seu lugar, se fomentará muito bem e por bastante tempo, 

deixando-lhe estar o pano molhado em cima alguns intervalos, tornando-o a 

molhar na aguardente bem quente, para que assim penetre, desaltere, conforte 

a parte e resolva algum humor, e, enxuta, se lhe aplicará qualquer dos emplastos 

confortativos que ficam referidos, conforme a necessidade ou abundância, 

pondo-se-lhe as talas como fica dito. Ε pelos dias adiante, em todos eles, se lhe 
lançará por uma banda do emplasto, e, na sua circunferência, aguardente bem 

quente, molhando bem o emplasto, sem que se bula nele e menos nas ataduras, 

antes se apertarão para comprimirem o osso, para que, de nenhuma sorte, 

torne a sair, pois, saindo uma vez, sairá muitas mais; e por este respeito se 

deve recomendar muito ao doente esteja com toda a quietação, para que da 

sua parte não dê ocasião. 

8. Passados sete ou oito dias, se tornará a lançar outro emplasto, 

fomentando primeiro com a dita aguardente bem quente, isto é, se não houver 

necessidade de curar mais cedo, porque, havendo-a, se curará em qualquer 

dia que suceder; e no tempo da cura haverá mui grande cautela, buscando 

todo jeito possível para que o osso não saia, e assim se lançarão os mais 
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emplastos de oito em oito dias, ou de dez em dez, ou de mais, não havendo 

necessidade, remolhando sempre com aguardente aquela parte e sua 

circunferência, para ajudar a confortar, aquentar a junta e resolver algum 

humor que tiver, o que se fará nesse tempo de dois em dois dias, cobrindo 

de todas as vezes aquela parte toda com uma baeta nova para resguardar o 

ar, que será de muito prejuízo a esta cura e a todas as mais deslocações, que 

em todas elas haverá a mesma cautela e as mesmas fomentações, pois são de 

grandíssimo proveito. 

9. Não trato das mais deslocações por me parecer escusado, pois, do 

mesmo modo que se remedeiam umas, se curam e remedeiam as outras, e só 

digo que a principal tenção nestas curas é repor os ossos em seu lugar, 

conservá-los nele e confortá-los, para que não tornem a sair. O tempo que os 

doentes das deslocações de que tenho tratado hão de estar quietos é o 

seguinte: a deslocação das vértebras do espinhaço se não pode segurar em 

menos tempo de noventa dias; a deslocação do ombro há de mister sessenta; 

a do osso da cia, ou do quadril, há de mister outros sessenta completos; e se 

os doentes tiverem mais alguns com quietação, mais seguros ficarão. 

10. Ultimamente, digo que em deslocações se não usem de óleos, nem de 

claras de ovos, principalmente nestas Minas, porque os óleos relaxam e sempre 

são úmidos e as claras são frias; e nem remédios laxantes e úmidos convêm, 

aonde convêm quentes e confortantes, nem as claras convêm por serem frias, 

pois resfriam aonde é necessário aquentar e confortar, o que a razão mostra e 

a experiência me tem ensinado, sem embargo do grande autor Antônio Ferreira 

o dizer assim; mas os antigos não tinham obrigação para saberem tudo, nem 

pode haver dúvida em que Deus e o tempo vão mostrando as coisas a quem e 

quando é servido, e, segundo as regiões, assim se devem curar as doenças, 

atendendo-se a elas mais que aos autores, que delas não tiveram notícias. Ε se 
Antônio Ferreira manda aplicar óleos e claras de ovos respeitando as dores, a 

aguardente com que mando fomentar aquela parte por longo tempo não só é 

capaz de as moderar e tirar, senão que é remédio admirável para confortar os 

nervos e ligamentos da junta, aumentar o calor natural, de que muito 

necessitam as juntas, por ser muito balsâmica; e, fazendo-se o emplasto com 

aguardente como fica referido, melhor conforta e resolve o humor que há na 
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parte, de tal modo que, dentro de dois ou de três dias, é necessário apertar 

novamente as ataduras por ficarem lassas, a respeito de estar a parte desinchada 

do humor que tinha ao tempo da primeira cura. O que tudo se deve atribuir à 

maravilhosa virtude da aguardente, assim no emplasto como nas fomentações 

que mando fazer, antes que se lhe ponha o primeiro. 

CAPÍTULO IV 
Das deslocações com ferida e suas observações 

1. Porque pode acontecer algumas deslocações com ferida, estas se 

curarão do mesmo modo e só com diferença que, aonde estiver a ferida, 

nesse mesmo direito se fará um buraco no pano do emplasto para ficar a 

ferida patente à vista e curar-se todas as vezes que for necessário, metendo-

se o osso primeiro em seu lugar e depois tratar dos dois acidentes ao mesmo 

tempo, da ferida e da deslocação; da deslocação com o emplasto, confortando-

a, e, como fica furado, pelo buraco dele se remedeia a ferida, curando-a com 

aguardente do Reino, porque esta cura a ferida, conforta a deslocação e 

preserva de corrupção, e não como diz Antônio Ferreira, que manda curar 

primeiro a ferida e depois a deslocação, dando por razão as dores e acidentes 

que podem sobrevir com a força de meter o osso em seu lugar; e eu, com 

licença de tão grande autor, digo que, no tempo em que se cura a ferida, de 

força hão de acudir humores àquela parte, e estes, embebidos na tal junta e 

nos seus ligamentos, mais certo será ficar o doente aleijado para toda a sua 

vida do que meter ao depois a junta em seu lugar; e, sendo em alguma das 

juntas grandes, como ombro ou quadril, com muito mais razão acontecerá 

isto mesmo. Além da razão acima, quero dar outra de mais ponderação e 

certeza. Se aquelas deslocações que se não remedeiam logo nos primeiros 

dias custam tanto trabalho, como eu tenho experimentado, e, se passarem 

alguns mais, se não reduz o osso a seu lugar por causa de estar aquele vácuo, 

ou cova, cheia de humor grosso e frio e a junta estar entumecida e dura com 

os humores frios que existem nelas, ainda que o cirurgião, os ministros e os 

doentes se mortifiquem e cansem, não conseguem o que desejam, como a 

mim já me sucedeu e adiante mostrarei; mal se poderá meter o osso em seu 
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lugar depois de curada a ferida, tempo em que, precisamente, se hão de 

passar muitos dias ou semanas, e, pelas referidas razões, sou de parecer que 

a deslocação se meta logo em seu lugar e depois se conforte a deslocação e 

cure a ferida ao mesmo tempo; e se vierem alguns acidentes que a aguardente 

não possa remediar (o que não presumo) se remediarão com algumas 

sangrias, as menos que puder ser, e com alguns defensivos de clara de ovo 

com fumo de tanchagem bem batida, postos panos molhados na parte alta 

com outros de vinagre destemperado com pouca água, e misturado com pós 

de bolo-armênio ou sem ele; porém, estes defensivos serão pelo menos tempo 

que for possível, porque será menos mal remediar os acidentes que 

sobrevierem por mais alguns dias que ficar o doente aleijado; e, se estas razões 

não agradarem, estimarei dêem outras melhores, para que os doentes fiquem 

mais bem servidos, que é o principal assunto do meu trabalho. 

2. O mesmo que digo a respeito de reduzir a deslocação antes de curar 

a ferida, digo também a respeito da deslocação com fratura, que, se não se 

reduzir a deslocação antes de curar a fratura, nunca mais se reduzirá ao seu 

lugar; e as razões disto são as mesmas que ficam ponderadas na deslocação 

com ferida; e de mais, que os remédios para curar a fratura hão de ser 

confortantes e a mesma confortação que eles fazem na fratura hão de fazer 

no mesmo osso que se deslocou, firmando-o na parte aonde estiver, e também 

pelo muito tempo que levam as fraturas em aperfeiçoar o poro. Ε se também 

estas razões não agradarem ao leitor, estimarei dê outras melhores para eu 

aprender; e para melhor doutrina, escrevo as observações seguintes: 

OBSERVAÇÃO I 
De uma deslocação que não se remediou, 

mas servirá de boa doutrina aos principiantes 

1. A primeira deslocação que vi nestas Minas, assim que cheguei a elas, 

foi em um bom escravo de Antônio Martins, mamposteiro de bulas, morador 

da Vila Real do Sabará, junto à igreja velha, o que sucedeu do modo seguinte: 

Adoeceu o tal preto de uma grande dor em um quadril, e para o curar mandou 

chamar um ignorante barbeiro que em Portugal mal sabia fazer uma barba, 
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pois destes por pecados não faltam nas Minas a cada canto, com título de 

cirurgiões, o qual, por ouvir dizer que a aguardente era boa para dores, lhe 

aplicou panos molhados nela por muitos dias e depois outros mil remédios 

sem efeito; e, como o preto não podia dormir, nem sossegar, me chamaram no 

fim de quarenta dias, e, considerando a causa de que poderia resultar tão grande 

dor que o não deixava fazer movimento algum com a dita perna, me veio ao 

pensamento que poderia estar fora do seu lugar, e, mandando-o levantar e 

andar, me fui certificando por que a não podia arrastar. Mandei deitar o 

enfermo de costas para lhe igualar as pernas ambas e achei a enferma mais 

curta quatro dedos, e, vendo-lhe a junta do quadril, achei a eminência do osso 

fora do seu lugar, no meio de uma inchação grande, tão dura como uma pedra, 

que a aguardente tinha fortificado e endurecido, e o vácuo, ou cova, donde 

tinha saído a noz do osso, lisa e cheia de humor, sem sinal algum donde tinha 

saído, em cujos termos, disse ao senhor dele, que escusasse de se cansar, nem 

fazer remédio ou gasto algum, porque o preto tinha a perna fora do seu lugar 

e não tinha remédio senão ficar com lesão para sempre; e como o preto era 

bem ladino e percebeu isto, se pôs a chorar, e o senhor pouco menos de ver o 

seu escravo perdido, sendo dos melhores que havia nestas Minas. 

2. Por uma parte contra o idiota, por outra contra si mesmo, e entre as 

coisas que disse, me pediu quisesse fazer a diligência possível a ver se, por 

acaso ou por fortuna, podia entrar o osso em seu lugar; e, sem embargo que 

me escusei quanto pude, por ver que não era possível remediar tal caso pelo 

muito tempo que havia passado, não se satisfez com estas razões, instando 

fortemente; e, para o consolar, lhe disse chamasse um cirurgião, que era o 

que havia naquela comarca, com o qual assentei se lhe pusessem na parte 

alguns emolientes de óleo de amêndoas doces e de minhocas com ungüento 

de altéia, de que se fez um linimento brando, com que se fermentou toda 

aquela parte, e, bem quente, ensopando nele um pano de linho dobrado e 

posto em cima, renovando esta fomentação todos os dias três vezes, por 

tempo de uma semana; e sem embargo que pouco ou nenhum efeito 

conhecemos, quis o senhor do doente que fizéssemos diligência para meter 

o osso em seu lugar, sem embargo do prognóstico que lhe havíamos dado e 

lhe demos; mas, como os rogos foram muitos, fizemos quantas diligências 

foram possíveis e nada foi bastante para conhecermos efeito algum. Ficou 
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andando com aquela perna a rasto e seu senhor perdeu quatrocentos mil 

réis; e do mesmo modo sucedeu o caso seguinte: 

OBSERVAÇÃO II 
Em um escravo, que também servirá de boa doutrina 

1. Este caso observei em um escravo do capitão Tomé Pereira, morador 

no arraial do Padre Faria, junto à Vila Rica do Ouro Preto, o qual, dando-lhe 

uma dor no osso da cia, que é o do quadril, e para lha curar, chamou um 

prezado de grande cirurgião e, cuidando que era ciática, lhe aplicou um 

mare magnum de remédios, e, vendo que não aproveitavam, chamou-se um 

médico, e ambos assistiram tempo dilatado; e vendo que todo o seu trabalho 

lhe saiu frustrado, assentaram em que se pusesse um cautério de fogo em 

cima da dor e da mesma junta, como último remédio de ciática, que por tal a 

curavam; e não conseguindo efeito algum, se resolveram largar o doente ao 

desamparo com a chaga aberta. 

2. Como o dito Tomé Pereira tinha de mim conhecimento bastante, de 

outro tempo e de outro distrito, indo da minha fazenda ao Ouro Preto a meu 

negócio, me chamou para lhe ver o dito enfermo, para o que me escusei, 

dizendo que aonde tão bons professores se tinham cansado tanto tempo, 

mal poderia eu fazer mais que eles em tão pouco, como era o de uma visita; 

contudo, foram tantas as instâncias dele e de outras pessoas, como a do 

capitão Vitoriano de Araújo Lanhoso e de Antônio Moreira de Sampaio, que 

me convenceram. Ε assim que vi vir o enfermo para a sala da casa com uma 
perna a rasto e muito atrás da outra, logo presumi a teria fora do seu lugar, 

e, com efeito, no projeto que fiz me não enganei, considerando não só pelo 

que via, senão também o muito tempo da cura e os muitos gastos que o 

senhor dele dizia tinha feito nas boticas, sem fruto. Mandei deitar o enfermo 

de costas, igualando-lhe as pernas ambas, achei que a doente estava mais 

curta que a outra mais de quatro dedos, e indo ver a parte da dor, vi uma 

chaga redonda do tamanho da palma de uma mão, que me lastimou 

notavelmente, feita com o cautério de fogo que eu dizia; e, tanto que 

claramente conheci que o osso estava fora do seu lugar, lhe disse que não 



tinha remédio aquela enfermidade, nem com ela gastasse mais um vintém, 

porque tudo havia de ser baldado, que se aproveitasse dele para fazer fogo 

às panelas na cozinha ou para criar galinhas. 

3. Neste passo, foram tantas as rogativas para eu dizer que enfermidade 

era aquela que, por mais instâncias que o senhor do escravo fez, os dois que já 

nomeei e outros mais vizinhos que se acharam presentes, não declarei a doença 

que o tinha posto em tão calamitoso estado, contentando-me com dizer somente 

que a doença que ele tinha não admitia cura, mas tratasse de curar a chaga ao 

miserável enfermo com algum pouco de ungüento, pela ter exposta ao ar sem 

coisa alguma. Ao depois o disse a um amigo, mais com o sentido de escarmento 

e piedade que por tirar o crédito a quem lhe tinha assistido. 

4. O tal escravo era um molecão muito bem-feito, o senhor dele, um 

homem pobre. Causou-me tanta compaixão, vendo que, além de perder o 

seu valor e os serviços, ou conveniências, que dele podia ter, tinha para pagar 

os gastos nas boticas, que dizia eram sessenta e tantas oitavas de ouro. E, por 

estes e outros semelhantes casos, quando me chamavam para ver algum 

preto, examinava-o uma, duas e três vezes, perguntando-lhe tudo pelo miúdo, 

repetindo as mesmas perguntas que já tinha feito, para ver se respondia o 

mesmo ou se variava nas respostas, porque entendia que nesta diligência 

não ia mais, nem menos que a vida ou ficar o escravo perdido, como ficou 

este; porque, como todos os pretos são variáveis, e quando estão doentes 

muito mais, por esta razão tinha paciência para as perguntas, ainda que 

estivesse com pressa. Isto mesmo adverti já no princípio desta obra por ser 

tão preciso, como tenho mostrado, e o que mais é, para descargo da minha 

consciência, crédito de quem curar esta casta de gente, proveito dos enfermos 

e doutrina dos principiantes. 

OBSERVAÇÃO III 
Em que houve bom sucesso 

1. Este caso observei e curei em um escravo de João Francisco Torroso, 

morador para as partes da Guarapiranga, e foi desta maneira: Passados sete 

dias, no fim deles me trouxe a esta minha fazenda de São Miguel do Bom 



Retiro, de Itacolomi, o tal escravo em uma rede com o osso fêmur deslocado 

no quadril, o que conheci assim pelas grandíssimas dores que tinha, como 

pela eminência que fazia a ponta da noz fora do seu lugar, algum vácuo que 

tinha donde saiu, falta de movimento e estar a perna mais curta que a outra; e 

assim, pelos dias serem muitos e lhe ter posto uns panos de aguardente em 

todo aquele tempo, entendi que não seria fácil repô-lo em seu lugar sem que 

primeiro lhe fizesse alguma fomentação, por estar a parte com alguma inchação 

de humor e dureza. Considerei também que, passados mais dias, seria mais 

dificultoso, por se acumular mais algum humor dentro na cova do que já havia 

de ter ou já tinha, e depois, ainda que entrasse o osso, também poderia sair 

outra vez e ser de mais trabalho e de mais risco, além do gasto. Resolvi-me, 

enfim, a fazer diligência para ver se evitava o susto e a contingência, e, feita a 

possível, com ministros que me ajudaram (que sempre nestas obras são 

precisos), não quis entrar o osso em seu lugar, ainda que faltou muito pouco. 

Fiz então um linimento de azeite comum, misturado ao fogo com cera da terra, 

da preta, que é a melhor, misturando-lhe também enxúndia de galinha e um 

pouco de unto de porco sem sal, que foi o que havia na ocasião, por se não 

poder ir à botica, que ficava distante e o caso não permitia dilação. E, feito o tal 

linimento brando, fomentei aquela parte com ele bem quente, ensopando nele 

um pano de linho dobrado e posto em cima, o que se repetiu quatro vezes no 

resto daquele dia e noite seguinte; e no outro de manhã, meti mãos à obra, 

mandando aos ministros que o segurassem, por baixo dos braços uns, e outros 

puxando-lhe pela perna, e eu com as mãos carregando na cabeça do osso com 

toda a força, inclinando-o para a parte donde tinha saído, com a qual diligência 

se reduziu, dando um estourozinho quando entrou, deixando-me bem fatigado. 

Depois lhe pus o emplasto confortativo de olhos-de-embaúba com aguardente, 

como atrás fica referido, lavando e desalterando, antes de pôr o emplasto, 

toda aquela parte com aguardente do Reino bem quente, por espaço de um 

quarto de hora, pondo-lhe por cima do emplasto uma baeta, ataduras bem 

fortes e talas, como fica referido. Dali a cinco dias lhe lancei outro emplasto do 

mesmo; dali a sete dias, outro, e outro dali a quatorze, lavando sempre, antes 

de lançar os emplastos, com aguardente quente; e, passados sessenta dias, o 

mandei levantar, ficando são sem mais queixa alguma. 
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OBSERVAÇÃO IV 

1. Este caso observei em um preto de Manuel Álvares, morador no 

arraial do Padre Faria, junto à Vila Rica de Ouro Preto, o qual, andando em 

uma mina ou estrada subterrânea junto com outros tirando ouro, lhe caiu 

em cima um grande pedaço do teto da mesma mina, que a terra e pedras o 

cobriram quase de todo, e, acudindo-lhe logo os companheiros, o livraram 

da morte e o trouxeram em uma rede para casa de seu senhor. Ε sendo eu 
chamado para o ver, a parte mais ofendida que lhe achei foi uma grande 
contusão no ombro esquerdo e na espádua do mesmo ombro, com tão 

acérrimas dores e inchação tão grande que o não deixavam sossegar; e, vendo 

com toda a atenção se tinha o braço deslocado, meneando-o alguma coisa e 

mandando-o menear por si, ainda que muito mal o podia fazer, lhe não achei 

sinais de deslocação; fiz-lhe uma fomentação boa, e por tempo largo, de 

aguardente do Reino quente, a fogo brando, para não exalar tanto os espíritos, 

pondo-lhe panos molhados com sua baeta nova por cima, para melhor rebater 

os espíritos da aguardente, impedir o ar, que não secasse tão depressa os 

panos, nem ofendesse a parte; e ordenei que, tanto que os panos se secassem, 

lhos remolhassem por cima com a dita aguardente, da mesma sorte que eu 

tinha feito. Ε indo vê-lo no outro dia, o achei gemendo e gritando sem alívio 

algum; tornei a ver se o braço estaria fora do seu lugar, não achei sinais; 

ordenei, pois, que se sangrasse no braço contrário, e no pé juntamente, 

fazendo pequenas sangrias, e fiz um emplasto de farinha de trigo com 

aguardente fervida levemente e mexida, de modo que ficasse uma massa 

branda, e a estendi em um pano largo para tomar todo o ombro e a espádua, 

pondo-lhe por cima a mesma baeta, e que tomasse até quatro sangrias, as 

quais apliquei por não haver melhoria nas dores e por ser no outro dia do 

sucesso, que antes dele não convinha por estar resfriado e, então, já com 

calor bastante. Ε ordenei o dito emplasto por ter já dele usado muitas vezes 

com bom sucesso e ser a forma emplástica mais conveniente que os panos 

molhados, por assistir por mais tempo na parte a virtude da aguardente. 

2. Neste dia ainda passou com grandíssimas dores, pela força da terra 

e pedras pisarem aqueles nervos, ossos, músculos e tendões; e, passando 



pela rua, no mesmo dia, um cirurgião, e ouvindo os gemidos, perguntou 

por curioso quem era, e, informado, respondeu que o doente tinha o braço 

fora do seu lugar e que ficava aleijado. No outro dia, me deu parte o senhor 

do doente da tal sentença, dada sem fundamento, ao que respondi o chamasse 

para ver o doente junto comigo, o qual veio e, fazendo todo o exame, persistiu 

no que tinha dito, mais com ódio ou ignorância que com razão; mas como eu 

estava certo em que o braço estava em seu lugar, disse que chamasse quantos 

cirurgiões houvessem em Vila Rica, Antônio Dias, naquele arraial, no Morro, 

na Passagem e na Vila do Carmo; e todos os que votassem contra mim eu 

lhes queria pagar a junta e o seu caminho, e os que fossem da minha opinião 

lhes pagaria ele. Não quis aceitar o partido, mas chamou-se outro somente, 

e, fazendo exame no tal doente à minha vista e do tal contrário, disse que o 

braço estava em seu lugar, à vista do que, ainda, o tal prezado se não deu 

por convencido, mas, chamando-se outro e sendo na minha opinião, ficou 

vencido e o senhor do escravo desenganado. Neste mesmo tempo já o doente 

tinha tomado as quatro sangrias e continuado com os emplastos de farinha e 

aguardente, com o que estava já muito aliviado das dores e também com 

menos inchação; assim se continuou com os emplastos e sem mais sangrias 

ficou são. 

CAPÍTULO V 
Das fraturas sem ferida e uma boa observação 

1. Fraturas, em nome cirúrgico, se chamam às quebraduras dos ossos 

de nosso corpo, as quais podem acontecer em qualquer deles, mas as que 

mais comumente sucedem são em pernas ou braços, e algumas em costelas, 

e nos ossos chamados da fúrcula, que são aqueles que vão do ombro para o 

pescoço e para a parte dianteira, a modo de travessas. Sendo, pois, a fratura 

em perna ou braço, o que mais importa em primeiro lugar é reduzir o osso, 

ou ossos, a seu próprio lugar, o que se fará, sendo em perna, estando o doente 

deitado de costas, mandando puxar um ministro pelo pé, pondo-o em sua 

forma natural, e outro ministro que segure o doente por baixo dos braços, 

puxando cada um para a sua banda com toda a força, advertindo que só se 
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puxará com força sendo a fratura na perna, ou braço, do cotovelo para a 

mão, aonde temos duas canas, ou sendo a fratura na perna, do joelho para 

baixo, aonde também temos duas, e, sendo também a fratura ao comprimento 

dos ossos ou meio atravessada e meio ao comprido, de sorte que não seja 

totalmente atravessada, pois, neste caso, se puxará com sentido, para que 

não fiquem as duas cabeças dos ossos divididas uma da outra; e muito 

principalmente se deve atender a isto com muito grande cautela, sendo a 

quebradura na perna do joelho para cima, aonde não temos mais que um só 

osso ou cana, ou sendo a quebradura no braço, do cotovelo para cima, onde 

também não temos senão um só; porque, se nestas duas partes se puxar 

pelos membros com muita força, de sorte que fiquem as cabeças dos ossos 

apartadas, assim mesmo desunidas, cria, cada uma, o seu poro na ponta e, 

infalivelmente, fica o doente aleijado para toda a sua vida, sem remédio, 

como nas observações mostrarei. 

2. Sendo, pois, como dizia, a fratura do joelho para baixo, estando o 

doente deitado e os ministros puxando, o cirurgião, ou quem fizer a cura, irá 

correndo os dedos pela quebradura, carregando nos ossos que estiverem 

mais altos, compondo-os e igualando-os com toda a brandura que for 

possível, de modo que fiquem todos em sua forma natural, o que se conhecerá 

porque a parte da quebradura, correndo-lhe os dedos por cima, se achará 

lisa, igual e sem alto ou baixo, olhando bem a figura do membro, tomando-

o pelo comprimento do corpo para ver se fica em forma natural ou não, 

olhando também para o são, o que é de muita importância, porque, nesta 

primeira cura, está toda a circunstância para o bom ou mau sucesso do 

enfermo, como também em todas as mais curas. Estando, pois, o membro 

direito, os ossos compostos e os ministros puxando não demasiado, se lavará 

todo o membro com aguardente do Reino, da melhor que se puder achar, e 

bem quente, deixando estar o pano molhado nela por algum espaço em cima 

da quebradura para aquentar aquela parte, corroborar aqueles ossos e nervos, 

desalterar a contusão da carne e feridas que as pontas dos ossos por força 

haviam de fazer dentro, o que tudo é de grandíssima utilidade, que tudo 

isto faz a dita aguardente. E, depois disto assim feito, se lhe porá o emplasto 

feito de olhos-de-embaúba, aguardente e pós, o qual já fica referido, ou o de 
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terebintina, conforme a cada um lhe parecer, o qual estará preparado com as 

talas, panos e ataduras fortes e compridas, antes de entrar à cura. 

3. Estando tudo aparelhado que antes sobejem algumas coisas que faltar 

uma só que seja, o membro direito e lavado com a dita aguardente, os ossos 

compostos e o emplasto feito que não fique úmido, se estenderá em um pano 

de linho grosso e bem tapado que tome todo o membro em redondo e 

traspasse alguma coisa, tomando também acima e abaixo da quebradura 

quatro dedos, e pulverizado com os pós que ficam ditos nas deslocações ou 

os que se puderem achar, conforme a parte ou a necessidade, que eu já fiz 

curas com os de breu e almécega somente, e nem por isso deixou de sarar o 

enfermo, o qual se porá quente para pegar, que frio não pegará, e de pouco 

proveito ou de nenhum servirá; e posto, se lhe meterá uma ponta por baixo 

da outra, puxando bem por elas para ficar bem unido, tendo os ministros o 

membro no ar e bem direito, acompanhado com as mãos por baixo, que de 

nenhuma sorte bulam os ossos, nem se encolha o membro, não puxando 

com demasia; pegará o cirurgião em uma atadura larga e comprida que terá 

enrolada e começará a atar o emplasto e o membro, puxando com brandura 

e com força não demasiada, para que o enfermo não perca o membro, 

apodrecendo-lhe dali para baixo, como tem acontecido algumas vezes, 

ficando bem justa e unida, deixando a primeira ponta debaixo da primeira 

dobra e a última segurará com outra pequena e mais estreita. Depois disto, 

lhe porá as talas, que serão lisas e com as pontas que ficarem para dentro 

chanfradas ou rombas, para, quando se apertarem as mais ataduras, não se 

meterem pela carne, e, de nenhuma sorte, cheguem com as pontas às juntas, 

as quais se porão compassadas que fique pouco menos de dois dedos de 

largura entre uma e outra, nas quais pegarão os ministros para o cirurgião 

lhe atar uma atadura pequena nas pontas de uma banda e outra nas pontas 

da outra banda; estando assim, as tornará a compor, e, compostas, pegará 

em outra atadura que terá enrolada como a outra que já atou, e apertará as 

talas com ela, dando bastantes voltas, que, para isto, será comprida e forte, e 

no fim segurará a ponta dela com outra atadura pequena; depois, cobrirá 

com baeta aquele membro. Tudo isso se fará tendo os ministros sempre muito 

sentido em que não dê de si coisa alguma a quebradura, puxando sempre o 
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necessário; e depois se porá a perna em uma telha de pau, cavado com enxó¬ 

goiva, à feição da mesma perna, em que assente muito direita, ficando o 

calcanhar de fora para assentar melhor, calçando-o com alguma coisa, a qual 

telha será forrada com pano e será de pau seco, e não de barro; mas, no caso 

que não haja com que se faça a telha de pau, será telha de barro, e esta será 

bem forrada; e, depois da perna assentada, se calçará com panos de uma e 

outra banda, e depois se lhe porá uma tala comprida de pau lavrado por 

uma banda para assentar, que chegará desde o calcanhar até a coxa, pela 

parte de fora, e outra pela de dentro, que esta será mais curta, e ambas se 

atarão juntas com a perna em cima, no meio e em baixo, ficando tudo bem 

seguro, para, deste modo, ficar a cura com perfeição e livre de que o doente 

possa bulir com a perna; nem se usará de paus enrolados, como manda 

Antônio Ferreira, por ser menos conveniente que a telha. 

4. Esta cura se fará na mesma parte aonde o doente há de dormir e ficar 

para enquanto durar a doença e, depois de tudo isto assim feito e acabado, se 

lhe dará sítio, que é uma corda atada na travessa ou caibro da casa, que fique 

com uma laçada ou seio no direito dos peitos do enfermo, e perto aonde o 

doente possa chegar e meter a mão para nela fazer força e se suspender quando 

quiser mover-se, ou para cursar, para deste modo não bulir com a perna; e isto 

é de tão grande importância que, sem esta corda, ficarão todos aleijados. 

5. Sendo a fratura em braço, se curará do mesmo modo com ministros 

que tenham grande sentido no que fazem, segurando bem o membro, olhando 

para o outro e com os mesmos remédios e tudo o mais que fica referido, só 

com diferença que o braço se porá ao peito em uma toalha larga em que 

assente bem, e também se lhe porão, depois das talas pequenas e atadas, 

duas largas e fortes, que chegue uma desde o cotovelo até às costas da mão 

e a outra desde o sangradouro, ou perto dele, até a palma da mesma mão, e 

bem atadas; mas não chegarão ao sangradouro, nem ao cotovelo, para dar 

lugar a dobrar o braço e se lhe dar sítio, que é metê-lo na toalha e ficar ao 

peito, e não ficará o braço muito levantado. 

6. Estas talas grandes que mando pôr nas pernas e braços é invento 

meu, de que tenho sempre usado com bom sucesso, que, deste modo, atando-

se estas talas juntas com a perna ou braço, não lhe fica lugar de bulir com o 
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membro e são muito precisas, principalmente nos pretos, para quem me foi 

necessário buscar este meio, vendo que não estavam quietos, e, ao depois 

que usei delas bem atadas e seguras, sempre achava a cura direita e o membro 

bem situado, como o deixava. Também é invento meu o emplasto de embaúba 

com aguardente e também o lavar e desalterar a parte depois dos ossos em 

seu lugar com aguardente do Reino, cujas virtudes tão singulares se acharão 

manifestadas em várias partes deste volume. Também é invento meu a telha 

de pau seco cavado, como fica dito, e outras algumas circunstâncias que os 

professores perceberão muito bem. 

7. Não havendo coisa de novo, se não bulirá nesta primeira cura, senão 

passados sete dias, ou seja em braço, ou em perna, e, passados eles, se lhe 

lançará outro emplasto do mesmo, e com as mesmas cautelas e circunstâncias 

que ficam ditas; e a outra cura será desta a quatorze dias, ou mais, não 

havendo necessidade, e, ainda que tenho curado alguns doentes com dois 

emplastos, sempre será melhor acerto lançar-lhe terceiro, que será aos vinte 

e cinco ou aos trinta dias; sendo perna, do joelho para baixo, estará de cama 

sessenta dias completos; sendo do joelho para cima, estará três meses, sem 

lhe faltar um dia, porque já me sucedeu mandar levantar um homem no fim 

de oitenta e sentiu ranger-lhe os ossos na mesma quebradura, e com o susto 

se deixou cair no chão, e, com efeito, indo vê-lo, ainda os ossos de todo não 

estavam unidos, o que conheci tirando tudo fora; ebulindo com a quebradura, 

lancei-lhe outro emplasto, com que esteve mais um mês, e ficou são; e esta 

do braço se não dará por segura, senão passados cinqüenta dias. 

8. Mas, se houver alguma coisa de novo, como dores ou inflamação, 

se verá: se é por causa das ataduras apertadas, se afrouxarão; se for por 

causa da quebradura estar fora de seu lugar, como sucede muitas vezes por 

culpa do enfermo e a mim me sucedeu já algumas, se tirará tudo fora e se 

curará de novo; se for por inflamação causada de algum decúbito de humor 

que acudisse à parte, neste caso, sendo perna, se sangrará no braço as vezes 

necessárias e, sendo braço, se sangrará no pé, sendo antes menos vezes que 

mais, e, na parte acima e abaixo da quebradura, se porão panos molhados 

em três ou quatro ovos batidos com claras e gemas, misturando-lhe a terça 

parte de aguardente do Reino, tudo bem batido, que este remédio é bom 
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para tirar as dores e não prejudica a fratura, como podem prejudicar os 

remédios frios de tanchagem, vinagres, etc. Ε sendo as dores muitas, se lhe 
porão por cima dos panos do ovo panos de água-rosada ou de vinagre 

destemperado, mas com sentido, e se renovarão todos em se secando; e tanto 

que se for a inflamação ou se for desvanecendo, se suspenderão as sangrias, 

as quais serão moderadas, porque pode acontecer desamparar a natureza a 

quebradura e ser a cura mui dilatada, como já vi, ou ficar o doente com 

lesão. Comerá coisas engrossantes, como arroz, mãos e pés de boi ou de 

vaca, e outros semelhantes, que sejam de sustância para criar ou regenerar o 

poro mais breve e mais firme. 

9. Uma coisa de mui grande importância quero advertir na cura das 

fraturas (ainda que já tenho tocado esta matéria), e é que todas as que 

quebrarem os ossos atravessados, se não puxe pelo membro, como se puxa 

nas outras que quebram ao comprido, ou ao meio [guinete?], que nem é 

atravessado, nem ao comprido; isto é aonde temos um só osso, que são em 

duas partes, uma é do joelho para cima, a outra do cotovelo para cima. 

Conheceremos, pois, que a fratura é atravessada, pegando com uma mão 

fora da quebradura para uma banda e com a outra da outra banda, e, quando 

uma mão puxar para cima, a outra puxará para baixo, ou uma para uma 

banda e outra para a outra, e logo se verá no ranger dos ossos se estão lascados 

ao comprido ou se as cabeças da quebradura passam uma pela outra; e 

também apertando o osso entre os dedos, examinando isto bem; e, se 

estiverem quebrados ao comprido, ou a meio [guinete?], puxarão os ministros 

com mais força, e se estiver o osso quebrado atravessado, puxarão muito 

devagar, tão-somente para as cabeças do osso ficarem justas e não cavalgadas, 

nem também apartadas, porque, ficando apartadas, ali criam cada uma o 

seu poro em cada cabeça, e, por força e sem remédio, fica o doente aleijado. 

Tornei a falar nesta matéria por algumas circunstâncias que acresceram e 

por ser de tão grande importância. 

1 0 . As fraturas também se podem curar com emplastos de terebintina e 

pós de toda a bisma, como fica dito na cura das deslocações, estando o doente 

perto de botica, onde comodamente possa usar deles, de que eu também 

tenho usado com sucesso; mas, estando longe ou sendo o doente pobre, 

as quebraduras 
do cotovelo para 
cima e do joelho 
para cima se não 
deve puxar por 
elas com força , 
por não haver 
nes tas partes 
senão um só osso, 
e a razão por que 

como se 
conhecerá se 
o osso es tá 
quebrado ao 
comprido ou 
atravessado 

razões acerca 
dos emplastos, 
que são t r ê s 



seguramente pode usar dos de embaúba, que são excelentes os simples de 

que se compõem; e, em suma necessidade, se pode usar do de aguardente e 

pós, que também fica dito nas deslocações. 

11. Nota que as fraturas nestas Minas tenho alcançado, por certo hão de 

mister mais tempo para sararem que em outras regiões, maiormente se forem 

em pretos que o seu ofício seja mineiro, que ande sempre metido na água, 

ou branco pobre que ande descalço e exposto a todo o rigor do tempo, ou em 

sujeito fleumático que abunde de humores frios; e também, por outra razão, 

que é pelo clima não ajudar, por ser, na minha opinião, frio e úmido, e os 

ares finíssimos e penetrativos. 

12. Também tenho observado que as fraturas se não devem curar nestas 

Minas como alguns autores mandam, principalmente Antônio Ferreira, o qual 

manda se misturem nos emplastos claras de ovos, como já toquei e de que 

nunca usei, nem me parece acerto usá-lo, por considerar o clima, a habitação 

dentro da água, os que são mineiros e pretos, que estes são os comuns que 

quebram braços e pernas, e também alguns brancos, considerando também a 

nutrição dos alimentos, ou sendo brancos pobres, que estes, pela maior parte, 

levam pior vida sendo forros do que levam os cativos. E, considerando o 

referido e os ruins agasalhos e fracas coberturas, sempre usei dos emplastos e 

modo que fica declarado com felicíssimos sucessos, seja Deus sempre louvado, 

sem sangrias, nem fomentações mais que as da aguardente. Ε para corroborar 
esta verdade, me seja lícito relatar o caso seguinte em uma observação que fiz. 

Observação doutrinai muito para se ver 

1. No ano de 1711 fui chamado para curar um escravo de Manuel 

Gonçalves Loures, tesoureiro dos defuntos e ausentes, morador na Vila Real 

do Sabará, o qual tinha uma fratura no osso fêmur, que é o da coxa, e estava 

totalmente quebrado, e, ao mesmo tempo, chamaram a outro cirurgião, e 

como ambos nos achamos juntos, a ambos pediu o senhor do escravo o 

curássemos. Logo começou o dito cirurgião a pedir claras de ovos, quis eu 

dissuadi-lo, sem que os circunstantes o percebessem, mas não foi possível; 

enfim, quebrou quantidade de ovos e se fez o emplasto com suas claras e 
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pós da bisma, mas como eu fui com ele ao fogo, perverti a virtude das claras 

em as deixar cozer bem. Curamos o enfermo e passou bem até o seteno dia, 

em que nos tornamos a ajuntar para fazer a segunda cura, antes da qual 

mandou o dito cirurgião quebrassem ovos bastantes e fossem lançando as 

claras à parte. Disse-lhe com silêncio e como companheiro que não 

curássemos com claras, por não serem convenientes, como já lhe tinha 

advertido, ao que respondeu, com voz inteligível, que todos os circunstantes 

perceberam e não eram poucos, que as claras eram muito necessárias e que 

se não podia fazer a cura sem elas, pois os autores assim o mandavam; e, 

como eu desejava tanto a saúde do enfermo, como o meu crédito, respondi 

que bem podíamos fazer a cura sem elas por serem muito frias. Alterou vozes, 

apontou autoridades e eu me despedi da cura e do senhor do enfermo, 

protestando com palavras moderadas que o doente até aquele ponto estava 

bom e, se dali por diante, lhe sucedesse mal, carregaria ele só com a cruz e, 

se bem, com o aplauso. 

2. Dali a três dias me foi chamar o dito tesoureiro para lhe ir ver o dito 

enfermo, e, ainda que fiz bastantes diligências para me escusar, como era 

vizinho me não pude livrar e achei o doente na forma seguinte: assim que 

pus as mãos na coxa da quebradura, para cima e para baixo do emplasto que 

tinha, achei a parte sem calor, com muito pouco sentimento e muito 

disformemente inchada, cedendo ao tato e fazendo covas como em maçã; 

logo peguei na mão do dito seu senhor e lha pus em cima da inchação, 

dizendo-lhe carregasse com os dedos e visse a cova que fazia e o calor que 

tinha. Ficou o homem admirado e confuso, e, instando comigo lhe dissesse a 

causa de tão horrenda novidade, com grande importunação lhe disse, por 

me ver livre dela, que eram claras de ovos e que logo, sem demora, chamasse 

o dito cirurgião para tratar do caso; mas, pedindo-me com rogos enternecidos 

lhe aplicasse algum remédio, pois sendo o seu escravo bom o via perdido, 

sem embargo que recusei bastantemente instou, de sorte que, compadecendo-

me assim do miserável estado em que via o enfermo, estando a pique de 

perder a vida, dilatando-se-lhe o remédio qualquer espaço de tempo ou não 

se lhe aplicando o que fosse capaz de aquentar a parte, chamar espíritos a 

ela e diminuir a grande inchação que tinha, para que, ausentando-se o humor 
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frio e ficando a parte mais aliviada, pudesse melhor a natureza corroborá-la 

com a ajuda da arte, como de seu senhor, para não perder um monte de 

dinheiro, como é o de um escravo bom. 

3. Fazendo estas considerações, me vi precisado a aplicar-lhe algum 

remédio, e excogitando qual seria o melhor e que prontamente o houvesse à 

mão, para com toda a presteza acudir a tal necessidade, ocorreu-me que não 

podia haver mais pronto, nem de melhor virtude, que a aguardente do Reino, 

da melhor que se pudesse achar, e que, em cada canada dela, se lhe lançasse 

uma mão cheia de sal, também do Reino, pois o do Brasil é muito mais inferior; 

e bem quente a fogo brando, e que esteja o sal derretido, nela se molhassem 

panos e se chapejasse e fomentasse toda a perna, desde o joelho até a virilha, 

molhando o emplasto que tinha e ataduras; mas que havia de ser tão quente 

ali junto do enfermo que mal se pudesse sofrer nas mãos e, depois que lhe 

fizesse uma larga fomentação, se lhe cobrisse toda a perna com panos 

molhados, e, por cima deles, sua baeta nova, seca e atada, e, se fosse dobrada, 

melhor, assim para resguardo do ar, como para os panos molhados na 

aguardente se não secarem tão depressa, abafando e rebatendo em parte os 

seus espíritos; e que houvesse grande cuidado que, em se secando os panos, 

se tornasse a fazer outra fomentação na mesma forma, panos molhados, 

baetas e ataduras por cima, e tratasse logo de comprar um barril da dita 

aguardente escolhida, que tudo lhe havia de ser necessário, e chamasse logo 

o cirurgião que estava encarregado da cura, e estivesse de acordo, para que, 

querendo mudar de remédio, não o consentisse, porque, na minha opinião, 

o não havia nas Minas melhor e que tinha cura dilatada. 

4. Bem sei que não faltará quem me calunie, tanto neste remédio, como 

em muitos mais que vão neste meu livro, mas eu lhes quero responder em 

poucas palavras: vejam e considerem bem as razões que se acham na primeira 

folha do prólogo e as de estarmos nesta altura; e também do ver a ouvir dizer. 

5. Assim, e do mesmo modo, continuou o dito cirurgião com o mesmo 

remédio, por achar lhe era conveniente, e não me constou que usasse de 

outro, mas, sim, constou a todos que esta cura durou acima de cinco meses. 

Com o tal remédio se desvaneceu toda a inchação e foi a parte adquirindo 

calor, mas a causa de durar a cura tantos meses foi por respeito da fratura 
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ficar relaxada e aberta novamente, com a vizinhança de tanto humor frio; e 

o ficar aquela parte tão fraca e falta de calor foi a causa de o ver andar 

encostado a um bordão, depois de passados os cinco meses. 

6. Tornando ao ponto de dizer eu que eram claras de ovos, aqui houve 

muito que ver, porque, indo o tal cirurgião ver o enfermo, lhe disse seu senhor 

que eu havia dito ser a inchação procedida das claras com que ele lhe fizera 

a segunda cura, de que ficou tão enfurecido que, topando-me na rua, me 

perguntou se eu havia de negar que fraturas se não curavam com claras de 

ovos, ao que respondi que, se respondesse ao que eu perguntasse, nenhuma 

dúvida tinha; disse que estava pronto. Perguntei então em que clima 

estávamos, em que partes habitavam os pretos mineiros, que agasalhos eram 

os seus, que mantimentos, que qualidade tinham os ossos e, finalmente, que 

qualidade tinham as claras de ovos. Respondeu, quanto à primeira pergunta, 

que o clima lhe parecia frio; à segunda, que as partes em que habitavam os 

pretos mineiros era dentro da água e que esta era fria; à terceira, de 

mantimentos e agasalhos, que tudo lhe parecia mais frio que quente; à quarta, 

que as partes ósseas eram frias e secas; e, finalmente, que as claras de ovos 

eram frias, secas e estíticas, o que não podia negar. 

7. Perguntei mais: "Pois, senhor, se vossa mercê confessa que tudo o 

que lhe tenho perguntado é frio, neste caso havemos de curar um semelhante 

com outro semelhante para se conservar a doença ou aumentar-se?" A isto 

respondeu que os autores assim o mandavam e assim o havia de seguir, e 

não a minha advertência; ao que disse eu que éramos obrigados a curar as 

doenças conforme a região e o clima onde nos achássemos, a razão nos ditasse 

e a experiência nos ensinasse, porque os autores, quando escreveram, estavam 

em outras terras mui remotas e de diferente clima e não tinham notícia deste. 

Este caso sucedeu na rua da Barra, do Sabará, em presença de muito povo. 

8. No princípio que cheguei a estas Minas, usava, nas quebraduras, de 

emplastos feitos de terebintina e pós de toda a bisma, ou parte deles, que 

naquele tempo só os cirurgiões e médicos tinham alguns remédios, pois 

boticas as não havia; e como considerei haver poucos medicamentos e 

venderem-se por alto preço e ouvia dizer que os olhos-de-embaúba eram 

bons para quebraduras, compus os emplastos na forma que fica dito, com os 
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quais tive sempre admiráveis sucessos. Ε nesta forma ficaram os doentes 
bem servidos, com menos despesa e menos trabalho de os irem buscar, muitas 
vezes um e dois dias de jornada; e, tendo curado com eles inumeráveis 

fraturas, ainda não houve uma que não sarasse perfeitamente, porque estes, 

além de pegarem bem, lançando-lhe os pós, estando bem quentes e postos 

na parte ainda com bom calor, fazem regenerar o poro para soldar as 

quebraduras, corroboram a parte, confortam e desfazem a inchação que 

sempre há mais ou menos, por levarem a aguardente. 

9. Não posso negar que os emplastos de terebintina e pós da bisma são 

muito bons e se podem usar, mas fazem mais despesa aos pobres e, na minha 

opinião, não obram tão bem neste clima, por não levarem a aguardente, que 

esta é descoagulante das inchações, confortante, balsâmica e amante da 

natureza. 

10. Também o cataplasma, que se faz de duas onças de ferrugem da 

chaminé, limpa e peneirada, e de uma onça de farinha de trigo com meia 

onça de incenso em pó, tudo fervido a fogo brando em uma aguardente do 

Reino até ficar em forma de emplasto, pode servir para curar qualquer fratura; 

e se podem acrescentar os simples, sendo necessário, de modo que, antes, 

sobeje massa, que falte na ocasião. 

11. Advirto aos principiantes que, quando fizerem alguma cura destas, 

depois dos ossos estarem repostos em seu lugar, lavem muito bem a parte e 

sua circunferência com aguardente do Reino bem quente, como já tenho dito, 

para desalterar aquela parte e corroborá-la, assim das dores e inchação, como 

da contusão que sempre se recebe externa e interna, pois, desta sorte, abraçará 

a natureza melhor o emplasto; eu sempre assim o tenho feito com bom sucesso 

e, se vejo que o doente, depois de curado alguns dias, se queixa de dores 

(porque muitas vezes sucede, quando se cura, estar a parte muito inchada), 

vejo se as dores são procedidas das ataduras ficarem mais apertadas, afrouxo-

as; e sendo por causa da inchação não estar ainda de todo remetida, fomento-

a com aguardente quente, assim por cima da quebradura, como por baixo 

dela, e, ainda que molhasse o emplasto, se me não dava. Muitas vezes vi 

dores procedidas por causa do emplasto estar seco e ter apertado muito 

aquela parte, o que remediava, admiravelmente, molhando-o com a dita 
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aguardente quente as vezes necessárias, pondo-lhe seus panos molhados 

com baetas por cima, e logo aliviavam, porque ficava aquela parte mais fresca 

e menos áspera e desfazia a inchação, se a havia. 

12. Não trato das mais fraturas, porque, à vista destas que ficam 

referidas, se poderão curar as mais que sucederem, nem trato de mais 

observações, sem embargo que pudera referir muitas; mas, porque o tempo 

me não dá lugar, passo a tratar das fraturas com feridas. 

CAPÍTULO VI 
Das fraturas com ferida e suas observações 

1. Sucedendo haver fratura com ferida que os ossos rompam a carne 

para fora, a primeira coisa que se deve fazer com toda a presteza é, se estiverem 

os ossos para fora, metê-los dentro, endireitando o membro, e pôr-lhe alguns 

panos molhados em aguardente quente, enquanto se aparelha o necessário 

para a cura; e a razão disto é por não estarem ao ar, que gravemente os ofende 

e altera, e, alterados, saem ao depois em esquírolas grandes ou pequenas, que 

fazem com que a cura leve muito tempo e dê muito trabalho. 

2. A cura destas fraturas se fará do mesmo modo que as outras, tendo 

primeiro tudo aparelhado, como para as outras fica referido; se reduzirão os 

ossos a seu próprio lugar com toda a brandura e suavidade que for possível, 

pelas grandes dores que se excitam bulindo com os tais ossos, havendo 

ministros que ajudem; e no caso (como a mim já me sucedeu) que seja necessário 

fazer maior ferida para meter alguma ponta do osso para dentro, se cortará 

com uma tesoura aquela parte que servir de impedimento e, depois de 

recolhidos os ossos para dentro, se desaltere e lave muito bem a ferida com 

aguardente bem quente por largo tempo, o que também se poderá fazer antes 

de recolher os ossos; e, feito isso, se cobrirá a parte com panos de aguardente 

e baeta enquanto se estende o emplasto, o qual será do modo seguinte. 

3. A massa para o emplasto será a mesma que fica dita nas fraturas 

sem ferida, mas o pano em que se há de estender a massa para estas será 

cortado no meio, onde se lhe fará um buraco redondo, ou como for necessário 

e a ferida o pedir, para esta tal ferida ficar patente à vista e os seus lábios 
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para se curar quando for necessário; e para se fazer o buraco com melhor 

acerto, se tomará medida, para se ver onde se há de cortar o pano e o tamanho 

do buraco; isto assim disposto, se estenderá a massa bem quente e, 

pulverizada toda com os pós, se aplicará na parte, procurando que fique a 

ferida bem patente, puxando bem o pano, para que fique bem justo, atando 

o tal emplasto com sua atadura comprida, que já estará enrolada para melhor 

se atar, de sorte que fique a ferida livre dela e das talas. Atando o emplasto, 

se porão as talas; estas, atadas, se meterá a perna (se o for) na sua caixa, ou 

telha de pau seco cavado, e depois as suas talas grandes atadas e seguras, 

curando a ferida com panos dobrados, molhados em aguardente; e, se for 

capaz de pontos, se lhe darão alguns para melhor resguardar o osso do ar, 

para se não alterar tanto e fazer-se denegrido, como pela maior parte sucede, 

a qual se curará de dois em dois dias, sempre com a mesma aguardente, e só 

se curará uma vez cada dia, no caso que faça muitas matérias, que, não as 

fazendo, bastará que se cure de dois em dois, ou de três em três; e a razão é 

porque, quantas menos vezes se expuserem os ossos ao ar, tanto será de 

mais proveito, assim para sarar a ferida em menos tempo, como para não 

saírem os ossos aos pedaços pelo tempo adiante, passados, às vezes, muitos 

meses, e em algumas ficam fistulas que nunca mais saram, o que se poderá 

evitar fazendo-se como fica dito; e de mais que a aguardente não só cura a 

ferida, mas conforta muito ps ossos, ajuda muito a natureza a fazer o poro 

para eles unirem, se não que é prodigioso remédio para preservar de 

corrupção, gangrena e herpes, pois, de ordinário, as gangrenas são muito 

comuns nestes casos, de que muitos têm perdido a vida, uns, por descuido, 

outros, por causa de quem os curava serem ignorantes e outros, por taparem 

a ferida com o emplasto, por serem idiotas, aos quais apodreceram e se 

gangrenaram os membros sem remédio, sendo tão fácil como fica dito; e, 

miseravelmente, acabaram as vidas, dos quais eu vi alguns a tempo, que 

lhes não pude ser bom. 

4. É muito preciso haver advertência, quando se curar a chaga, para se 

não descobrir, senão quando o medicamento estiver pronto para se alimpar 

e curar, a respeito de não estar exposta ao ar; porque muitas vezes sucede 

ficar a quebradura, ou rachadura do osso, à vista, e, se lhe der o ar, penetra 
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mais por ela e altera o osso de uma e outra banda, o que logo se conhece por 

ficar denegrido ou mudado de cor; e curando-se com toda a cautela que 

tenho dito, quando se altere e se mude de cor alguma coisa, a natureza, 

ajudada do remédio da aguardente, vence muitas vezes a tal corrupção, e, 

quando a não vença, ou por pouca limpeza que há quando se cura e se expõem 

ao ar, ou porque, quando se cura a primeira vez, já estão alterados, raspar-

se-á, pois, a tal corrupção com alegra as vezes que forem necessárias, que 

muitas me têm sucedido vencê-las deste modo, sem lançar ao depois 

esquírolas; e a natureza também ajuda a sua parte, pois é a melhor mestra e 

melhor agente. 

5. Mas, no caso que se não vencer a corrupção do osso, se irá curando 

e esperando que a natureza o vá separando, ajudando-a com um pincel de 

pano pequenino, molhado em espírito-vitríolo, tocando com ele o osso 

denegrido ou alterado, pondo-lhe em cima fios secos e cobrindo a chaga 

com panos molhados e espremidos com aguardente; ou se poderá usar em 

cima dos fios do emplasto Gumielemi estendido em pano, e quente, mas o 

outro remédio tenho-o por melhor, de que sempre usei com bom sucesso; e, 

se crescer carne supérflua, como sempre cresce, que vá cobrindo o osso, se 

gastará a tal carne, ou com o mesmo espírito ou com pedra-ume queimada, 

esperando que a natureza o vá separando, ajudada com o que fica dito. 

Grande felicidade tive sempre com o espírito aplicado sobre os ossos 

alterados, porque uns, legrando-os e tocando-os com espírito, se vencia a 

corrupção, e, quando via que se não podia vencer e que não havia remédio 

senão sair alguma ou algumas esquírolas, tocava-as com o dito espírito e 

saíam muito mais cedo, porque as fazia destacar e separar admiravelmente, 

o que fiz muitas vezes e sempre me sucedeu bem. 

6. O primeiro emplasto se não tirará ao seteno, como se tira nas outras 

fraturas, mas sim se deixará estar até o quatorzeno, para quando se tirar este 

primeiro e se lhe pôr o segundo estar a quebradura já com algum poro e mais 

alguma coisa firme do que ao seteno, e não se dilacerarem outra vez os ossos 

novamente. E, se não houver coisa de novo e o doente se não queixar muito, 

ou as matérias não forem demasiadas, e a perna, ou braço, estiver bem 

assombrada, sou de parecer se lhe não bula, senão passados vinte dias, porque, 
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então, se fará a segunda cura com mais segurança e mais conveniência para o 

enfermo; e os outros emplastos se lançarão como fica dito nas outras faturas. 

7. Já disse que o ar é danosíssimo aos ossos fratos, que é o mesmo que 

quebrados, e aos nervos, que muitas vezes sucede, como tenho visto, ficarem 

bem ofendidos; e por este respeito deve haver grande cautela quando se 

curarem, para que lhe dê o menos que for possível, curando com ligeireza, 

cobrindo a chaga com muita cautela; e quem assim o não fizer terá paciência 

para curar o doente até lhe saírem todos os ossos que forem alterados do ar; 

e muitas vezes sucede, como já vi, saírem, sarar a chaga e depois tornar a 

arrebentar para saírem outros, ficando fistulas algumas vezes; e, pela maior 

parte, sucede por culpa de quem cura se não acautelar. 

8. Mas, porque muitas vezes sucedem fraturas tão dilaceradas e com 

ossos tão miudamente quebrados, que alguns se podem tirar logo, sendo que, 

assim suceda, se tirarão aqueles que de todo estiverem separados, ou que sem 

dor nem violência se possam tirar; e os mais se curarão como fica dito, deixando 

sempre a ferida patente para se curar todos os dias, ou interpolando alguns; 

isto se observará em todas as fraturas que sucederem com ferida; e, para melhor 

clareza e doutrina dos principiantes, escrevo as observações seguintes: 

OBSERVAÇÃO I 
De uma fratura dilacerada em uma perna 

1. No ano de 1718, andando um moço branco na paragem chamada 

Lavras Velhas de Ribeirão Abaixo, com um machado nas mãos derribando 

mato para fazer uma roça, lhe caiu um pau em cima de uma perna, que lhe 

ficou em cima de outro pau, e lhe fez as duas canas em cinza, pisando-lhe e 

dilacerando-lhe também os nervos. Veio em uma rede para o arraial, onde 

eu nesse tempo era morador; chamaram-me para curar este miserável, ao 

qual lhe achei a perna amassada como um bolo e aberta a carne por duas 

partes, com todos os ossos feitos em miúdos pedaços, dos quais lhe tirei 

logo alguns que estavam de todo separados; pus-lhe uns panos de aguardente 

em cima, e assim esteve enquanto preparei o emplasto de embaúba que fica 

dito, panos, ataduras, talas, aguardente e ministros para me ajudarem. 
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2. Tendo tudo preparado, desalterei e lavei as feridas e toda a perna 

com aguardente bem quente, tirando bastantes esquírolas de ossos, que de 

todo estavam separadas; fui formando a perna de chata em redonda, 

mandando um ministro que puxasse pelo pé alguma coisa e outros que me 

fossem ajudando a aperfeiçoar a perna em forma natural. Depois de limpa e 

redonda o melhor que pude, forrei uma telha de barro e pus a perna dentro 

dela com uns panos molhados em aguardente quente, cobrindo-a por cima 

com panos e baetas; estendi a massa do emplasto em um pano grosso aberto 

por duas partes, para as feridas ficarem patentes, que eram quase de alto a 

baixo, para se curarem, tendo-lhe dado, primeiro, alguns pontos para 

ampararem a tal dilaceração. Estando neste termos, lhe pus o emplasto e, 

atado, lhe pus as talas que o caso permitiu, ataduras e as mais talas grandes, 

ficando a perna dentro na telha e bem calçada das bandas para ficar em 

forma natural; e, depois disto, assim feito e acabado, posto já o doente na 

parte aonde havia de estar sempre, lhe remolhei a perna toda, de alto a baixo, 

panos, emplasto e ataduras, com aguardente do Reino tão quente que mal a 

podia sofrer nas mãos, para que, quando chegasse abaixo, levasse algum 

calor a respeito de traspassar os panos, o que fiz por largo tempo, atando-

lhe bem as talas grandes que acompanhassem o pé para o ter direito, e no 

meio, no joelho e na coxa, para que, se o doente quisesse bulir com a perna, 

não pudesse; pondo-lhe também sítio, que é o mesmo que uma corda atada 

em uma travessa da casa, que lhe ficasse a laçada em cima dos peitos para 

mover o corpo quando fosse necessário, pegando-se a ela. 

3. Por estar o pobrezinho desconfiado que ficava sem a sua perna, o 

consolei, dizendo que havia de ficar com ela, e que comesse algumas coisas 

engrossantes, como franga ou galinha cozida com arroz e beldroegas, mãos 

e pés de boi cozidos com arroz, ou sem ele, usando deste mantimento o mais 

tempo que pudesse, por ser para o intento de mais utilidade que os outros; e 

que também podia comer carne de vaca cozida e assada, quando tivesse 

falta dos mais sustentes; e que, todos os dias, pela manhã e à noite, molhasse 

toda a perna com aguardente bem quente para não apodrecer e gangrenar-

se, que era o que mais temia, por estarem os nervos, carne, ossos e músculos 

pisados; e, por isso, mandava fazer as ditas fomentações a miúdo, ainda que 
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por esta causa o emplasto não obrasse tão bem ou obrasse mais devagar; e 

por me certificarem que tinha lançado infinito sangue, o não mandei sangrar, 

e também porque era necessário que a natureza animasse aquela parte com 

espíritos nativos por estar tão dilacerada. 

4. Não há remédio mais singular, nem mais pronto, nem que tenha as 

virtudes que tem a aguardente para o caso presente e outros semelhantes, 

principalmente nestas Minas; porque tenho usado dele milhares de vezes, 

não houve uma em que deixasse de conhecer a sua rara virtude, nem 

experimentasse mau sucesso; e para impedir gangrenas não há outro. 

5. Ainda que as matérias eram muitas, dilatei o bulir no emplasto até 

os vinte e cinco dias, no fim dos quais chamei ministros, preparei outro 

emplasto, lavei toda a perna com o dito remédio e lho lancei; e daí a um mês 

lhe lancei outro, que foi o último. Lançou muitas esquírolas de ossos enquanto 

esteve de cama, que foram três meses e meio, e, ainda depois de levantado, 

lançou algumas por dois orifícios, ou chagas pequenas que lhe ficaram, mas 

com a perna redonda, quase em sua forma natural, firme e forte, sem lesão 

alguma. Depois, como era moço pobre, não sei para onde foi tratar de sua 

vida, de quem não tive mais notícia. 

OBSERVAÇÃO II 

Nas mesmas Lavras Velhas curei a um escravo do capitão Simão Álvares 

Mozinho, o qual quebrou uma perna por junto do tornozelo e lançou uma 

ponta de osso para fora, rompendo a carne e a pele, ficando-lhe o pé 

totalmente torto para uma banda. Ε nesta forma mo trouxeram em uma rede, 
sendo um dia de jornada da casa do seu senhor à minha, que era nas ditas 

Lavras Velhas; e, quando chegou com o tal osso de fora, já denegrido, logo 

prognostiquei a seu senhor, que o acompanhou, que a cura havia ser dilatada 

por causa do osso alterado vir ao ar, porque de necessidade havia de sair a 

seu tempo; e, para o meter para dentro, foi necessário o cortar alguma coisa 

da pele e carne, porque, querendo endireitar o pé, não queria o osso entrar, 

o qual meti e cometi a natureza, dando alguns pontos para acomodar melhor 

a dilaceração da carne e não ficar aquela boca da ferida tão exposta ao ar. 
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Lavei muito bem a ferida com aguardente bem quente e fiz a cura como fica 

dito, ficando a ferida patente para se curar todas as vezes que fosse necessário; 

botei-lhe os mais emplastos a seu tempo, curando a ferida todos os dias, 

enquanto fez muitas matérias, e depois mais interpoladamente; e para 

abreviar a cura, fui tocando o osso com espírito de vitríolo todas as vezes 

que curava a chaga, deixando passar coisa de um credo depois de tocado, e 

então curava a chaga com o dito remédio, porque o dito espírito, por ser 

espirituoso, comunica a sua virtude em pouco espaço de tempo; e, ainda 

assim, durou a cura três meses, lançou um grande pedaço de osso e sarou a 

chaga, mas não deixou de ficar com alguma lesão na junta do tornozelo por 

ser a fratura junto dele, não o perturbando andar de pé. 

OBSERVAÇÃO III 
Feita em vários doentes escravos do capitão-mor Custódio da Silva 

Serra que ficaram debaixo de um morro, desgraça grande 

1. No ano de 1711, fui chamado para curar a treze escravos do capitão-

mor Custódio da Silva Serra, morador na Vila Real do Sabará, que em cima 

de todos correu um morro de terra e pedras, andando os ditos escravos 

tirando ouro em uma lavra que tinha a parede sessenta palmos de alto ao pé 

do dito morro; e como mineravam com água que corria por cima da tal 

parede, se lhe sumiu atrás, e, vendo-se todos sem água na lavra, subiram 

alguns a ver para onde se tinha desencaminhado, e todos os que subiram 

ficaram livres e os que ficaram na lavra, que foram treze, ficaram debaixo 

das ruínas, donde se tiraram quatro mortos, e os mais, uns com braços 

quebrados, outros com as pernas, outros as costelas metidas com as pontas 

para dentro, outros com os ossos da fúrcula do pescoço feitos em miúdos 

pedaços; um com as vértebras do espinhaço deslocadas em duas partes, outro 

lançando sangue pela boca, narizes, ouvidos e algumas pingas por um olho, 

e ambos tão vermelhos como o mesmo sangue. Confesso que, quando cheguei 

ao terreiro da casa, fiquei impossibilitado de ânimo para fazer as tais curas, 

vendo os mortos e os vivos, todos estendidos no dito terreiro, da cor da 

mesma terra, uns com gemidos tão sentidos que moveriam à compaixão o 



mais duro coração que houvesse, outros sem dizerem nada por estarem na 

outra vida; e se a vizinhança não acudisse com seus escravos a cavar a terra 

para tirar os miseráveis, poucos se tirariam vivos; ensinando e mostrando 

os que ficaram livres das ruínas aonde tinham ficado ou tinham aparecido 

os desgraçados, quando a terra, pedras e árvores iam correndo por um 

despenhadeiro abaixo para um rio, aonde se foi achar um morto, que admirou 

pela distância não ser pouca; isto diziam os que ficaram livres por estarem 

em uma parte mais alta; e, acudindo muita gente, vendo o triste espetáculo, 

ficaram atônitos e admirados por se não ter visto caso tão lastimoso entre 

tantos que têm sucedido nestas Minas. 

2. Das fraturas com feridas tirei logo muitos ossos, por estarem todos 

dilacerados, e as curei do mesmo modo que fica dito. As que não tinha feridas, 

as curei na forma já referida; e, para reduzir as pontas das costelas que 

estavam metidas para dentro, mandei fazer uma tenaz a um ferreiro, por 

molde que lhe dei, de boca larga, com a qual peguei na carne, e, puxando 

para fora, se reduziram a seu lugar admiravelmente, e, ainda que ficaram 

algumas feridas da boca da tenaz, como eram pequenas logo sararam com o 

mesmo emplasto confortativo da embaúba, por levar aguardente; e, para 

que não apodrecesse, fiz a segunda cura ao quarto dia, mas, como estavam 

boas, se fortificaram e sararam com o segundo emplasto; usei da tenaz porque, 

fazendo as diligências possíveis, pegando com os dedos e unhas, não pude 

trazer as pontas a seu lugar, o que facilmente consegui com o que inventei. 

3. As fraturas com feridas, donde tirei os ossos, lhes dei alguns pontos 

nas maiores para melhor cobrir os ossos, os quais cortei a seu tempo, curando 

as feridas como fica dito, tocando os ossos alterados com espírito de vitríolo, 

que os fez sair e separar em menos tempo. 

4. Ao que lançava sangue pela boca, narizes, ouvidos e olhos, ao depois 

que adquiriu calor no corpo (que todos saíram resfriados) lhe mandei dar 

quatro sangrias nos pés e seus engrossantes pela boca; e, tanto que o sangue 

parou, lhe ordenei bebesse, de ordinário e todos os mais, água bem cozida 

com raízes de capeba e um bocado de raiz de butua machucada, para que se 

não engrossasse o sangue e os mais humores e causasse algum apostema 

interno, por causa do qual viessem a perder a vida, pois é a dita bebida 
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excelentíssimo descoagulante e me parece ser a raiz de capeba a mais singular 

que tem o mundo, pois, não só é descoagulante, mas vulnerária e desopilante 

dos canais do vivente, por cujas virtudes promove a circulação do sangue 

admiravelmente. 

5. No mesmo tempo que acabei de curar a todos os treze, que me 

levaram um dia todo, em que gastei sete varas de pano de linho para ataduras 

e oito frascos de aguardente, mandei dar a cada um seu copo dela, por estarem 

todos tremendo com frio, exceto ?o que lançava o sangue pela boca, narizes 

e ouvidos, que, em lugar dela, lhe mandei dar um copo de sumo de mastruços 

morno com uns pós de açúcar, por ser bom engrossante, e franga cozida 

com beldroegas, e, conseguintemente, mandei que, em todos os aposentos 

ou senzalas, se fizesse fogo de dia e de noite para que aqueles corpos que 

estavam faltos de calor o adquirissem, para se promover a circulação do 

sangue e mais líquidos, e, tornados os humores fluidos, a natureza socorresse 

as partes ofendidas com espíritos e calor natural, o que não seria possível 

estando o sangue e os mais humores estagnados e diminuta a circulação; o 

que tudo se emendou, assim com estarem as casas quentes, como com a 

continuação das ditas bebidas e bom tratamento no comer e de sustância. 

6. O que ficou com as vértebras ou juntas do espinhaço deslocadas lhe 

mandei fazer uma tábua por um carpinteiro, lavrada com o lombo pelo meio, 

para assentar no vão que todos temos no espinhaço; preparada a tábua, o 

emplasto de embaúba nas deslocações já referido, ataduras, panos, ministros 

que me ajudassem, mandei que um pegasse pelos pés, outro pela cabeça, outro 

por baixo dos braços, e que todos puxassem a um tempo com toda a força, 

estando o doente com a barriga para baixo e eu com as mãos carregando aonde 

era necessário, até aquela parte do fio do lombo ficar lisa e direita, sinal por 

onde se conhece estarem as deslocações e fraturas em seu lugar; estando nestes 

termos, lavei toda aquela parte acima e abaixo, para as bandas, com aguardente 

do Reino bem quente, por espaço de algum tempo, e, enxuta a parte, lhe pus o 

emplasto de embaúba, e por cima dele outro pano dobrado seco e a tábua, 

forrada, em cima deste; ficando bem assentada e justa, a segurei com ataduras 

de pano novo, bem apertadas e bem compridas para darem muitas voltas, 

rematando a última ponta com agulha e linha. Feito isto, mandei virar o 
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enfermo e pô-lo na sua cama por bastantes pessoas, para o levarem direito, 

aonde esteve por espaço de três meses, sempre deitado de costas, lançando-

lhe emplastos novos ao seteno, quatorzeno, aos vinte e cinco e aos quarenta 

dias, pouco mais ou menos, que disto não há necessidade precisa, não havendo 

coisa de novo, como neste a não houve, com o que ficou são e sem lesão alguma. 

7. Também todos os mais ficaram perfeitamente sãos, exceto um, que 

ficou com defeito em uma mão, por ficar toda pisada e os ossos feitos em 

miúdos pedaços, assim os da mão como os da junta do pulso, que para os 

reduzir a seu lugar pus a mão e os dedos em cima de uma tábua da feição e do 

tamanho necessário, e nela a conservei sempre com os dedos bem estendidos; 

e por fim, quando já os ossos estavam seguros, que foi aos trinta dias, lhe 

puxei a tábua para trás alguma coisa, para que os dedos fossem buscando o 

jeito de fecharem; e como o restante da fratura da mão e pulso era necessário 

mais tempo para os ossos fazerem poro, sempre conservei emplasto 

confortativo por tempo de sessenta dias, no fim dos quais ficou são, mas com 

defeito na junta, porque pouco a movia, por respeito dos ossos da mesma 

junta ficarem pisados e os nervos contundidos; nem era possível menos. 

8. Nota que, havendo nervos cortados ou ossos quebrados nos dedos 

das mãos, se os curarem encolhidos, encolhidos ficarão para sempre, mas, se 

os curarem estendidos, é certo fazerem seu movimento pelo tempo adiante, 

mais ou menos, conforme for o dano, curando-se com aguardente, o que 

digo por ter curado muitas feridas que cortaram nervos, uns totalmente 

cortados, outros cortados até o meio e outros em parte, e muitas destas uniram 

os dedos de tal sorte que os dedos e os membros ficaram com seu movimento 

perfeito, o que se pode ver nas observações. 

9. Na primeira cura, que foi só lavar com aguardente a terra e sangue de 

todos os enfermos, para ver os danos que tinham e aparelhar o necessário, 

embrulhar com panos molhados as feridas, fraturas e deslocações, gastei quase 

um barril de aguardente; e para o restante de todas as curas, até as acabar, gastei 

oito barris dela, custando, naquele tempo, quarenta oitavas de ouro cada um. 

10. Não explico a miudeza com que fiz estas curas, porque o tempo não 

me dá lugar e os anos que há me desculpam, mas, quando alguns ossos das 

fraturas que romperam a carne e se alteraram do ar, enquanto se não curaram, 
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estes, ainda que foram metidos para dentro, sempre vieram a fazer-se 

denegridos, quando as chagas estavam fazendo matérias, e, por serem grossos 

e a natureza os não poder lançar senão em discurso de muito tempo, para se 

despedirem mais breve os tocava com um pincel molhado em espírito-vitríolo, 

em dias interpolados, com o que se foram separando dos sãos em menos tempo, 

sem comparação do que haviam de fazer sem o tal remédio, vindo logo 

crescendo o poro, que é o mesmo que segundo osso em lugar do que saiu ou ia 

saindo; e as carnes que cresciam nas chagas, a que chamamos carne supérflua 

ou esponjosa, também as tocava com o mesmo espírito para a comer, dessecar 

e fazer mais dura, para não cobrir os ossos, que também para isto é bom 

remédio, ou lhe lançava pós de pedra-ume queimada para gastar e consumir 

a dita carne, uma e tantas vezes quantas eram necessárias, pondo-lhe em cima 

fios secos para esperar que a natureza despedisse os ossos; e, deste modo, se 

despediram e fecharam as chagas com muito mais brevidade do que se 

esperasse que a natureza per se despedisse os ossos podres. 

11. Não deixará de causar admiração a algumas pessoas que lerem a página 

antecedente e virem que na primeira cura, sem ser cura, gastei tanta aguardente 

só para lavar, desalterar e pôr panos molhados, e oito barris para fazer as mais 

curas até sararem, digerindo, mundificando, encarnando e cicatrizando todas 

as chagas, muitas feridas unindo em poucos dias, e ainda algumas contusas, 

tudo com a mesma aguardente; pois, não só com ela fiz todas estas curas 

maravilhosas, mas as preservei de gangrenas e herpes, de que muitos nestas 

Minas têm perdido a vida, por serem estes casos muito sujeitos a elas. 

12. Ε se alguém se admirar, como dizia, saiba que tudo o que digo é verdade, 

e saiba também que a experiência deve prevalecer a toda a razão, e os que a 

duvidarem fiquem com a sua opinião. Eu digo o que experimentei neste clima 

de vinte anos a esta parte e as curas, que nele fiz e me lembram, não havendo 

nestas Minas professor mais antigo; cada um seguirá o que lhe parecer. 

13. Como atrás digo, que nas fraturas que sucederem, quebrando os 

ossos atravessados, haja grande vigilância em não puxar pelos membros, 

senão quanto bastar para que as duas cabeças dos ossos fiquem unidas e não 

apartadas, porque, se assim ficarem, criará cada uma o seu poro na sua cabeça 

e ficarão os membros dependurados pelos seus nervos, carne e músculos, 
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jogando para todas as partes. Isto se entenderá, principalmente, nas fraturas 

do joelho para cima e nas do cotovelo para cima, por haver ali um só osso, 

porque, nas mais partes, poucas vezes acontecerão atravessadas. Em 

confirmação desta verdade, exponho os dois casos seguintes. 

OBSERVAÇÃO IV 
De uma fratura no osso da cia, ou fêmur, na qual ficaram as duas 

cabeças do osso apartadas e o doente aleijado para sempre 

1. No ano de 1724 me chamou um homem, cujo nome me não lembra, 

morador no morro chamado de Antônio Dias, para lhe ver um escravo, no 

qual queria fazer junta de cirurgiões para ver se poderia ter algum remédio; 

e, antes de ir ver o enfermo e de subir o morro, lhe perguntei que achaque 

tinha o seu preto. Respondeu-me que havia mais de três meses quebrara 

uma perna pelo meio da coxa e que, chamando um cirurgião para o curar, 

lhe perguntara se carecia de outro para o ajudar, o qual respondeu que para 

aqueles casos e outros semelhantes não carecia de quem o ensinasse; curara 

o enfermo a primeira, segunda, terceira e quarta vez e, por fim, lhe dissera 

não tinha feito nada e que era necessário fazer junta, porque o osso estava 

apartado um do outro nas cabeças, aonde tinha quebrado, pondo culpa a 

desmanchos do enfermo; que chamasse cirurgiões para se lhe aplicarem os 

remédios mais convenientes. 

2. Confesso ingenuamente que, quando o homem me explicou este caso 

como tenho declarado e me certificou era a mesma verdade, me fez admirar 

e sentir o miserável estado do enfermo e do senhor dele o ter perdido; não 

deixaram de me lembrar as palavras arrogantes e soberbas que respondeu 

quando não quis companheiro. Pois, homem, dizes que és sábio e que não é 

necessário quem te ensine e depois dizes que faça junta? É certo que és mais 

ignorante que ninguém e mais soberbo que homem algum; para um caso 

deplorado e já sem remédio, ainda queres fazer gastar mais ouro ao senhor 

do escravo em cima de o ter perdido, e tudo o que já tem gasto e dar a conhecer 

a tua ignorância? É certo que tanto ignoravas o caso no princípio, como o 

ignoras agora. Miseráveis são os enfermos que dão nas mãos de quem lhe 

homem 
ignorante ou 

soberbo 



ignora a doença e o modo curativo dela e terem valor para andarem curando 

entre cirurgiões e médicos; mas, enfim, a terra é boa, tudo permite e tudo se 

acha nela, porque cada um pinta as cores que quer. 

3. Informado, pois, deste homem os termos em que estavam os ossos 

da fratura, me disse que, pegando na perna e jogando com ela para uma e 

outra parte, a levava para onde queria; que, claramente, conhecia que os 

ossos estavam apartados, porque o doente também a não jogava, o que 

examinara depois que o cirurgião lhe dissera que não tinha feito nada e que 

chamasse junta. Examinando eu isto bem e conhecendo que as duas cabeças 

do osso estavam separadas e cada uma tinha já o seu poro pela distância do 

tempo de três meses, o desenganei, dizendo-lhe que não gastasse ouro em 

juntas, nem em remédios, porque tudo era baldado, pois tinha o seu escravo 

perdido e sem esperança de remédio humano, ao que respondeu lastimado 

contra o autor de tão lastimoso caso as coisas, que não digo por serem 

indignas de papel. Despediu-se certo no que lhe disse e dissuadido da junta 

e de remédios, por dar crédito às eficazes razões que lhe dei. 

4. Passados alguns tempos, topei este mesmo homem e lhe perguntei 

pelo doente; respondeu que estava na mesma forma em que dantes estava, 

sem se poder mover senão com a perna a rasto, e que o cirurgião o 

desamparara assim que lhe deu as razões que eu lhe havia dado, e que era 

muita verdade o que eu lhe tinha dito, por ter tudo experimentado por certo. 

5. Reflexão. Este caso não podia suceder senão pelos ministros puxarem 

com demasiada força pelo membro, de sorte que seria, sem dúvida, a causa 

de ficarem as cabeças dos ossos divididas e distantes uma da outra. Portanto, 

quando se fizerem curas nesta parte, deve haver cautela para que não suceda 

desgraça semelhante, como também em todas as quebraduras não se 

apertarem demasiadamente as ataduras, para que o doente não perca o 

membro, apodrecendo-lhe por falta dos espíritos se não poderem comunicar 

das ataduras para baixo, o que se deixa ver apertando-se um dedo com força, 

que, em pouco espaço de tempo, se achará sem sentimento na cabeça dele. 

re f lexão 



OBSERVAÇÃO V 
De uma fratura em um braço acima do cotovelo, 

onde temos um só osso, a qual foi causa de ficar o braço pendurado 

pelos nervos e carne, sem governo algum 

1. No ano de 1722 foi a minha casa um miserável moço pedir-me uma 

esmola pelo amor de Deus, porque estava aleijado de um braço por culpa de 

um cirurgião ou por seus pecados. Perguntei o que tinha e como lhe sucedera 

a lesão, ou por que causa. Ao que me respondeu que, andando com um 

machado, derribando mato (como fazem muitos pobres) para fazer sua roça, 

lhe caíra um pau naquele braço e lho quebrara; chamara um cirurgião para o 

curar, o qual, passados dois ou três meses, o desamparara e ficara na forma 

em que eu veria. Desatou uma chapa de latão que trazia para amparar aquela 

parte das duas cabeças do osso e, pegando eu com as minhas mãos no braço, 

uma pela parte de baixo, outra pela parte de cima, joguei com as duas cabeças 

para uma e outra banda, e achei estarem divididas uma da outra, largura de 

uma polegada, pouco mais ou menos, estando preso somente pelos nervos, 

músculos e carne. Confesso que me causou isto a maior lástima que se pode 

imaginar, vendo um braço sem governo algum, nem utilidade mais que andar 

pendurado no corpo. 

2. Do que deixo referido na cura das deslocações e fraturas se verá 

facilmente como se devem curar e quanto importa curá-las com toda a 

vigilância, assim para não apodrecerem os membros que tiverem fratura 

com ferida, para não perderem as vidas, como muitos têm perdido, ou 

cortando-se-lhe os membros, como para que não fiquem com lesões para 

sempre, como este e outros muitos que tenho visto, por culpa, pela maior 

parte, de quem os cura; e como me parece que neste clima das Minas se não 

deve observar outro modo curativo, me seja lícita a seguinte desculpa. 

3. Não me condenem os leitores por escrever novo modo de curar 

deslocações e fraturas contra o método curativo do licenciado Antônio 

Ferreira, sendo um tão grande professor da Cirurgia, que compôs um tomo 

tão excelente que é a luz verdadeira e recopilado exame de toda ela, enchendo-

se de estimações e prêmios, com que premiaram os senhores reis do seu 



tempo os seus grandes serviços e merecimentos, deixando os seus 

descendentes tão honrados e enobrecidos, como é notório; e, sem embargo 

da veneração que tenho a tal grande autor, movem-me a piedade e a 

consciência a dizer o que me parece melhor para os doentes deste clima, o 

que nele tenho observado; e me não parece fora da razão sirva também para 

os outros, pois as claras de ovos, os óleos, os vinagres etc. com que manda 

curar são remédios muito danosos nessa região por serem frios e úmidos, o 

que não duvido serem convenientes onde foram escritos ou naquele tempo. 

Mas porque a razão e a experiência me têm mostrado ser o meu método 

mais conveniente, por isso o exponho e aconselho com toda a clareza que 

me foi possível e o tempo me deu lugar, e alguma mais que o dito autor; 

como se pode ver, e por esta e por outras razões, disse no meu prólogo que 

quanto mais cresce o tempo, mais alcançam os homens; nem isto é tão sem 

padrinho que não tenha por si opiniões de autores graves, como são o doutor 

Curvo, o doutor Ribeira, o licenciado Feliciano de Almeida; e a este mesmo 

sentido podemos aplicar o que diz o doutíssimo Padre Vieira na sua história 

do futuro, que Deus, nosso Senhor, reserva as coisas para seu tempo: um só 

sabe pouco, muitos sabem alguma coisa e todos não sabem tudo. 



Uralepis virens e Diplachene spioata. (Litografia de von Martius) 
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Fonte: Pormenor da farmácia do Hospital de São João de Bruges. In: MOITA, Irisalva. V Centenário do Hospital Real de 

Todos-os-Santos, 1992. p. 16. 

Fonte: Azeiteira e pote de barro cozido dos séculos X V I I / X V I I I , 

encontrados nas escavações realizadas em 1960 na área ocupada pelas 

ruínas do Hospital de Todos-os-Santos. In: MOITA, Irisalva. V Centenário 

do Hospital Real de Todos-os-Santos, 1992. p. 29 , 4 1 . 

Fonte: Pratos com inscrição do 

refeitório utilizado no Hospital 

Real de Todos-os-Santos. In: 

MOITA, Irisalva. V Centenário 

do Hospital Real de Todos-os-

Santos, 1992. p.42. 

A profissão de c i rurgião-barbei ro envo lv ia a fabr icação e a man ipu lação de med icamen tos , o uso de instrumentos de 

cirurgia e c o n h e c i m e n t o s bás i cos de ana tomia . A fa rmácia de um hospital da época , potes , lei teiras, vasos , azei te iras 

e bac ias de barro coz ido , tesouras e p inças c i rúrgicas - ins t rumentos uti l izados por esses prof iss ionais - dão bem a 

idéia do que era o dia-a-dia dessa at ividade. 



Fonte: Ilustrações do século ΧII do livro de Cyrurgia de 
Theodoric Borgognone. In: LYONS, A. S.; P E T R U C E L L I I , 
R. J . Medicine: an illustrated history. New York, Abradale 
Press, 1987. p. 326-327 . 

Entre as funções de um c i rurgião-barbei ro cons tava o conse r to de os sos quebrados , sutura de feridas e pequenas 

cirurgias. 



Fonte: KOEDIJICK, Isaac. O barbeiro-cirurgião, de Isaac. In: PORTER, 

Roy (Org.). Medicina a história da cura.Lisboa: Livros e Livros, 2002. 

p. 28. 

Fonte: Cirurgião-barbeiro, médicos c atendentes atuando 

em um hospital de caridade. In: PORTER, Roy (Org.). 

Medicina a história da cura, 2002 . p. 49 . 

Fonte: Ilustração de Luttrell Psalter (1340) mostrando 

um cirurgião barbeiro aplicando a sangria. In: LYONS, 

Λ. S. e P E T R U C E L L I I , R. J . Medicine: an illustrated 
history, 1987. p. 363 . 

O s c i rurg iões-barbei ros m e s c l a v a m as at ividades de barbe i ro 

(cor te de c a b e l o s , fazer a barba, e t c . ) c o m pequenas cirurgias , 

c o m o a retirada de tumores bubôn icos e a ap l i cação da sangria , 

m é t o d o c o n s i d e r a d o por L u í s G o m e s F e r r e i r a d a n o s o se 

apl icado aos moradores das M i n a s Gera i s . 



Fonte : Afresco italiano que mostra uma 
botica com sua diversidade de drogas. In: 
PORTER, Roy (Org.). Medicina a
história da cura, 2002. p. 79. 

Fonte : Jarros de farmácia marcados Teriaga, ou Triaga, o famoso medicamento 
cura-tudo. In: LYONS, A. S. e PETRUCELLII, R. J . Medicine: an illustrated 
history, 1987. p. 485. 

F o n t e : Cipó, desenhado por José 
Joaquim Freire. In: BELLUZZO, Ana 
Maria Μ. O Brasil dos viajantes. São 
Paulo: Metalivros, 1999. p.71. 

A arte da cura exercida por médicos e cirurgiões no Novo Mundo 

introduziu na Europa novos medicamentos produzidos a partir da 

descoberta de plantas e ervas medicinais locais, cuja maioria j á tinha 

sido incorporada na farmacopéia indígena. Tal foi o caso da quina 

utilizada no tratamento da malária, da Triaga Brasílica, desenvolvida 

pelos jesuítas da Bahia e do cipó. 



Fonte: Os dois touros (tapeçaria des Gobelins). In: B E L L U Z Z O , Ana Maria Μ. O Brasil dos viajantes, 1999. p. 109. 

A diversidade das plantas, frutos, flores e ra ízes brasi leiras foi rapidamente incorporada à fa rmacopé ia européia . 

Luís G o m e s Ferreira descreveu várias plantas loca is , c o m o o p icão , a amendoada , o c ipó de poalha, o sapé, os 

jenipapos verdes, a e rva -do-b icho , a ca ta ia , a poaia, a j a l a p a , dentre muitas outras. 



Fonte: O cirurgião negro. In: D E B R E T , Jean-Baptiste. Rio cie Janeiro: cidade mestiça. Organização de Patrick Straumann. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 101. 

No Brasil , no século X I X , c o m a hierarquização crescente das profissões e a va lor ização dos médicos em detrimento 

dos cirurgiões-barbeiros, estes passaram a ser em sua maioria negros. A p r e g o a v a m seus serviços nas ruas, cortando 

cabelos , fazendo a barba, extraindo dentes, apl icando ventosas ou realizando pequenas intervenções cirúrgicas. 



Fonte: RUGENDAS, Johann Moritz. Lavagem do minério de ouro perto da montanha do Itacolomi. In: MOURA, 

Carlos Eugênio Marcondes de. A travessia da Calunga Grande. São Paulo: Edusp, 2000 . p. 4 7 1 . 

Segundo Luís G o m e s Ferre i ra , o c l i m a diferente e ún ico da Capi tania , frio e úmido, era a causa de quase todos os 

males , a s soc iado à a l imen tação , à moradia e à natureza da at ividade mineradora , que obr igavam os e sc ravos a 

passar muitas horas dentro da água ou no subsolo . N a i lustração, obse rva-se um se rv iço de mine ração p róx imo ao 

p ico do I t aco lomi , perto de onde ficava a fazenda do c i rurgião-barbei ro nas Minas . Ne la , podem-se observar várias 

at ividades t ípicas da mine ração real izadas pelos e sc ravos nos r ios e có r regos da região no sécu lo X V I I I . 



Fonte: SCHMID, Philipp. Planta e seção de um navio 
escravo em 1 8 0 8 . In: M O U R A , Carlos Eugênio 
Marcondes de. A travessia da Calunga Grande, 2 0 0 0 . 
p .371. 

Fonte: Mameluca na Província de São Paulo. In: 
MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. A travessia 
da Calunga Grande, 2000 . p. 313. 

Doença muito comum, particularmente entre os escravos, era o 

escorbuto, ou mal-de-Luanda. No Erário Mineral, Luís Gomes 

Ferreira divulgou pela primeira vez as descobertas do licenciado 

João Cardoso de Miranda sobre um novo medicamento para 

curar a doença que, geralmente, se manifestava nas longas 

viagens marítimas. Isso ocorria em decorrência do tipo de 

alimento e das péssimas condições do transporte de escravos a 

bordo, como se pode observar na ilustração de uma seção de 

um navio negreiro. Todos os médicos que visitaram São Paulo 

e Minas Gerais no século XVIII também apontaram o bócio 

como uma doença recorrente na região. 

Luís Gomes Ferreira descreveu as diversas etnias dos escravos nas Minas e as doenças que os acometiam. Segundo 

ele, os de nação mina eram os mais robustos e resistentes. 

Fonte: D E B R E T , Jean-Baptiste. 
Rio de Janeiro: cidade mestiça, 
2 0 0 1 . Organização de Patrick 
Straumann. p. 114-115. 



Fonte: MARTIUS, Carl P. von. Mariana e Vila Rica (atribuição). In: B F L U S S O , Ana Maria de Morais (Org.) O Brasil dos 

viajantes, 1999. p.115. 

Fonte: Planta de São Caetano. In: A R Q U I V O HISTÓRICO ULTRAMARINO, Lisboa [1732] . 

Mar iana . Vi la R i c a e S ã o Cae t ano foram a lgumas das c idades minei ras da C o m a r c a de Ouro Preto onde Luís G o m e s 

Ferreira v iveu e atendeu seus doentes por um per íodo. N a parte esquerda inferior da planta do arraial de S ã o 

Cae tano , aparece uma área de m i n e r a ç ã o onde o curso do rio foi desviado, a e x e m p l o do que fizera Luís G o m e s 

Ferreira na sua fazenda do B o m Ret i ro do I t aco lomi , que f icava nas proximidades . 



"Milagre que fez o senhor de Matozinhos a Cipriano Ribeiro Dias, morador no Rio de Janeiro, pois botando treze 

horas sangue pela venta do nariz direito e todo esgotado de sangue sem esperanças de vida, com assistência de 

médicos e cirurgiões, se lembrou o doente enfermo ter em seu poder uma medalha do dito senhor a lançou ao 

pescoço com muita fé e a segunda volta da medalha estancou o sangue e milagrosamente escapou da morte. De que 

louvou o seu soberano senhor de lhe dar vida para o servir hoje. 1745". Fonte: Estórias de dor, esperança e festa: 

o Brasil em ex-votos portugueses (séculos X V I I I - X I X ) . Lisboa: Comissão Nacional para a comemoração dos 

descobrimentos portugueses, 1998. p. 53 . fig. 9. 

O s ex-votos são inest imáveis fontes 

sobre o sécu lo X V I I I . Retratam cenas 

do dia-a-dia de onde se pode apreender, 

por e x e m p l o , as c r enças , o vestuár io, 

o mobi l i á r io , as hierarquias sociais , as 

profissões, as doenças e os tratamentos. 

N o exempla r ac ima , pode-se observar 

o méd ico (paramentado de negro ) e 

o cirurgião que se revezavam à cabeceira 

do paciente . 

"Milagre que fez o Senhor de Matozinhos a Maria Angélica da Conceição que estando com um frouxo (sic) de sangue sem 

ter mais esperança de vida e apegando-se com o dito Sr. logo cobrou melhoras em 23 de junho de 1787". Fonte: Ex-voto 

pertencente ao acervo do Museu do Diamante - Diamantina. 



"Milagre que fez Nossa Senhora da Oliveira a Manoel da Sl a. Ir°. de Jerônimo [...] que achando-se no Brasil indo de jornada para 
as Minas lhe deu uma grande febre malina que lhe aromou (sic) para o braço, de sorte que se fez junta de sete mestres em que 
assentou no dia seguinte pela manhã de lhe cortar o braço e vendo o irmão logo que estava presente se pôs de joelhos com umas 
contas na mão pedindo à Senhora da Oliveira que acudisse a seu irmão, que não ficasse aleijado naquela terra, que lhe poria o 
dinheiro no que ganhasse naquele primeiro ano para lhe por no altar em uma pesa (sic) e fez a senhora tão grande milagre, que de 
noite suou sete camisas, vieram os mestres pela manhã para lhe cortar o braço e acharam-no são". Fonte: Estórias de dor, esperança 
e festa: o Brasil em ex-votos portugueses (séculos XVIII-XIX), 1998. p. 63. fig. 18. 

"Milagre que fez o Senhor de Matozinhos a Antônio de Freitas Matos, assistente nas Minas, padecendo uma obstrução que lhe 
deu em barriga d'agua que chegou a ser furado 5 vezes e de cada uma tiravam 20 e tantos coartilhos (sic) d'agua, com demora 
de 8 a 10 dias de um furo a outro e estando já mortal se apegou ao Sr., amarrando uma medida do Senhor pela cinta com muita 
fé logo teve saúde como também satisfez promessas que ao mesmo Sr. prometeu". Fonte: Estórias de dor, esperança e festa: o 
Brasil em ex-votos portugueses (séculos XVIII-XIX), 1998. p. 67. fig. 21. 




