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Um glossário exato e completo que abrangesse todo o universo vocabular 

médico-cirúrgico do Erário Mineral seria trabalho de validade duvidosa. Isto 

porque a possibilidade de um tratamento rigoroso que trouxesse até o leitor 

atual todos e cada um dos significados estaria ameaçada pela própria maneira 

pela qual Luís Ferreira apresenta seus conhecimentos: ele fala para seus 

contemporâneos e conterrâneos, pressupondo-lhes certos conhecimentos 

então comuns a todos, dialogando com os saberes circulantes nas Minas da 

primeira metade do século XVIII. Remédio para cólica, por exemplo, são 

os pós da casca grossa e amarela a que chamam nas Minas para tudo, e há 
bastantes paus dela, os quais são grossos e delgados com as folhas largas, e 
é este remédio tão vulgar em algumas partes, que até os pretos trazem estas 
cascas consigo para as ocasiões de suas dores de barriga, e as casas que dela 
têm notícia não estão sem ela, por ser tão prodigiosa... 

1 Para a elaboração do glossário a seguir, foram utilizados, principalmente, o Vocabulário 

Português e Latino, pelo padre Rafael Bluteau, edição do Colégio das Artes da Companhia de 
Jesus, em 10 volumes; e o Dicionário da Língua Portuguesa, por Antônio de Moraes Silva, Lisboa, 
da Tipografia Lacerdina, em 2 volumes. Foram utilizados asteriscos para remeter a termos 
que se encontram no próprio glossário, independentemente de sua ocorrência no documento. 



Para pontadas, recomenda cozimento peitoral feito na botica, o qual os boticários 

sabem muito bem. Os exemplos poderiam se multiplicar, e a simples leitura 

do texto de Luís Ferreira mostra a impossibilidade não só de um glossário 

completo - mesmo para quem tenha conhecimentos enciclopédicos (na 

própria acepção do termo) - como também a futilidade da tentativa, já que 

cada uma das definições do autor está referenciada aos conhecimentos de 

seu próprio tempo e lugar. 

Também a abrangência dos termos médico-cirúrgicos estaria sempre em falta, 

já que o Erário Mineral, mais que um livro de receitas, é também um livro de 

conselhos e opiniões, onde abundam as descrições miúdas e detalhistas, fala 

dos ofícios, dos instrumentos de trabalho, das práticas e dos hábitos das 

diversas camadas sociais. O Erário Mineral, como muitas vezes se disse, é um 

guia para o dia-a-dia do século XVIII mineiro e, no que aqui nos interessa, 

fica ampliado o universo vocabular para muito além do campo das doenças 

e de seu tratamento, alcançando o cotidiano daquela sociedade. Cotidiano 

nas suas minúcias, já que os ingredientes de suas receitas são, muitas vezes, 

retirados das cozinhas, das oficinas, das hortas e dos matos, ampliando 

notavelmente o número de palavras não triviais hoje em dia. Se acrescentarmos 

a isso a impossibilidade de definir o que é não trivial, temos um problema de 

bom tamanho: qual seria a expectativa mediana do leitor? 

O problema cresce quando se pensa que, a despeito da aparente falta de 

rigor de Luís Ferreira, os cuidados com os significados já eram uma 

preocupação sua, como se pode ver nesta "Advertência muito necessária", 

capítulo X do Tratado I: 

Se o doente for preto, ou branco rude, a informação que se tomar, se repetirá 
duas e três vezes; porque como é gente agreste e variável, agora dizem uma 
coisa, e tornando a ser perguntados, respondem outra, como a mim me tem 
acontecido com todos; e por folgar de acertar, evitar perigos e despesas, ou 
não fazer as enfermidades maiores do que haviam de ser, sempre quando tomo 

Ĺ foram selecionados termos e expressões hoje completamente alheios ao mundo da Medicina 
e da Cirurgia e que, retirados do vocabulário vulgar do século XVIII mineiro, foram incorporados 
pelo saber médico, sem os quais este saber não se exprimiria. 



informações a esta casta de gente me ponho com toda a paciência; e, 
outrossim, primeiro que tome o pulso ao doente, converso com ele algum 
intervalo de tempo, e sempre lho tomo por duas e três vezes, por ter 
experiência certa de que assim que entro e o salvo, se assusta, levantando-se 
se pode, compondo-se e salvando também, e neste princípio se lhe alteram 
os pulsos mais do que estavam de antes e do que ficam ao depois; e se não, 
faça cada um experiência, e verá se isto é certo como digo; e ainda digo 
mais, que não só nesta qualidade de gente é certo o que tenho dito, mas 
também em todos os mais, e a razão é: porque com a política das cortesias 
do Médico ou do Cirurgião, e com o sentido no que receitará, naturalmente 
se hão de alterar mais, ou menos. 

Considerando o que aparentemente pretende ser o livro - receitas, conselhos e 

procedimentos médico-cirúrgicos - o limite mais adequado pareceu ser algo 

como um glossário de termos médicos, cirúrgicos, químicos e farmacêuticos. Os outros 

termos que eventualmente aparecem e não são ingredientes ou parte dos 

procedimentos médicos é porque foram considerados, de alguma forma, 

relevantes para o entendimento da prática médico-cirúrgica de então. A distinção 

entre ambos os conjuntos, como se poderá ver, nada tem de clara, já que tanto a 

Cirurgia quanto o cirurgião estão completamente imersos em seu meio social, 

tanto em sua prática como nos recursos lingüísticos de que lançam mão. 

Definido o universo do glossário, resta uma decisão: que definições serão 

apresentadas? Uma opção seria trazer o universo vocabular para o presente 

e, seguindo dicionários modernos, definir os termos e expressões segundo 

o saber atual. No entanto, mais uma vez somos ameaçados pela imprecisão, 

trazida pelo simples decorrer do tempo: muitos dos termos usados na obra 

não têm mais o mesmo significado. 

Esse tipo de dúvida é particularmente difícil de solucionar quando se trata 

de nomes de plantas, cuja designação popular no século XVIII não é 

necessariamente a mesma que a dos tempos atuais; nestes casos, não só nos 

ativemos à orientação de apresentar apenas os termos e expressões relativos 

à Medicina e à Cirurgia, como resistimos à tentação da provável 

correspondência, e não fizemos qualquer tentativa de apresentar as 

definições científicas, dando ênfase apenas às características médico-

farmacêuticas da planta, mesmo quando extremamente imprecisa, dando 

valor à simples expressão "de uso médico". 



Dessa forma, já que o rigor e a abrangência seriam objetivos impossíveis de 

alcançar, optamos por aceitar a imprecisão, mantendo-a, no entanto, no 

âmbito do universo da obra. Ĺ assim, ao invés de buscar as correspondências 

com a época atual, decidimos nos ater aos significados mais próximos 

possíveis daqueles usados por Luís Gomes Ferreira e usar dicionários 

contemporâneos ao Erário Mineral, resumindo, mas reproduzindo, a 

linguagem da época, para que o leitor atual tenha as mesmas referências 

que o público a quem se dirigia a obra. As exceções mais notáveis referem-

se às unidades de peso, medida e volume, que foram apresentadas também 

com as correspondências com as unidades atuais. 

O leitor verá que mesmo r.os dicionários de então a idéia de precisão e 

rigor não é a mesma que a de agora, mas a imprecisão trará a compensação 

de nos informar sobre o modo de pensar da época; a definição de "centáurea" 

é um exemplo disso: 

É erva de que há duas espécies, a centáurea maior e a centáurea menor. 
Estas duas ervas, ainda que semelhantes, são totalmente diferentes. 

Abrótea - Erva medicinal cujo talo é liso e da altura de um côvado,* tendo na parte 
superior uma flor amarela ou branca, a modo de estrela ou cetro. 

Abstersivo - Medicamento que, reprimindo o fluxo de humor,* limpa, defeca e mitiga 
a dor da parte donde mana. Esta virtude tem o salitre, o mel etc. 

Açafrão - Planta de cuja flor os estigmas são empregados como iguarias e usados 

em Medicina como estimulantes. 

Achaque - Disposição mórbida que se toma habitual e quase natural no sujeito. 

Acintro - Forma popular de absíntio. 
Acrimônia - Na medicina antiga, diz-se do estado de agudeza de humor picante 

que ofende a parte do corpo em que se acha. 

Açúcar de chumbo - Alvaiade;* espécie de cal em que se converte o chumbo dissoluto 
por meio dos ácidos voláteis* do vinagre; tb. açúcar de Saturno. 

Adstringente - Medicamento que provoca constrição, aperto, pressão. 

Ad summun - Expressão latina. A parte máxima, o máximo, em maior quantidade. 

Agárico - Excrescência esponjosa, a modo de cogumelo, que se cria na superfície 
dos troncos e ramos mais grossos de algumas espécies de árvores. Só o que se cria 
nos troncos dos lariços se pode tomar pela boca. 



Agastamento - Cólera,* irritação nervosa dos órgãos dos sentidos ou do espírito; 
v.g. agastamentos do coração. 

Agresta - Termo de Farmácia. O sumo das uvas verdes. 

Agrimônia - Planta cujas folhas são curativas das mordeduras do cão danado* e 
possui fruto guarnecido de uns biquinhos agudos. Chama-se também eupatório, 
ou porque o rei Eupator foi o primeiro a fazer uso dela ou porque é remédio 
contra os achaques* do fígado. 

Água aluminosa - Remédio em que há pedra-ume, inventado para curar chaga.* 

Água benedita - Certa água purgativa. Ver purga. 

Água ferrada - 1. Água em que se mergulhou em ferro em brasa; 2. Água em que se 
pôs uma brasa ou um pedaço de pão tostado ao forno para amornar. 

Água da rainha de Hungria - Remédio composto de flores de alecrim colhidas pela 
manhã em tempo seco, sobre que, postas em vaso sem erva alguma, deita-se-lhe 
aguardente e destila-se, a fogo brando, pelo espaço de vinte e quatro horas e, ao 
sol, pelo espaço de três dias. 

Água-forte - Água que naturalmente possui alguma virtude* medicinal. Ácido nitroso 
ou sulfúrico. 

Água-rosada - 1. Águas artificiais; 2. qualquer dissolução em água pura ou infusão; 
3. água destilada de rosas. 

Água ruça - Certo líquido pardo que escorre da azeitona em pilha no lagar, antes de 
se fazer o azeite. 

Ajuda - Laxativo, purgante; tb. mezinha 

Alambre - 1. Goma* de algumas árvores que, rebentando do centro e saindo fora 
com abundância, se coalha; 2. O betume de certas fontes, grosso e resinento, o 
qual, chegando ao mar, com a força da água salgada se congela e aperta, de 
maneira que vem a fazer-se pedra; v.g. açúcar em ponto de alambre. O alambre 
atrai finas palhas e a razão desta atração é que as partes sutilíssimas e imperceptíveis 
da matéria, movendo-se por algum calor nascido da esfregação, saem por toda a 
circunferência, afastando de si o ar quanto lhes é possível; como vão diminuindo 
seu movimento ao mesmo passo que se apartam de seu centro, logo, mais fracas, 
são também repelidas do ar e, na volta que fazem, se pegam à palha ou a qualquer 
outro corpo leve com que topam no caminho; tb. carabé. 

Alcanfor - 1. Goma* que sai de uma árvore de extraordinária grandeza que nasce 
nas índias Orientais; 2. resina oriental aromática de cheiro muito forte, que faz 
chama e se desfaz em aguardente; tb.cânfora 

Alcaravia - Erva de propriedades medicinais usada nos tratamentos contra gases 
intestinais cuja semente é mais comprida que a dos cominhos, porém com o mesmo 
sabor deles, e que eram chamadas de carus, ou carum, nas boticas.* 



Alegrar - Termo de Cirurgia. Raspar com alegra o casco, para que, depois de muito 
tênue e furado, possa o cérebro purgar* ou receber algum remédio; tb. legrar. Ver 
alegra 

Alegra - Instrumento cirúrgico para raspar o casco; tb. legra. 

Alexifármaco - Diz-se dos remédios que os antigos julgavam próprios para prevenir, 

corrigir ou destruir os maus efeitos dos venenos; tb. antídoto. 

Alfavaca - Gênero de plantas da família das labiadas, muito cultivada em jardins 
por causa do aroma e da beleza das flores. 

Algália - 1. Licor* de cheiro muito suave que se cria em uma espécie de pequena 
bolsa nas virilhas do gato de Algália; 2. instrumento de cirurgião, de forma canulada, 
usado para aplicar o cáustico* na cura das carnosidades, quando as candeias de 
cera e as tentas* de chumbo ou prata não bastam. 

Aljôfar - 1. Todo gênero de pedra fina; 2. pérolas miúdas que se acham dentro das 
conchas que as criam; 3. gotas de água peroladas, normalmente do orvalho da 
manhã. 

Almécega - Casta de goma* ou resina que auxilia o cozimento* e que, apertando as 
fibras do estômago, suspende o vômito; também aplicada externamente em óleos, 
ungüentos* e emplastos.* 

Almíscar - 1. Sangue coalhado na bexiga de uma espécie de veados, cabras ou gazelas; 
2. substância odorífera, de sabor amargo e cor amarela, que se extrai de uma 
bolsa existente no ventre do almiscareiro macho, mamífero ruminante. O caçador, 
depois de matar o animal, corta-lhe a bexiga, dela tirando uma posta de sangue 
coalhado do tamanho do ovo de galinha; põe-na a secar ao sol e se reduz a uma 
matéria leve, tomando a envolvê-la na bexiga para a conservar. 

Almorreima - Tumor nas costas das veias ao redor do sesso,* cheias de sangue 
melancólico. 

Alporca - Tumor esquirroso, de pequenas glândulas encerradas em membrana 
particular. 

Alquitira - Planta e, juntamente, espécie de goma* medicinal, que os boticários 

chamam dragantum gummi. 

Altéia - Erva medicinal. Ver malvaísco. 
Aluminosa - Coisa em que há pedra-ume* ou qualidades deste mineral; v.g., banhos 

de caldas sulfúreas e alurninosas. 

Alva de cão - O excremento dele, aliás, pós de jasmim, que se dava por medicamento 
aos bexiguentos. Ver bexigas. 

Alvaiade - Ver açúcar de chumbo. 



Amendoada - Emulsão com açúcar e delida em água, à base de amêndoas pisadas 
ou de pevides* de melão, melancia, etc. 

Amolada - Água da caixa em que gira a pedra de amolar dos barbeiros. 

Anáfega - Espécie de madeira de frutos doces; jujuba. 

Anasarca - Inchação universal de todo o corpo, feita de humor mais grosso que a 
água, não muito grande na barriga, mas as pernas, braços e rosto estão inchados, 
luzidos e muito brancos e, metendo-se o dedo na carne inchada, faz covas. 

Anélito - 1. Bafo, respiração; 2. vapor que exala de coisa quente, como o ar que os 
bofes* expelem. 

Angelim - Árvore indiana da família das urticáceas. 

Animoso - Cheio de ânimo, forte, valoroso. 

Antérico - Gênero de plantas da família das liláceas, constituído de ervas de raízes 
fibrosas, folhas filiformes e flores dispostas em cachos. 

Antimônio - Mineral de cor negra, cheio de veias brilhantes, a modo de ferro polido, 
que participa da natureza do metal e da pedra. 

Antipatia - Repulsa orgânica que afasta uma coisa da outra. 

Antraz - Termo de Medicina. Carbúnculo* malignado que lança as raízes para o 
coração. 

Aparício - Ungüento de hipericão.* 

Apósitos - 1. Ligadura que se faz aderir a um ferimento ou chaga; 2. Qualquer 
remédio que se põe num ferimento externo. 

Apostema - 1. Tumor preternatural; * 2. coleção de pus subcutâneo; tb. fleimão, 
tumor, supuração, abscesso. 

Apostemeiro - A lanceta com que se abrem apostemas.* 

Apózemo - Termo de Medicina. Decocção ou cozimento* de várias raízes, folhas, 
sementes, flores etc. para expelir ou preparar os humores* para a purga;* tb. 
apózema. 

Arasto - Arrastadamente, de rastos, rojando pelo chão. 

Arca - No corpo humano, o peito, receptáculo das partes vitais; v.g., peito, a arca 

dos membros espirituais. 

Aracanum - Expressão latina. O mesmo que arcano - Que encerra mistério, cabalístico, 
enigmático. 

Arcano - Extrato ou sal que se tira do salitre* e caparrosa* que, destilados juntos, é 

chamado arcano duplicado e sal de duobus. 

Aristolóquia - Erva excelente para ajudar a lançar as páreas* e que, cozida com 
vinho, cura o mal de Luanda.* 



Arrátel - Unidade de medida de peso correspondente a 459 gramas. 

Arrobe - 1. Suco da uva em fermentação que serve para temperar vinho ou licores;* 
2. vinho cozido ao fogo, com que se aduba outro vinho; 3.0 mesmo que a terça 
parte, porque o mosto, que é a matéria de que se faz o arrobe, fica na terça parte, 
minguado das duas. 

Artemija - Erva de grandes propriedades medicinais, que auxilia a lançar as páreas* 
e atenua dores, confortando membros cansados de andar ou trabalhar. 

Artética - Relativo à inflamação dos tecidos de uma articulação, sendo a gota aquela 
inflamação que dá nos nós dos dedos e nas juntas. 

Ascite - Hidropisia* do baixo-ventre. 

Assa-fetida - Termo de Farmácia. Suco de cheiro acre, a modo de alho, que se forma 
do licor* que se destila do tronco de uma planta cujas folhas se parecem com as 
da arruda, usado no tratamento dos achaques* histéricos. 

Ateroma - Termo de Medicina. Espécie de tumor preternatural,* da cor do couro, que 
contém substância envolta em uma túnica membranosa, na qual, às vezes, se geram 
corpúsculos, como grãos de areia, mosquitos etc; é comprido e, levantando-o acima 
quando se aperta com os dedos, tarda em abaixar-se e, tirado, se levanta devagar. 

Azebre - Erva da Arábia e Ásia, muito amarga. 

Azougue - O mesmo que mercúrio. 

Bacamarte - Arma de fogo de cano curto e largo. 

Baeta - Tecido de lã utilizado para ornamentação de ambientes interiores; tb. tecido 

felpudo de lã, grosseiro, utilizado pelos mineiros nos serviços das canoas. Ver canoa. 

Baldado - Inútil. 

Bálsamo - Licor,* óleo ou goma* aromático de propriedades medicinais. O bálsamo 
do Brasil, de grande estimação na Europa, saía de troncos de vegetais muito altos, 
cuja casca grossa era cortada, de preferência, na lua de março. 

Bálsamo anódino - Bálsamo que tem a propriedade de acalmar ou fazer cessar as 
dores. 

Bálsamo peruviano - Bálsamo proveniente do Peru, que sai de uma planta do tamanho 
da romeira e que dá folhas semelhantes às da urtiga. 

Basilicão - Termo da Medicina. 1. Nome que se dava, antigamente, àquelas substâncias 
a que se atribuíam grandes propriedades curativas; 2. ungüento* supurativo muito 
usado na Farmácia. 

Bate-folhas - Aquele que reduz a folhas muito delgadas um metal maleável. 

Bedélio - Goma* ou resina medicinal, a qual se destila de certas árvores da Arábia 

ou da índia, cujas folhas são como as do carvalho. 



Belida - Mancha esbranquiçada na córnea; tb. névoa.* 

Beldroega - Erva da família das urticarias. 

Bem assombrada - O que é ou está de boa aparência. 

Bexiga - Doença que cobre a pele de bostelas* e que procede de sangue viciado, que, 
reconcentrado nas bostelas*, gera pequenos abscessos, com impressões corrosivas 
na pele, que nela deixa umas pequenas cicatrizes. 

Bicho de conta - Pequeno crustáceo que vive entre pedras ou em lugares sombrios e 
úmidos, também chamado milípedes. 

Bisma - O mesmo que emplasto. 

Bicuíba - Árvore da família das miristicáceas, também chamada bocuba, de cujo 
fruto se extrai um óleo medicinal utilizado para reumatismo. 

Bezoártico - Termo de Medicina. Remédio em que entra pedra-bazar* ou qualquer 
outro gênero de antídotos. 

Bochechas - Tomar na boca certo líquido, movendo-o. 

Bofe - Parte interior, vital e nobre do animal, cuja substância é mole, leve, esponjosa 
e a modo de sangue coalhado. Está situado na cavidade do peito, no hipocôndrio 
direito, debaixo do diafragma, em certa distância que lhe deixa livre o movimento. 
Divide-se em duas partes a que os anatômicos chamam lobos,* um largo e redondo, 
outro estreito e pontiagudo e separados um do outro por uma abertura por onde 
entra a veia umbilical; a estes dois lobos acrescentam um terceiro, situado na 
parte posterior do fígado. 

Bolo-armênio - Torrãozinho ou pedaço de terra crassa e pesada, de cor avermelhada, 
extraída de cavernas da Capadócia, confinantes com a Armênia, donde tomou o 
nome. Há ainda o legítimo bolo-armênio, medicamento dessecativo, incrassante, 
repercuciente* e adstringente*, aromático, brando, sem areia e que, mastigado, se 
derrete na boca, como manteiga. 

Bonico - Excremento miúdo do burrico e de outros animais. 

Borragem - Erva que, condensando com seu suco os sais dos humores,* abranda as 
suas asperezas e as do sangue. Sua raiz lança umas folhas largas, quase redondas, 
um tanto picantes, peludas e ásperas ao tato. O talo tenro, oco, ramoso, inclinado 
para a terra sustenta umas flores azuis ou purpuras, e algumas vezes brancas, 
sendo uma das três flores cordiais, e as sementes são negras e se parecem com 
cabeças de víbora. Ver cordial. 

Bostela - Pequeno tumor na pele, causado de humor* acre e quente; tb. pústula.* 

Boticas - Casas onde se vendem remédios e drogas medicinais. 

Bouba - Doença venérea que começa, de ordinário, por um tumor da virilha chamado 
bubo. 



Bucho - A parte mais carnosa do braço humano. 

Buglossada - De buglossa. Planta medicinal; tb. língua-de-vaca. 

Bulas - Letra pontifical, através da qual a autoridade eclesiástica concede graças 
espirituais. 

Butua - 1. Raiz de tantas virtudes* medicinais que, conta-se, seria preciso um livro 
inteiro para explicar todas com os diferentes modos de aplicar e usar. Diz-se que 
o pó dela serve para apostemas* ou abscessos interiores, para o pleuris,* para 
pancadas ou quedas, para desinchar toda sorte de tumor, etc. 2. Planta trepadeira 
e medicinal de Angola. 

Cabaça - O mesmo que cabaço, vasilha formada da casca inteira e seca do fruto de 
uma planta da família das curcubitáceas em forma de pêra. 

Calomelano - Subcloreto de mercúrio empregado em medicina com purgativo 
anti-sifílítico. 

Câmara - Alcova de dormir. 

Camarento - Aquele que tem cameras,* cursos,* diarréias. 

Camera - Evacuação do ventre; tb. curso.* 

Camoesas - Nome de diversas variedades de maças. 

Cana - Osso mais ou menos alongado de certas partes do corpo, especialmente do 
antebraço e da perna. 

Canada - Medida de coisas líquidas, como vinho, azeite, etc., e que contém quatro 
quartilhos, ou seja, 1,4 1. 

Canafístula - Grande árvore que dá fruto do mesmo nome, sendo sua polpa líquida 
eficaz para purgar* o estômago de humores coléricos. Planta laxativa, no Brasil 
existe uma espécie denominada Cassia fistula brasiliana, que é muito maior e muito 
mais purgativa. Ver cólera. 

Cancro - Tumor de matérias impuras, duro, redondo e escuro, que tem veias ao redor, 
cheias de sangue, manifestas ou escondidas, que parecem pernas de caranguejo; tb. 
câncer. 

Cangalha - 1. Distrofia óssea; 2. enfermidade que faz as pessoas andarem de maneira 
estranha, abrindo muito as pernas; 3. pau para puxar parelha de bois pelo pescoço; 
tb. camba. 

Canoa - Canal retangular com 1 a 1,5 m de comprimento, 0,5 a 0,7 m de largura e 
0,1 a 0,6 m de profundidade, tendo o fundo inclinado no sentido da corrente da 
água, canal em que, na extremidade, eram colocadas baetas* ou couros* de boi 
que retinham, como filtros, o ouro carregado pela água lamacenta dos córregos e 
veios. 



Cantárida - Insetos que têm virtude* de queimar e fazer bexigas* e que entram em 
preparados medicinais. Nascem de um humor* viscoso pegado a determinadas 
folhas, tendo pés e asas a modo de moscas compridinhas, de cor verde, luzidia, 
azul e dourada e têm muito mau cheiro. Há muitas espécies delas: umas são do 
tamanho de besouros e mais compridas, outras como pequenos escaravelhos, 
outras como vespas, etc. Nunca é bom tomá-las por boca, porque, por certa 
disposição de uma membrana inferior viscosa, se pegam à bexiga e, com picadas 
penetrantes e corrosivas, causam chagas* difíceis de curar. 

Cão danado - Cão atacado de hidrofobia. 

Caparrosa - Sal mineral congelado de uma água verde destilada das minas de cobre 
e que tem em si alguma virtude* metálica. 

Capeba - Raiz amarga que produz tintura ou garapa amarga usada contra a hidropisia* 
no Brasil. 

Caquexia - Estado em que todos os hábitos do corpo permanecem alterados. 

Carabé - Ver alambre. 

Carbúnculo - 1. Antraz;* 2. Pedra preciosa a que a fama deu este nome com a falsa 
suposição de que luzia de noite, como carvão aceso; 3. rubi, ou outra pedra semelhante, 
da cor de sangue de boi, que de dia mostra um fogo denso e luz feito brasa. 

Cardamomo - Planta da índia, ou também da Arábia, que tem virtude* diurética, 
atrativa, cefálica e cardíaca e é um dos ingredientes da triaga.* 

Cardo-santo - Planta de talo grosso, ramoso, meio curvo e meio direito, de folhas 
compridas, retalhadas, felpudas, guarnecidas de espinhos e quase da cor de folhas 
de borragem.* Da parte superior dos ramos saem umas folhas que formam uma 
espécie de capitei, e juntamente saem uns como ramalhetes de flores amarelas, às 
quais, depois de caídas, sucedem umas sementes compridas, pardas ou amareladas. 
O cozimento* do cardo-santo tira toda a imundície e supérfluo humor* do estômago. 

Carimã - 1. Flor da farinha de pau que se deita nos caldos para incrassar* os humores;* 
2. a farinha de uma raiz do Brasil a modo de nabo; tb. beiju. 

Caroba do campo - Arbusto da família das bignoniáceas, também chamado jacarandá 
da serra. 

Carrapata - Ferida que dura muito e que a princípio parecia fácil de curar. 

Caruru - Espécie de planta espinhosa que dobra a folha e cujas espécies se prestam 
a preparados culinários medicinais. 

Castóreo - Medicamento atenuante e cefálico que dissolve os humores* viscosos e é 
bom contra a surdez. São os testículos de castor dessecados na (chiaminé e guardados 
num lugar sem exposição ao sol. Além da bolsa externa, se acha outra, interior e 
pequena, que contém em si um licor* untuoso ou adiposo, que parece mel e que 
adquire consistência. 



Catana - Arma, terçado, espada longa, ou faca comprida e larga. 

Cataplasma - Papas medicamentosas que se aplicam diretamente sobre a pele ou 
entre dois panos. 

Catártico - Que é purgativo, menos que os drásticos e mais que os laxantes. 

Cato - Termo de Farmácia. Suco resinoso, extraído por decocção de certa árvore 
indiana; é adstringente,* aromático e corroborante. 

Cáustico - Termo de Cirurgia e Medicina. Medicamento corrosivo que consome a 
came, com sensação de abrasamento e queimação. 

Cautério - Termo de Medicina. l.Instrumento ou substância que se usa para queimar 
porção de tecidos orgânicos; 2.pequena úlcera, resultante da aplicação do cautério. 

Cavalo - Chaga* nos órgãos genitais nascida de contágio gálico, contraído de fresco 
antes de se comunicar ao fígado; tb. ferida nos órgãos genitais. 

Celamim - Medida de coisas secas, como trigo, cevada, grãos, etc, que equivale à 

décima-sexta parte de um alqueire. 

Cenrada - Cinza fervida em água a que se acrescentam, às vezes, ervas aromáticas. 

Centáurea - Erva de que há duas espécies, a centáurea maior e a centáurea menor, 
que, ainda que semelhantes, são totalmente diferentes. 

Ceroto - 1. Ungüento* composto de cera, óleo, gomas* e pós dessecativos para confortar 
e fortificar os ossos quebrados; 2. emplasto* confortativo contra fraturas; o magistral 
tem virtude* para supurar, atrair, mundificar,* preservar, encher, consolidar e 
encourar* qualquer ferida ou chaga. 

Cerusa - Termo de Farmácia. Ver alvaiade. 

Cesura - Corte, talho, que propriamente se diz da fratura dos olhos da cabeça. 

Chaga 1. Solução de continuidade nas partes moles do corpo, causada por ferimento, 
contusão ou dilaceração, ou pela resolução de um tumor; 2. cicatriz. 

Chaminé - As ventas. 

Chape jar - Banhar alguma parte do corpo com qualquer líquido, lançando-lhe este 

em cirna em pequenas porções e por vezes. 

Cia [Osso da] - Osso da bacia. 
Cinábrio - Mineral utilizado na cura do morbum gálico em forma de fumos ou vapores 

que abrem todas as veias e poros* do corpo, extinguem o contágio, limpam as 
entranhas, comunicando sua qualidade pelos nervos ao cérebro, pelas artérias ao 
coração, pelas veias ao fígado. 

Cirro - Termo de Medicina. Tumor duro preternatural* causado de humor* grosso 
e viscoso, de sorte que resiste ao tato, sendo de duas maneiras: um principiante e 
doloroso, quando se apalpa com força; outro, incurável, é confirmado e puro, 
cuja característica é não provocar sentimento de dor. 



Coacta - Forçada; coagida. 

Cocleária - Erva medicinal muito usada como antiescorbútico. 

Cólera - Um dos quatro humores* do corpo humano. É a porção mais tênue do sangue, 
sendo sua natureza ígnea, quente é seca, ainda que úmida, como os mais humores,* 
mas tem virtude* dissecativa, como a água do mar; a cor é amarelada, o sabor um 
pouco amargo. A sua função é nutrir as partes com que simpatiza; v.g. os bofes,* 
que, para receberem mais facilmente o ar, têm substância tênue e esponjosa. Ver 
simpatia.* 

Coloquíntidas - Erva que faz o ventre fácil, por causa de seu grande amargor. É 
planta indiana, que pelo chão estende muitas hastes, felpudas e ásperas, vestidas 
de folhas largas, recortadas e alvadias, particularmente por baixo. Dela saem flores 
amarelas, às quais se segue um fruto do tamanho da laranja mediana e quase 
redondo, coberto de uma casca luzidia, dura, lisa, amarela e verde. 

Comedeiras - Pessoas interesseiras, que aproveitam os ensejos de lucro fácil e ilícito; 
tb. ladroagem. 

Companhões - Testículos. 

Confeição - Medicamento composto de várias drogas medicinais. 

Confeição amech - Termo de Farmácia. Chama-se amech, de Hamec, seu inventor, 

antigo médico árabe. 

Confortativo - Próprio para confortar ou fortificar. 

Constipar - Termo de Medicina. Situação em que os poros* ou outros meatos* do 
corpo se cerram e se apertam 

Contusa(o) - Que sofre contusão. 

Contusão - Lesão produzida no tecido vivo pela pancada de um corpo duro, sem 

rompimento de pele. 

Convelir - Abalar fortemente por convulsão. 

Copaíba - Planta do Brasil que têm as folhas espessas e miúdas, umas redondas, 
outras ovadas. Utilizada como medicamento, cura as pessoas que são doentes da 
alma, as dores da bexiga e as inveteradas do estômago. É muito boa para o mal do 
fígado, dentre outros; tb. copaúba. 

Cordial - 1. Remédio para o coração; 2. remédio que conforta; 3. medicamento que 
aumenta o calor do corpo e a ação do estômago e do coração. 

Coroa-de-rei - Erva com flores pequenas, amarelas e umas bolsinhas cheias de pequenos 
grãos vermelhos de bom cheiro, da qual se faz, nas boticas,* emplasto* que amolece 
e resolve os inchaços do fígado. 

Corrobante - Que fortifica. 



Corrupção-do-bicho - Doença comum no Brasil colonial que atacava o intestino 
reto, causando grande alargamento e ulcerações. 

Costela mendosa - Das doze costelas de cada lado do corpo humano, mendosas 
são as cinco costelas mais baixas de cada lado, as quais não chegam até os ossos 
do meio do peito; são imperfeitas e acabam em umas cartilagens, com que se 
conglutinam. 

Couro - 1. Pele; 2. pele espessa e dura de certos animais. 

Côvado - Unidade de medida linear correspondente a 66 centímetros. 

Cova do ladrão - A nuca. 

Cozimento - 1. Expressão de boticário: o modo de cozer ou dispor o medicamento 
com a virtude* e calor do sol ou do fogo; 2. humor* que o calor natural ou algum 
medicamento digere; 3. digestão; 4. remédio de ervas ou outras drogas cozidas 
em água para se beber. 

Crasso - Grosso, espesso. 

Cremor tartan - Expressão latina. Ver tártaro; tb. cremor tartáreo. 

Crocus martis - Expressão latina. Ver açafrão. 

Crueza - Matéria indigesta. 

Cubeba - Gênero de arbusto da família das piperáceas, semelhantes às pimenteiras, 
origiário da índia Oriental e dotado de propriedades excitantes. 

Cutilada - Golpe de cutelo, sabre ou espada. 

Cursar - Lançar do ventre para baixo. 

Curso - O movimento apressado de fluidos e líquidos; tb. câmera. 

Decúbito de humor - Termo de Medicina. Deitar* humor.* 

Defluxão - Correnteza de humores.* Ver estilicídio. 

Degoladouro - Sangria. 

Deitar - 1. Lançar fora de si; 2. fazer cair ou sair; 3. entornar, verter. 

Delíquio - 1. Fazer-se líquido; 2. estado de um corpo que, de sólido, tornou-se líquido 

pela ação da umidade do ar. 

Desalterar - Fazer cessar a alteração. 
Descarga - 1. Descarga de humores, v.g., descarga que dá algum alívio; 2. descarga 

de matéria ruim. v.g. descarga com sangrias. 

Desinçar - Destruir, extinguir, exterminar, falando em bichos que se multiplicam 
muito. 

Desmancho - Desordem, confusão; v.g., desmancho nos costumes, desmancho no 
gostos do corpo, desmancho no comer ou no beber. Ver desmanchos de mulher. 



Desmanchos de mulher - 1. Parto imperfeito, aborto; 2. desarranjos e abusos sexuais. 

Destemperar - 1. Diz-se do líquido cuja força alcoólica, sabor acre ou temperatura se 
alterou pela mistura de água ou de outro líquido, v.g., destemperado em algum 
licor,* vinagre destemperado em água; 2. relaxar; v.g., destemperar as tripas, 
destemperar o estômago. 

Diaforético - O medicamento que com o calor mais ativo que os remédios rarefativos 
dissipa insensivelmente o humor* impacto na parte, convertendo a matéria em 
vapor e exalando por transpiração. 

Diagrídio - Solução medicinal a base de enxofre que entra na composição da 
escamônea* preparada. 

Diapalmo - Termo de Farmácia. Emplasto* dessecativo de vários ingredientes, o qual 
se mexe com espátula de palma e tem em si, enquanto se está fazendo, alguns 
trociscos* de palma. 

Discutir - Dissipar, diluir; v.g., discutir flatos.* 

Dormideira - Espécie de papoula que tem qualidade sedativa e narcótica. 

Douradinha - Erva medicinal, assim chamada porque parece cor de ouro quando 
lhe dá o sol. 

Douradores - Oficial que dá cor de ouro a algum metal branco. 

Edema - Termo de Medicina. Tumor mole, alvadio e sem dor que, comprimido com 
os dedos, faz cova. 

Eirogo - O mesmo que eiró, fígado de enguia. 

Eletuário - Termo de Farmácia. Confeição* medicinal para purgar.* 

Embrocação - Termo de Medicina. Medicamento líquido, ou banho, com que se 
umecta a parte afetada com pano molhado em algum licor,* esfregando e cobrindo 
a dita parte com o dito pano. 

Emético - Que provoca vômito. 

Emoliente - Remédio que tem a propriedade de amolecer, de modificar ou de abrandar 
a inflamação. Ver molificativo. 

Empiema - Termo de Medicina. É, na cavidade do peito, uma congestão de matéria 
que afoga o bofe.* Ajunta-se esta matéria depois de uma esquinência,* de uma 
pneumonia e, mais freqüentemente, de um pleuris,* porque, a qualquer doença 
em que não fica o peito bem limpo por via do escarro, se forma um apostema* 
que, abrindo-se, deita as matérias que nele se contêm, na cavidade do peito. 

Emplasto - Medicamento exterior, de substância sólida e glutinosa, composto de 
vários simples* ou drogas, amassadas num corpo. 

Emplasto Filii Zacarias - Emplasto que fortifica ossos quebrados. 



Empola - 1. Tumor redondo, fofo e transparente que se forma na superfície da água 
ou de qualquer outro licor;* 2. bolha formada por derramamento de serosidade 
entre a derme e a epiderme. 

Encarnativo - Termo de Cirurgia. Atadura encarnativa é a que se faz apertando 
sobre o lugar ferido e juntando os lábios da ferida para que encarne e cicatrize. 

Encasar - Encaixar em outro osso um osso, que é como a sua casa; v.g., encasar um 
osso. 

Encrassante - O mesmo que incrassante.* 

Encourar - Formar cicatriz em ferida depois de encarnar. 

Engos - Planta em tudo semelhante ao sabugueiro, sendo menos alto. As folhas têm 
um cheiro mais forte, servem para fomentar* e têm virtude para discutir,* resolver* 
e fortificar os nervos; são remédios para ciática, paralisia*, etc. 

Erva-do-bicho - Planta medicinal, poligonácia, o mesmo que acataia. 

Enxúndia - Banha ou gordura das aves. 

Erva-pulgueira - Erva assim chamada porque sua semente se parece com uma pulga 
ou porque dela fogem as pulgas; é veneno frio. 

Erva-santa - Planta de cheiro forte chamada de tabaco.* No princípio de sua introdução 
na Europa, teve o tabaco* muitos nomes e suas prodigiosas virtudes* lhe granjearam 
o nome de erva-santa. Lança um talo da grossura do dedo polegar, redondo, felpudo, 
cheio de uma matéria branca; as folhas são de um verde esmaecido, pegajosas ao 
tato, um pouco pontiagudas. 

Escabiosa - Erva sudorífica, cordial,* peitoral que resiste a veneno. 

Escalados - Ventres cortados, rasgados. Ver escalar. 

Escalar - Cortar, rasgar, com espada, faca ou outro instrumento. 

Escamônea - Erva purgativa que produz, de uma raiz comprida e grossa, muitas 
hastes compridas e delgadas que se pegam e se abraçam com plantas vizinhas. Boa 
para evacuar os humores* coléricos, acres, serosos, melancólicos ou tartarosos. 

Escorcioneira - Erva com talo redondo e oco que dá folhas muito compridas e 
ramalhetes de flores azuis ou amarelas. É ótimo remédio contra a peçonha do 

sapo e mordeduras de víboras e serpentes. 
Escrófula - Ver alporca. 

Escrópulo - Unidade de peso equivalente a 24 grãos,* ou seja, 1 1 / 8 g. 

Esfalfamento - Condição de muito cansaço, de quem apenas pode tomar fôlego. 

Esforçar - Reforçar, fortalecer com alimento, exercício. 

Esmeralda - Pedra fina, diáfana, de um verde muito agradável à vista que vedam os 
fluxos do ventre e as hemorragias, temperando a acrimônia dos humores;* para 
estes efeitos se tomam por boca, depois de bem moídas. 



Espasmódico - Relativo a espasmos, que são contrações involuntárias e convulsivas 
dos músculos, em especial dos que não obedecem à vontade e que presidem à 
vida orgânica, como os do estômago, os do intestino etc. 

Espermacete - Termo de Farmácia. 1. Esperma da baleia. Alguns boticários chamam 
esperma ou semente de baleia aos miolos do dito peixe, tirados do crânio; esta 
substância branca e oleaginosa serve para umectar e com ela se fazem remédios 
emolientes* e resolutivos;* 2. substância usada nos emplastos* e ungüentos* para 
abrandar as durezas dos peitos e nas ajudas* para disenterias. 

Espinhela - Nome vulgar do apêndice cartilagíneo do esterno ou apêndice xifóideo. 

Espinhela caída - Expressão inexata com que se nomeia a dor no externo, causada 
por doença ou fadiga. 

Espircanardo - Planta gramínea, aromática. 

Espírito - 1. Líquido de propriedade medicamentosa resultante da destilação do 
álcool em substâncias aromáticas; 2. parte mais sutil e mais pura extraída de 
substância sólida ou líquida por destilação ou por outro modo. 

Espírito de vinho - Aguardente, muitas vezes retificada ou destilada. Conhece-se a 
sua perfeição quando, deixada cair uma gota dele, esta gota, em lugar de cair no 
chão, se desvanece no ar, ou quando, depois de se pôr fogo a um pouco de espírito 
de vinho com pólvora, ele se consome todo, sem deixar sinal. 

Esquilítico - Aquilo em que entra esquila, espécie de planta, também chamada cebola 
albarrã. 

Esquinência - Termo de medicina. 1. Afeto que, tapando com a inchação dos músculos 
do esôfago o caminho por onde vão a comida e bebida ao estômago, e impedindo a 
entrada e saída do ar pela artéria, sufoca e mata; 2.doença que aperta a laringe e 
faringe e impede o engolir e o respirar. 

Esquírola - Termo de cirurgia. Fragmento de osso, como sucede nas fraturas quando 
nelas fica algum pedaço do osso quebrado. 

Esteatoma - Tumor de matéria grossa. 

Estilicídio - Humor* que desce da cabeça e que cai no peito. 

Estítico - Termo de medicina. Que tem virtude* adstringente.* 

Estoraque - 1. Bálsamo que varia de consistência e que exala um cheiro agradável, 
semelhante ao do ácido benzóico; 2. Arbusto que produz este bálsamo e pertence à 
família das estirácaceas. 

Estupor - 1. Cessação ou suspensão das funções animais; 2. adormecimento de alguma 
parte do corpo, por causa de humor* cru e frio; 3. falta do perfeito sentimento e 
princípio de paralisia.* 

Eufórbio - Planta de que sai dela, por incisão em bocadinhos, uma goma amarela, 
friável, tão acre que queima a boca. Tomado por boca, pode fazer muitos benefícios, 



mas com risco de causar inflamação nas entranhas, sendo o mais seguro usar dela 
em óleos, emplastos* e ungüentos;* as suas principais virtudes* são atenuar, deterger 
e resolver.* Deriva o nome de Eufórbio, médico de el-rei Juba, que foi o primeiro que 
introduziu o uso dele e com ele sarou a Augusto César, cujo médico era Musa, 
irmão de Eufórbio. 

Evacuação - Termo de Medicina. Descarga de humores,* excremento ou sangue 
supérfluo das veias. 

Exangue - Que perdeu o sangue. 

Exercício - É o movimento que se faz com algum trabalho, por cuja causa se apressa 
a respiração. 

Expressão - Ação de espremer, comprimir frutos. 

Família - Conjunto de criados, empregados e serviçais que vivem debaixo de um 
mesmo teto e servem a um mesmo senhor; fâmulos. 

Fatos - As roupas do corpo. 

Fazer obra - Termo de Medicina. Significa "fazer efeito". 

Fedegoso - Planta leguminosa cujas sementes torradas parecem café. 

Feitio - O resultado do trabalho do artista, o seu lavor; forma e configuração. 

Felga - Pigarro. 

Ferrado [da criança] - Humor* negro e denso, de cor férrea e como matéria ferrugenta, 
que a criança deita depois de a parteira abrir o sesso.* 

Féveras - 1. Filamentos, pequenas fibras vegetais; 2. espécie de fios de came que se 
acham nas extremidades do fígado e dos bofes.* 

Fezes-de-ouro - Ungüento* branco cru. Ver litargírio. 

Flato - Vapor crasso e preternatural* no corpo. 

Fleumão - Termo de Medicina. Significa o mesmo que fleimão, inflamação do tecido 

celular ou conjuntivo. 

Fleumático - Um dos humores* do corpo humano, pachorrento, impassível. 

Flores de enxofre - As partes mais sutis de alguns minerais que, com o fogo, se levantam 
e se pegam ao mais alto do alambique. 

Fistula - Termo da Medicina. Conduto acidental, estreito e alongado, que dá passagem 
a pus ou líquido de secreção ou excreção, desviado das vias naturais. 

Fomentar - Aplicar repetidas vezes algum remédio úmido e quente sobre a parte do 
corpo que dói. 

Fragária - 1. O mesmo que morangueiro; 2. Morango bravo. 

Formigueiro - Enfermidade cutânea, comichão entre o couro* e a carne, que, de 
ordinário, ataca os pés e as mãos; também ataca cavalos. 



Frialdade - Qualidade fria, cujas três propriedades são fazer parar, consolidar e 
condenar. 

Frotas - Regime de comércio estabelecido entre Brasil e Portugal, em que as naus, 
reunindo-se em um dos portos, a certa época do ano, atravessavam juntas o mar 
oceano em direção à metrópole. 

Fular - Pisoar; trabalhar o pano com o pisão, batendo-o bem ao tecer para ficar bem 
tapado. 

Fuligem - Termo de Medicina. Vapor que, de excrementos adultos, se levanta à 
cabeça para nutrição dos cabelos, sendo algumas más. 

Fumo verde - Ver erva-santa. 

Funda - Utensílio ortopédico para conter quebraduras. 

Fúrcula - Osso que da parte do peito se encaixa em cada ombro e o faz estar mais 
firme; tb. azilha. 

Furo - O rompimento do tumor; v.g., vindo a furo. 

Furúnculo - A borbulha ou espinha carnal, ou espécie de apostema* pequeno, exterior, 

que procede do calor do fígado. 

Fusco - Escuro, pardo. 
Gafeira - 1. Sarna do cão, espécie de lepra; 2. mal que dá nas cabras, pelando-as e 

matando-as. 

Galanga - Raiz cheirosa medicinal, procedente da China ou da Ilha de Java. 

Galbano - Planta da família das umbelíferas que produz uma resina medicinal. 

Gálico - O mesmo que sífilis. 

Garrotilho - Certa enfermidade do sangue, que ataca a garganta impedindo a 
respiração. 

Geminis - Emplasto* para encourar que resolve apostemas* pequenos de humores* 

frios; são mais brandos que o diapalmo*. Ver encouradas.* 

Genciana - Erva medicinal cuja raiz é atenuante, aperitiva, alexifármaca e sudorífica; 
mata as lombrigas, resiste ao veneno, é boa contra as mordeduras do cão danado,* 

provoca a urina, lança fora as febres intermitentes etc. Ver alexifármaco. 

Goma - Humor* viscoso que sai de algumas árvores e se endurece, variando seus 
diferentes nomes conforme as diferenças das árvores donde saem. Todas as gomas 

são emolientes* e resolutivas.* 

Gota - Termo médico. Doença que afeta o organismo inteiro, especialmente as 

articulações que ficam vermelhas e inchadas. 

Gota-coral - Convulsão de todo o corpo e um recolhimento, ou atração, dos nervos, 
com lesão do entendimento e dos sentidos, que faz com que o doente caia de 
repente. Procede este acidente da abundância dos humores* fleumáticos* corruptos 



que, enchendo subitamente os ventrículos anteriores do cérebro e recolhendo-se o 
cérebro para expulsá-los, atrai para si os nervos e os músculos, ficando o doente 
sem movimento, como se estivesse morto. Os médicos chamavam a gota-coral 
epilepsia, enquanto o popular, porque acreditava a convulsão ser uma gota que 
caía sobre o coração, registrava-a com o nome de gota-coral. 

Gota-serena - O mesmo que amaurose; enfraquecimento ou perda completa 
da vista, sem lesão alguma do aparelho visual, nem obstáculo nenhum à passagem 
dos raios luminosos. Também chamada catarata negra. 

Gral - Almofariz de louça ou de vidro com que, nas farmácias, se misturam os 
medicamentos. 

Grão - Unidade de peso nas boticas.* 24 grãos fazem um escrópulo.* Equivale a 49,6 
miligramas. 

Gravação - Sentimento de dor, que produz inércia ou pachorra. 

Heléboro - Antigo nome de várias plantas que se supunha curassem a loucura. 

Herpes - Afecção da pele. Há várias espécies: o corrosivo, ou ambulativo de empolas* 
e pequenas bostelas,* faz chagas* que sempre vão crescendo; o millions, que faz 
alguns grãos como milho, por outro nome formica; o puro, que se faz de cólera* 
pura, compreendendo somente a cutícula que está sobre o couro* e é propriamente 
uma inflamação colérica. 

Hético - Aquele que tem febre hética, a febre habitual pegada nas partes sólidas do 
corpo, como as partes nervosas e carnosas; por estar fixa nestas partes a febre se 
chama habitual. 

Hidrópico - O doente de hidropisia.* 

Hidropisia - Inchação ou tumor preternatural* do ventre ou das pernas, ou do corpo 
todo, causada de uma água intercutânea quando não há boa sanguificação no 
fígado. 

Hipericão - Gênero de plantas lenhosas ou herbáceas. 

Hipocondríaco - Aquele que, pelas fumaças e vapores que lhe sobem ao cérebro, 
anda melancólico e quase fora de si. 

Hissopo - Planta medicinal da família ds labiadas. 

Humor - 1. Substância líquida nas plantas ou nos corpos dos animais. A Medicina 
entende por humores não apenas os quatro humores do corpo, como são o sangue, 
fleuma, cólera e melancolia, mas todas as mais umidades, como o leite, o esperma, 
a saliva, as lágrimas, o soro do sangue etc; 2. toda substância fluida que gira e 
circula nos vasos de um corpo organizado, como o sangue, o quilo, a linfa. 

Ilharga - 1. Lado do corpo humano desde os quadris aos ombros; 2. cada uma das 
partes laterais e inferiores do baixo-ventre. 



Impingem - Bolsa seca que se estende e vai lavrando, pouco a pouco, pelas partes 
cutâneas do corpo humano. Procede de humores* salgados, tênues e sorosos, 
misturados com os melancólicos e expulsos pela natureza para a superfície da 
pele; quando a aspereza e comichão é excessiva, com escamas ou caspas grossas, 
é mais lepra. 

Incidir - Termo de Medicina. Fazer os humores* mais tênues e gastá-los pouco a 
pouco. 

Incisão - Ver incidir. 

Incrassar - Termo de Medicina. Engrossar; v.g., incrassar os humores,* os espíritos.* 

Infeccionar - Fazer infecto, insalubre e pestilento; v.g., infeccionar os ares. 

Infundir - Termo de Medicina. Deitai * de infusão, pôr de molho algum misto, planta 
ou outra coisa em água, ou outro licor,* para tirar dela o sumo. 

Inhaúma - Nome comum a diversas espécies de aves brasileiras. 

Intercandência - Falta de continuidade, interrupção. 

Iva artética - Erva artética.* 

Jaborandi - Planta medicinal do Brasil, especialmente boa para dores de dente; tb. 
jabarandi. 

Jalapa - Nome comum a várias espécies de plantas do Brasil, da família das convolvuáceas, 
cuja raiz é aplicada como purgante drástico. 

Juá-bravo - 1. Planta da família solanáceas, também chamada jurepeba; 2. Fruto do 
juazeiro; 3. Juá-bravo é também chamado arrebenta-cavalos. 

Juqueri - Ver caruru. 

Labaça - Planta de talo avermelhado, de folhas pontiagudas e cuja raiz é emoliente.* 

Ladino - Escravo capaz de falar a língua portuguesa e que dominava um ofício. 

Lagarto [do braço] - 1. Músculo grosso dos braços e das pernas; 2. a polpa da carne 
entre o cotovelo e o ombro. 

Lambedor - 1. Composição farmacêutica, de mediana consistência, assim chamada 
porque o enfermo, que a deixa ir deslizante pouco a pouco pela garganta, não o 
bebe propriamente, mas, em certo modo, lambe-o; 2. xarope* medicinal feito de 
açúcar dissolvido em suco de flores ou frutos. 

Langanho - Coisa pegajosa, cheia de carne de má qualidade. 

Languinhento - Fraco, sem firmeza e vigor. 

Laranjinha - Espécie de jogo popular. 

Láudano opiado - Termo de Farmácia e de Química. Extrato de ópio, preparado com 
vários ingredientes e corretivos que o fazem útil à saúde. Concilia o sono, mitiga as 
dores, veda toda a evacuação* imoderada, e é admirável para frenesis, manias e 



toda a casta de fluxões violentas, principalmente as que caem no peito e ofendem os 
bofes.* A base dos ingredientes da composição do láudano é o ópio, acrescido de 
outros como o extrato de açafrão,* magistério* de pérolas e corais feito sem corrosão, 
óleo de cravo e âmbar, tudo preparado a modo de eletuário* mole. 

Laus Deo - Expressão latina. Louvado seja deus. 

Lenimento - 1. Medicamento que mitiga dores; 2. Aquilo que embrandece, suaviza 
também se escreve linimento. 

Leônica [veia] - Veia debaixo da língua, que os barbeiros sangram na esquinência.* 
As veias leônicas são duas. 

Lequinos - Termo de Cirurgia. São fios juntos, feito mechas, que, a modo de caroços 
de tâmaras, se metem nas chagas* e feridas para não se cerrarem mais depressa 
do que convém. Grafia atualizada de lechinos/lichinos. 

Letras de ouro - Caracteres de escritura dourada. 

Libra - 1. O mesmo que arrátel; 2. Antigo peso que, nas boticas, equivalia a 12 onças. 

Licor - 1. Bebida obtida artificialmente, quer por fermentação, quer pela mistura de 
certos vegetais aromáticos ou seus produtos, como o açúcar etc, no álcool ou na 
aguardente; 2. nome por que se designam vários líquidos compostos, sobretudo 
quando neles entra o álcool; 3. líquido substancial. 

Lienteria - Termo de Medicina. Lisura ou polimento dos intestinos, que é a causa do 
acelerado descenso dos excrementos. 

Lientérica - De lienteria.* 

Lírio cardano - Flor que dá em variadas cores, azul, branca, verde e amarela, imitando 
o arco celeste e cuja raiz lança um cheiro forte; tb. lírio azul. 

Litargírio - Vapor ou fumo que exala da prata ou ouro quando são queimados. Há 
formas de litargírio: um que se faz com escuma de chumbo, queimado e fundido 
com prata; este fica branco, mas quando o fogo é muito intenso, se faz amarelo, 
ainda que queimado só com prata, de maneira que só a diferença da cocção, mais 
ou menos violenta, distingue o litargírio de prata do litargírio de ouro; tb. fezes-de-

ouro.* 

Lobinho - Tumor preternatural,* ora duro, ora mole, sempre redondo e que nasce, 
de ordinário, nas partes do corpo duras, secas e nervosas. 

Lobos - Partes que pendem do bofe* separadas, como os dedos da mão. 

Loja - 1. Casa baixa, no plano ou andar da rua, que serve de oficina, casa de venda, 
armazém, às vezes de cocheira etc; 2. estabelecimento de comércio de mercadorias 
e fazendas no espaço urbano e de prestação de serviços por mestres de ofícios 
mecânicos. 



Losna - Erva medicinal de talo guarnecido de muitos ramos, com folhas brancas e 
muito retalhadas e flores pequenas e douradas; a semente é redonda e tem forma 
de cacho de uvas. 

Lúbrico - Termo de Medicina. 1. Diz-se de remédio que solta o ventre; 2. escorregadiço. 

Maçã de cipreste - Fruto do cipreste; tb. acipreste. 

Macela - Erva cheirosa de altura de um palmo, com muitas pequenas covas, donde 
saem as folhas pequeninas e muito delgadas. As flores são amarelas no meio e 
cercadas por fora de folhas brancas, amarelas ou vermelhas. 

Madre - O útero. 

Magistério - Termo de Farmácia e Química. 1. Preparação de uma mistura por meio 
da qual todas as partes homogêneas são sublimadas a um grau de qualidade ou de 
substância mais nobre do que naturalmente têm, sem outra mudança que a da 
expulsão das impurezas externas; 2. nome de certos compostos minerais a que se 
atribuíam virtudes* extraordinárias. 

Mal de Luanda - Notável opilação* dos membros interiores, como estômago, baço e 
fígado. Procede este mal da corrupção ou continuação dos vapores do mar, dos 
mantimentos salgados, das águas crassas e salobras que, causando humores* grossos 
e fleumáticos,* opilam e obstruem as partes interiores do corpo e o sangue melancólico 
e mordaz que vem à boca rói e ulcera as gengivas. O nome deriva por ser mal 
comum em Luanda, ilha que, como todas as ilhas, estão sujeitas a este mal, que, de 
ordinário, domina em terras marítimas. 

Magistério - Nome de certos compostos minerais a que se atribuíam virtudes* 
extraordinárias. 

Maleita - Forma popular. A febre terça intermitente. 

Malva - Erva de virtude* emoliente.* 

Malvaísco - Espécie de malva branca que tem virtude de mitigar a dor e de madurar 
apostemas* rebeldes. 

Mamposteiro [de bulas] - 1. Aquele que arrecada as esmolas da bula* da Sagrada 

Cruzada; 2. alguém que arrecadas as esmolas das bulas.* 

Maná - Droga medicinal originária do orvalho e de muitas virtudes;* purga levemente 
e sem moléstia, evacua a cólera* e facilita a urina. 

Mandibula luciorum - Expressão latina. Mandíbula de "lúcio", peixe de rio cujos 
pequenos ossos da cabeça são excelentes para pedras nos rins e da bexiga, para 
provocar urina, acelerar o parto e purificar o sangue. 

Mão-travessa - Medida que equivale a meio palmo, tomada pela largura da mão 

com os dedos unidos. 

Máquina - Massa grande, muita coisa junta. 



Mastruço - Planta medicinal da família das quenopodiáceas, também chamada 
mastruz. 

Mata-pasto - Planta medicinal do Brasil. 

Matadura - Ferida leve no lombo de animal. 

Matéria - Termo de Cirurgia. Umidade alterada e apodrecida, feita e gerada da carne 
pisada ou sangue corrupto que sai das chagas,* apostemas* etc. Na Cirurgia são 
consideradas três maneiras de matéria: virus, sordes e sanies. Virus é matéria delgada, 
feita de superfluidade e humores quentes; sordes é grossa, languinhenta, originada 
da superfluidade mediana; e sanies, que é propriamente a matéria, sendo igual e 
alva, a qual se faz por força de calor natural. 

Maturativo - 1. Que auxilia ou produz a maturação; 2. Que promove a supuração. 

Maxila - Cada uma das peças ósseas em que estão inseridos os dentes dos animais 
vertebrados. 

Meato - 1. Os poros do corpo; 2. vias e caminhos da transpiração. 

Meimendro - Planta medicinal e tóxica da família das solanáceas. 

Mel de pau - No Brasil, as várias espécies de mel que várias castas de abelhas fazem 
no mato nas concavidades das árvores. 

Mel de tanque - 1. No Brasil, mel de açúcar ou melaço: licor* negro que purga e 
destila pelos buracos das formas em que se mete o açúcar e que, dos canos por onde 
corre, vem a cair em uma grande vasilha, a que chamam tanque de mel; 2. o mel 
que resta da fabricação do açúcar. 

Melicéris - Termo de Medicina. Tumor mais brando e redondo, que cede facilmente 
ao tato e com a mesma facilidade se levanta; tb. melicérides. 

Meminho - O dedo mínimo da mão. 

Mendosa - Ver costela mendosa. 

Mentrastos - O mesmo que mentastros, planta medicinal, espécie de hortelã silvestre. 

Mercúrio doce - Termo de Química e Medicina. É o mercúrio do qual se tira todo sal 
e matéria corrosiva. Penetra sutilmente nas partes mais sólidas do corpo, em busca 
dos maus humores* e é soberano remédio contra males venéreos. 

Mesentérica [veia] - Veia entre ou no meio dos intestinos. Ver meseraica. 

Meseraica [veia] - Veia que desce do fígado ao mesentério. 

Migas - 1. Bocadinhos de pão molhado em caldo; 2. sopas de pão. 

Mínio - Oxido vermelho de chumbo. O natural se cava das minas e se tira de uma 
pedra vermelha, de nome azougue, ou das veias de prata, em forma de areia 
vermelha; o artificial, que se usa nas boticas,* de nome zarcão, se faz quase sempre 
de chumbo e alvaiade* queimado. O mínio é adstringente,* dessecativo e é usado 
para emplastos* e ungüentos,* servindo também na pintura, com o qual se enverniza 
de vermelho a louça. 



Ministério - Qualquer ofício, ocupação em ajudar alguém em alguma coisa. 

Ministro - Todo aquele que ajuda alguém em alguma coisa. 

Mirra - 1. Planta da família das burseráceas; 2. Goma resinosa desta planta. 

Miserere met - Expressão latina. Cólica intestinal. 

Mitridato - Antídoto célebre contra veneno, primeiro e mais famoso do mundo, que 
possui diversas composições que podem ter até oitenta elementos. 

Moimento de corpo - Abatimento de forças, prostração; em Cirurgia, fratura feita 
na carne. 

Mola - Tumor carnoso que se forma no útero. 

Molificativo - Termo de Medicina. Remédio quente e úmido, sem viscosidade. Ver 
emoliente. 

Monturo - 1. Lugar onde se depositam dejeções ou imundícies; 2. Monte de lixo, 
ou esterco. 

Moquém - Grades altas onde se desidrata e seca a carne defumada. 

Morbo - 1. Doença, estado patológico; 2. Genericamente, doença venéreas. Ver boubas. 

Morféia - 1. O mesmo que lepra; 2. Designação antiga de uma doença cutânea mal 
classificada. 

Mucilagem - Termo de Cirurgia. Matérias muito espessas e viscosas que se fazem de 
raízes e sementes pisadas em vaso de metal, pedra ou madeira, cozidas em água 
quente e coadas com um pano. Também são feitas com certos frutos, como marmelos, 
figos etc. 

Mula - 1. Tumor maligno originado de contágio gálico, quando tem o fígado força 
suficiente para resistir ao tumor virulento e mandá-lo para as glândulas das virilhas; 
2. adenite inguinal, de origem venerea, conhecida como mula porque, de ordinário, 
se amua e é rebelde e resistente à maturação. 

Múmia - 1. Erva medicinal a que se atribui a virtude* de soldar* as feridas; 2. a parte 
carnosa do corpo humano; 3. amálgama de chumbo e de mercúrio. 

Mundificar - Termo de Cirurgia e Medicina. Fazer uso de remédios e ungüentos* 

que limpam as partes, chagas* e feridas de humores* viciosos. 

Murta - Gênero de plantas que constitui o tipo da família das mirtáceas. 

Murtinha - Casta de uva de Cascais. 
Napelo - Erva sumamente venenosa, que se assemelha ao nabo. A raiz é a parte mais 

peçonhenta, cujo veneno, se não se lhe acode de pronto, não tem antídoto. 

Nêveda - Erva de talos e ramos angulosos e nodosos, que fortifica o cérebro, provoca 
a urina etc. Suas folhas são quase redondas, pontiagudas, felpudas e levemente 
cobertas de uma lanugem branca, debaixo das quais brotam umas flores salpicadas 
de vermelho, formando uma espécie de ramalhete. 



Névoa - Mácula que aparece na córnea dos olhos e obscurece a vista. 

Nitro - Substância que se cava como mineral; o nitro e sua escuma são cáusticos* e 

têm as propriedades do sal. 

Noli me tangere - Expressão latina. Úlcera maligna. 

Notos - Aquilo que não é legítimo; bastardo. 

Novos direitos - Tributo real pago por oficiais administrativos ou eclesiásticos, 
designados ou nomeados para o exercício dos cargos públicos e ofícios divinos, 
tributo calculado sobre o salário e os emolumentos que o cargo propiciava e sobre o 
tempo em que os oficiais estavam providos. 

Obstruto - Termo de Medicina. Refere-se ao impedimento nos vasos ou canais naturais 
do corpo. 

Oitava - No antigo sistema de pesos a oitava parte da onça ou 3 gr., 586. 

Óleo de aparício - Óleo confortativo, digestivo, mundificativo, sendo grande remédio 
nas feridas contusas, porque preserva da podridão; faz-se com azeite velho, 
terebintina,* incenso em pó, trigo, raiz de cardo,* Valeriana etc. Ver mundificar. 

Óleo de sabugo - Medicamento que nas boticas* é tomado contra a disenteria. 

Onça - Unidade de medida de peso correspondente a 26,68 gramas. 

Onfacino - Termo de Farmácia. Óleo, azeite de azeitonas verdes. 

Opilação - Entupimento das veias ou dutos por onde, nas funções animais, se 
descarregam os humores* No corpo humano, o fígado é a parte mais sujeita a este 
entupimento, quando então se enchem os corpos de ventosidades ou se embebem 
de humores* grossos, por falta de exercício ou por falta de qualquer evacuação.* 

Opilado - Aquele que tem as vias e poros* do corpo entupidos. 

Opopánaco - Termo de Farmácia. Goma* que, por incisão,* se tira da planta chamada 

Panaceshera cleum. 

Opugnar - Atacar, combater. 

Orégão - Erva medicinal de várias espécies, cujas virtudes* são serem dissecativa, 
quente no terceiro grau, resolutiva* e digestiva. 

Orelha-de-onça - Planta da família das minispermáceas. 

Oximel - Termo de Medicina. Xarope* de mel preparado e cozido com vinagre, sendo 
duas partes de vinagre e a terceira de mel. 

Panarício - Termo de Medicina. Inflamação aguda originária de humor* maligno, 
acrimonioso ou salgado que se acha entre o osso e o periosso e entre os nervos e 
tendões. 

Panículo - Membrana que cobre todas as partes do corpo por dentro. É chamado 
também: panículo carnoso, ou tela carnosa, por degenerar em alguns lugares em 



carne; panículo nervoso, por ser musculoso em partes; e panículo adiposo que, feito 
óleo coalhado, fica debaixo da gordura. 

Panos - Nódoas que aparecem no rosto e corpo de algumas pessoas, em certos estados 
patológicos ou fisiológicos. 

Pão-de-ouro - Antiga moeda de ouro do feitio de uma barca, por isso também chamada 
barca-de-ouro. 

Paratudo - Nome que se dá em São Paulo a um pequeno arbusto das leguminosas. 
Em Minas Gerais também é chamado boi-gordo. (Cassia rugosa). 

Paralisia - Mal que relaxa e desata os nervos, tirando-lhes o seu vigor natural, 
provocando intemperança fria, umas vezes simples, outras vezes com presença 
de humores. O vulgo chama a este acidente ar, porque causa nos corpos humanos 
o efeito que nas plantas causa a malignidade dos ares viciados de alguma má 
influência, que seca algumas árvores, principalmente no tempo da canícula. 

Parche - Pedaço de pano ou tafetá com cola, emplasto,* etc. pregado sobre ferida, ou 
para tirar dor. 

Pariparoba - Ver capeba; tb. periparoba. 

Páreas - Mistura de humores que passam da mãe ao feto e saem depois do parto; tb. 
placenta. 

Pau-santo - Árvore de admiráveis efeitos. É pequena e de tronco e ramos delgados, 
sendo no tronco mais grossa que nos ramos. 

Pecten - Expressão latina. Osso do púbis. 

Pedilúvio - Banho dos pés. 

Pedra-bazar - Precioso contraveneno. Remédio sudorífico, cardíaco e histérico que 
facilita o parto, expele as páreas* e é tão amigo do coração que todos os remédios 
cardíacos se chamam, por analogia, bezoárticos.* 

Pedra calaminar - Espécie de pedra mineral branca ou avermelhada que, quando se 
queima, deita um fumo amarelo, usada na composição de ungüentos* e emplastos;* 
é adstringente* e boa para dessecar e cicatrizar chagas.* 

Pedra-candar - Pedra aquadradada, da cor e peso de ferro, cujas virtudes* principais 
são ajudar a expelir as páreas* e provocar a urina; tb. pedra-quadrada. 

Pedra de cevar - Pedra sobre a qual se afirma que atrai o ferro; é falso que isto não 
ocorra estando presente o diamante; diz-se que comida em certa quantidade, 
preserva da velhice; um certo rei do Ceilão mandara fazer panelas desta pedra em 
que lhe faziam de comer. 

Pedra-hematites - Pedra muito compacta, pesada e acesa na cor, ou negra, dura 
como aço, com feição de agulha. Moída, tem cor rubra e estanca o sangue vivo do 
peito. É muito adstringente* e dessecativa. 



Pedra-lipes - Espécie de vitríolo* azul muito adstringente* e dessecativo, misturado 
a vários remédios. É medicamento gordo e untuoso, com que se fazem cataplasmas. 
Ver unto. 

Pedra-ume - Termo de Farmácia. Sulfato duplo de alumina e potassa. 

Pejo - Incômodo, estorvo. 

Pencas - Partes do fígado que, separadas como dedos, saem a cobrir o estômago, 
porém, segundo se afirma, raras vezes tem-nas o do homem, e só se acham nos 
fígados dos animais, exceto no fígado do boi. Havia controvérsias sobre a existência 
delas e, por isso, alguns só admitiam que as pencas fossem uma pequena porção de 
came que se estende com uma membrana mais delgada que a do fígado; v.g., pencas 
do bofe* 

Pepes - Nome de árvores africanas. 

Periósteo - Termo de Medicina. Membrana, ou panículo,* que cobre os ossos do 
corpo. 

Peripneumonia - Termo de Medicina. 1. Bofe;* 2. inflamação do bofe* ou só das partes 
adjacentes e circunvizinhas dele. 

Pero - 1. Maçãs compridas, diferente das maçãs redondas; 2. fruto silvestre. 

Pescolubrino - Plantas com os pés fendidos como pés de pombo. 

Pevide - Semente. 

Picão - Planta do Brasil da família das compostas, também chamada carrapicho. 

Pílula - Pequeno bolo da grossura de uma avelã, mais ou menos, inventado para 
engolir mais facilmente alguns remédios desagradáveis ao gosto. Pode ser purgativa, 

corroborativa, alterante, cefálica; tb. pírola. 

Pinga - Uma porção mínima. 

Pingue - 1. Gordo, forte, corpulento. 2. Fértil, abundante. 
Piolho ladro - Aquele que se cria nas pestanas dos olhos, na barba e nas partes 

vergonhosas. Diz-se que não tem pés e que, fixo no lugar da carne onde se metem, 
rói mais que os outros, comumente chamado chato. 

Pisada - De pisar. Trabalhar com pisão, moinho de uma roda dentada que faz alçar e 
baixar uns paus como martelos sobre um pano utilizado em preparados curativos. 

Pleuris - Termo de Medicina. 1.Inflamação da membrana, ou túnica, chamada pleura, 
com pontada e febre agudas, grande dor de ilharga,* que, impedindo a necessária 
extensão dos músculos, dificulta muito a respiração. Depois de inflamada a pleura, 
logo se inflama o bofe* pela mesma parte; 2.inflamação da metade do bofe.* 

Poalha Célebre planta da América eficaz contra as disenterias e afetos do estômago; 
tb. pacacoanha. 



Poejo - Erva de duas espécies. A primeira espécie lança muitos talos quadrados e 
felpudos, uns levantados e outros rasteiros; tem as folhas redondinhas, porém mais 
brandas e morenas; suas flores, postas ao redor dos talos em forma de anéis, são 
azuis ou purpureas, às vezes, de um vermelho claro e, raras vezes, brancas; o cheiro 
dela, particularmente quando está em flor, é aromático e o sabor é acre e picante; 
a da segunda espécie tem as folhas compridinhas e estreitas e os talos redondos e 
avermelhados. 

Polme - 1. Diz-se de várias coisas nem muito líquidas, nem muito secas, mas de uma 
mediana consistência, como papas; 2. sedimento de vegetal cozinhado em água 
ou outro líquido. 

Ponfólige - Oxido de zinco. 

Populeão - Termo de Farmácia. Ungüento* antigamente usado como perfume, que 
resfria e cura as queimaduras de fogo e de pólvora que estiverem no couro* somente 
e, posto na testa, serve para fazer dormir. 

Poro - 1. Buraco no corpo, tão miúdo que não há vista humana que o enxergue; 2. 
passagem ou caminho por onde alguma coisa pode passar. 

Posca - Bebida ácida composta de vinagre e água, usada na milícia romana. 

Pó cornaquino - 1. Pós purgativos; 2. pós de numerosas aplicações. 

Pós de cato - Ver cato*. 

Pós de verdete - Ver verdete.* 

Pragana - As barbas ou filamentos ásperos da espiga do trigo e cevada. 

Preparar - Termo de Medicina e Química. Com banhos e sangrias preparam os médicos 
o corpo para o purgar;* os boticários preparam tirando a malícia aos medicamentos, 
os químicos preparam o azougue, o antimônio* e outras drogas para as sublimar, 
calcinar e edulcorar. 

Presentâneo - Diz-se dos remédios, veneno etc. eficazes e que têm virtude para produzir 

prontamente o seu efeito. 

Preternatural - Termo de Medicina. O que excede a devida ordem da natureza; v.g. 
calor preternatural, ação preternatural, tumor preternatural. O mesmo que 
sobrenatural. 

Pruído - Comichão. Mordacidade no humor* que faz vontade de cocar; tb. prurido, 
coceira. 

Pugilo - Punhado ou mão cheia. 

Pungitivo [rigor] - De pungir, que significa picar. Ver rigor.* 

Purga - 1. Medicamento que faz purgar;* 2. certas bebidas de propriedades medicinais. 

Purgar - 1. Ação de expelir os humores* viciosos. A invenção de purgar é de Esculápio; 
2. separar metais ou minerais das imundícies da terra. 



Pústula - Vesícula cutânea cheia de líquido purulento, que contém pus. 

Pústula branca - Pústula chamada de "pústula maldita,/. Ver bostela. 

Quarta - Febre intermitente que faz repetições de quatro em quatro dias. 

Quartilho - Unidade de medida de líquidos equivalente a 0,6655 1. O quartilho da 
Bahia no Brasil é uma canada* de Lisboa. 

Queixas Gálicas - Mal venério. 

Quilo - Termo da Medicina. Substância líquida do que se tem comido, de cor próxima 
a do leite, algum tanto viscosa, entre salgado e ácido, e matéria do sangue. Preparada, 
em primeiro lugar, na boca por meio dos dentes e da saliva, cozida e digerida no 
ventrículo pelo dissolvente em que nele se acha, e aperfeiçoada no intestino duodeno 
pela virtude* balsâmica do humor* bilioso que, por meio do seu óleo urinoso e 
salgado, a altera e a dispõe para a sanguificação, juntamente com o suco pancreático, 
que a ajuda a incidir e a atenuar as partes mais densas; tb. suco da digestão. Grafia 
atualizada de chilo. 

Rabão - O mesmo que rábano; nome de várias plantas crucíferas. 

Raiz da china - Raiz curativa que nasce na China, à semelhança de batatas e com 
alguns nós. 

Raiz de mil homens - Planta brasileira trepadeira que cresce à beira dos rios, conhecida 
também como jarrinha. 

Ramo de ar - Acidente de paralisia.* 

Rânula - Tumor na parte inferior da língua. 

Rebolo - Nó de gres, que gira em tomo de um eixo horizontal, passando por dentro 
de uma calha com água e que serve para amolar. 

Recipe - Expressão latina. Receita. 

Redenho - Carruagem ou panículo* gordo que cobre os intestinos dos carneiros e 
outros animais, em forma de rede. No corpo humano, a parte que corresponde a 
esta se chama zirbo*. 

Regimento - 1. Modo de viver, concernente aos alimentos que os médicos prescrevem 

a doentes convalescentes ou achacados; 2. dieta. 

Relíquia - Sobejo, resto. 

Remédio cordial - Ver cordial. 

Repercuciente - Termo de Medicina. Substância que faz refluir os humores.* 
República - Conceito genérico a todas as formas de governo e estado, que significa 

comunidade política organizada de direito e leis, na qual todos vivem sob a proteção 
e subordinação do príncipe, cuja justiça tem por base a premiação aos bons e justos 
com honras e dignidades e o castigo dos maus que ameaçam a coisa pública. 



Resolutivo - Que tem virtude de resolver,* fazer recolher ou dissipar tumores, 
inflamações etc. 

Resolver - Termo da Cirurgia. 1.Tirar pelos poros* do couro* o humor* que está na 
parte insensível, e assim, quando se resolve o apostema,* se desfaz o tumor por 
suor, com mezinhas resolutivas,* etc; 2.dissipar, desfazer, dissolver. 

Retundir - Termo de Medicina. Rebater, reprimir, moderar, conter. 

Rigor - 1. Frio corporal forte, causando grande tremor e movimentos involuntários; 
v.g. rigor da febre; 2. movimento concussivo e involuntário dos músculos para 
botar fora o que lhe faz dano, podendo haver ou não febre. Ver pungitivo [rigor]. 

Rinhoada - Os rins de animais, de propriedades medicinais. 

Rom - Tinta amarela, espécie de goma* 

Rosalgar - Espécie de arsênico vermelho. É veneno corrosivo e é tirado das minas 
calcinado por fogos subterrâneos. 

Rosmaninho - Planta aromática de cheiro acre e amargo ao gosto e de muitos pequenos 
ramos com folhas semelhantes às da alfazema. 

Rotura - O mesmo que ruptura. 

Rubia tinctorum - Planta para tinturas cuja raiz é amarela ou vermelha. 

Ruibarbo - Raiz que purga a cólera* e a fleuma, mundifica* o estômago, conforta o 
fígado e baço, desfaz as opilações,* clarifica o sangue etc. e de que se usa em todo 
tempo e idade. É raiz grossa, esponjosa e amarela, de onde brotam umas folhas 
largas e quase redondas, espessas e verde-escuras, um pouco azedas ao gosto e 
pegadas a uns pés compridos da grossura do dedo polegar e um pouco escuras. 

S.A. - Abreviação latina de secundun arten, que significa conforme, de acordo com a 
arte. 

Saburgo - O mesmo que sabugueiro, arbusto caprifoliáceo. 

Sal amoníaco - 1. Sal encontrado debaixo da areia, coalhado em lascas ou em grãos, 
a modo de incenso; 2. espécie de goma* que destila uma árvore a que Plínio chamava 
metopium-, 3. preparado que se costuma fazer nas boticas;* 4. sal artificial e volátil* 
que se faz com a ferrugem das chaminés e com sangue humano ou de algum animal. 

Salitre - É um sal mineral, parte volátil* e parte fixo, extraído das pedras dos edifícios 
velhos, de abóbadas subterrâneas, do sedimento das urinas de vários animais etc. 

Salsaparrilha - Planta cuja raiz é como pequenos ramos, ou fibras e pequenos canudos, 
da feição de uma pena de escrever, redondos, duros, rugosos e de cor parda escura, 

por fora, e branca, por dentro. 

Salvatela - Termo de Medicina. Ramo da veia cefálica, entre o dedo anular e o 
meminho.* Diz-se que a sangria nela é excelente remédio contra os afetos 
melancólicos e contra as febres terças* e agudas. 



Sândalo - Árvore que exala um cheiro muito suave quando a queimam e cujas 
virtudes* corroboram e alegram o coração. 

Sangue-de-drago - Espécie de goma* que, por incisão,* destila em licor* e que, logo em 
se levantando o sol, se endurece e se congela em umas pequenas lágrimas friáveis e 
vermelhas, como o sangue. Mana de uma árvore do tamanho de pinheiro, que dá 
muito ramo e tem umas folhas da feição de espadas, cujos frutos formam cachos, 
que de amarelos se fazem vermelhos e de vermelhos azuis, sendo um pouco azedos 
ao gosto. 

Sanguinho - Aquele em que predomina o sangue; v.g. homem de humor sanguinho; 

tb. sangüíneo. 

Saramago - Raiz hortaliça bastante conhecida, branca e suculenta; tb. rábão. 

Sarja dura - Incisões leves com ferro quente na pele. 

Sarralheiro - Oficial que faz fechaduras. 

Sarro - Crosta branca na língua de quem tem febre. 

Sarro de vinho - Borra do vinho, condensada e seca, composta da parte mais grossa 
e salina do vinho, a qual, apartada e separada por fermentação, se endurece e se 

petrifica, ficando pegada à vasilha por dentro. 

Sassafras - Planta de virtude* incisiva, penetrante, aperítiva etc. É pau aromático, 
com alguma acrimônia e de cor amarelada, do tamanho de um pinheiro mediano, 
coberto de uma casca áspera e muito cheirosa. 

Sedenho - Espécie de fonte que se abre no toutiço,* abaixo da raiz do cabelo, na cova 
do ladrão.* Com um cordão de sedas de cavalo se conservava aberto e com ele se 
tiravam as matérias, porém como a aspereza das ditas sedas escandalizava* a parte 
causando dores e inflamações, passou-se a usar cordão de tiras de pano de Holanda, 
ou de algodão, linho cru ou seda. 

Sene - Planta medicinal purgativa. Ver purga. 

Septo transverso - Termo de Medicina. O diafragma, membrana frontal que separa 

a cavidade do peito da cavidade do ventre inferior. 

Sertum - Colete de homem ou de mulher, feito com panos de baeta.* 

Sesso - Parte do corpo por onde saem os excrementos. 

Sevandija - 1. Qualquer bicho ou inseto sujo e asqueroso; 2. designação comum a 
parasitas imundos. 

Sezão - Relativo a febre intermitente ou periódica, seus acessos e duração. 

Simpatia - Atração orgânica que aproxima uma coisa da outra. 

Simpático [pó] - Remédio prodigioso. É preparado assim: o vitríolo* romano, depois 
de dessecado e purificado por destilação, e bem triturado ou pisado, se expõe ao sol 



pelo espaço de quinze dias, aproximadamente, para se calcinar e reduzir a uns pós 
muito finos. Quando se quer curar uma ferida ou uma chaga,* molha-se no sangue 
da ferida ou na matéria da chaga uma tira de pano de linho, no qual se botam logo 
uns pós do dito vitríolo* calcinado; este pano molhado, envolto em outro, se guarda 
em uma pequena caixa ou bolsa, em lugar temperado. Acaso a chaga* ou ferida se 
inflame, tem-se o cuidado de refrescar o dito pano e, sem outro remédio que o de ter 
a chaga* muito limpa, em breve tempo fica curada. 

Simples - 1. Medicamentos misturados de ervas e plantas; 2. as drogas de que se 
compõem os remédios; tb. símplices. 

Soldar - Ação de fazer solda interior com compostos de ruibarbo,* múmia,* ruivinha 
etc a qualquer rutura ou sangue extravasado, principalmente em quedas; v.g., pós 
de solda. 

Solimão - Composição de azougue, sal amoníaco,* salitre* e vitríolo* sublimados e 
reduzidos a uma massa mortalmente venenosa. 

Sordícies - Termo de Cirurgia. 1. Matéria suja que cria nas partes internas do corpo 
ou nas chagas;* 2. matéria grossa, pegajosa, feita de superfluidade dos humores* 
grossos e viscosos, e como tal fica pegada às chagas.* 

Soro - A substância aquosa, clara e tênue que, pelo ácido, se separa do coalho. 

Sorveira - Árvore rosacea. 

Spica nardi - Espiga medicinal, do comprimento e grossura de um dedo, guarnecida 
de uns fios ásperos, vermelhos ou pardos; o cheiro é desagradável e o sabor amargoso. 
Cria-se na superfície da terra e, às vezes, na terra mesma, e de uma só raiz saem 
muitas; tb. espicanardo. 

Sular - Triturar no gral. 

Sulphur tartari - Matéria térrea e salitrosa que se pega nas paredes dos toneis de 
vinho, de onde tira o sal tártaro,* purificando-a, lavando-a e calcinando-a em fogo 
de revérbero, que se diz também cristal tártaro:* tb. sarro. 

Tabaco - Ver erva-santa. 

Talpárias - Termo de Cirurgia. Abscesso pituitoso que faz concavidade, da espécie 
dos ateromas,* que nasce sobre o pericrânio, ou entre ele e o crânio, e às vezes o 
corrompe, em parte ou em todo. 

Tanchagem - Erva medicinal de diversas virtudes* medicinais. 

Tártaro - A borra ou parte térrea do vinho que, evaporada e separada, se endurece e 
chega a se petrificar, pegada aos lados da vasilha. 

Teagem - 1. De teia. O mesmo que teada; 2. membrana celular reticulada. 

Tenta - Instrumento de ferro, comprido e redondo, que serve ao cirurgião de examinar 

se a ferida é profunda, estreita, penetrante, etc. 



Terça - Febre em que os acessos se repetem com um dia de intervalo; v.g., febre terça. 
Ver quarta. 

Terebintina - 1. Nome coletivo das resinas líquidas, que são os sucos odoríferos, 
semilíquidos e glutinosos das árvores da famüia das coníferas e das terebintáceas; 
2. resina ou goma* transparente e aromática da árvore a que chamam terebinto. 

Terra lemnia - Expressão latina. Terra medicinal, assim chamada da ilha de Lemos, 
no mar Egeu; é ruiva e rara, entra na composição da triaga. 

Terra sigillata - Expressão latina. Terra que veda as hemorragias, gonorréias, vômitos 
etc. e aplicada exteriormente veda o sangue, dessecando as chagas,* fortificando 
as juntas, etc. Eram em pequenos bolos redondos de uma parte e chatos da outra, 
com o selo das armas dos príncipes em cujas terras eram criadas; tb. terra lemnia. 

Testo - 1. Bocado de barro, cozido, redondo, com que se cobre panelas, cântaros, 
quartas, etc; 2. o casco da cabeça. 

Tinha - 1. Espécie de sarna chata, ou lepra da cabeça, que vai furando o couro 
cabeludo; 2. nome de várias doenças cutâneas da cabeça; 3. vício, mácula, defeito. 

Tisana - Medicamento líquido, que constitui a bebida ordinária de um doente. 

Tísica - 1. Geralmente qualquer atenuação e emaciação do corpo, mas particularmente 
aquelas das chagas* no bofe;* 2. ulceração do bofe* que, insensivelmente, derrete 
todo o corpo, causada de humor* acre e corrosivo, com febre lenta, tosse, escarros 
de sangue e matéria purulent?, que, pouco a pouco, atenuam o corpo; 3. definhamento 
progressivo do humor* nutriente que afeta o bofe,* atacando o ventrículo, o pâncreas 
e as glândulas lácteas; 4. corrupção, extenuação, definhamento progressivo. 

Tísico - Aquele que tem chaga* no bofe e se vai definhando. Ver tísica. 

Tormentilha - Erva de cuja raiz se diz que, feita em pó, mesclada com um pouco de 
pedra-ume* e metida na boca, alivia o tormento da dor dos dentes. 

Tostão - Designação popular da antiga moeda de cem réis. 

Toutiço - A parte posterior da cabeça. 

Traçado - Arma, terçado. 

Trateados - Os que sentem as dores. 

Tratear - Dar tratos. 

Triaga - Medicamento cuja base são os trociscos* de víbora, sendo excelente contra 
mordeduras e picadas de bichos venenosos. 

Triaga magna - A triaga* em que entram todos os ingredientes, em contraposição 
àquela a que os farmacêuticos chamam "triaga dos pobres", porque é mais fácil de 
fazer e mais barata. 

Trilhadura - Esmagamento. 



Trincai - Suco ou sal mineral que, por si mesmo se congela e fica transparente, sendo 
um pouco acre. Alguns o purificam e o refinam como os mais sais, dissolvendo-o 
em água, filtrando a dissolução e deixando-a evaporar. 

Trocisco - Termo de Farmácia. É medicamento, feito em pequenos bolos redondos, 
composto de um ou de muitos ingredientes, reduzidos a um pó muito sutil, 
incorporados e amassados com água destilada, vinho, vinagre ou outros sucos 
vegetais. 

Trovisco - Pequeno arbusto cujo tronco, quando muito, é do tamanho do dedo polegar 
e é dividido em muitos pequenos ramos vestidos de folhas, em cujos ramos se 
ajuntam umas flores pequenas e brancas. Das folhas e do fruto desta planta usavam 
os antigos para purgar* com violência as serosidades, mas a acrimônia corrosiva 
deste remédio lhe fez perder o crédito. 

Túbulo - Pequeno tubo. 

Turquescos - Feitos à maneira turca. 

Tutia - Fuligem* metálica de diferente grandeza e espessura, dura, parda e escabrosa, 
sendo boa para as doenças dos olhos e para cicatrizar ou encourar chagas.* 

Ungüento - Termo de Farmácia. 1. Certa composição medicinal que tem consistência 
mais mole, com que se fazem emplastos* que se aplicam exteriormente para curar 
chagas,* tumores etc; 2. composição de ervas ou drogas para untar* alguma parte 
do corpo. Ver emplasto. 

Ungüento branco cru - Remédio composto de fezes-de-ouro* contra sarnas e bostelas.* 

Ungüento populeão - Ver populeão. 

Unicórnio - Pedra amarela, cinzenta ou parda que, na lisura e, às vezes, na sua própria 
figura, parece com corno. Exteriormente é muito dura, mas por dentro é tenra, 
branca e branda ao tato, compacta ou pouco porosa. Diz-se ser virtuosa contra 
veneno e epilepsia e é adstringente,* dessecativa e alcálica, vedando as câmeras* e 
hemorragias. 

Untar - Estender na superfície de alguma coisa matéria untuosa. 

Unto - A gordura dos rins ou entranhas do porco. 

Untura - O que se estende na superfície de alguma coisa. 

Urgevão - Erva de sumo purgativo, com virtude* incisiva, atenuante, cefálica, 
resolutiva* e aperitiva, que faz vir leite às mulheres, atenua a pedra dos rins e da 
bexiga e é boa contra a cólica ventosa; tb. barbena, erva-sacra. 

Uvas-de-cão - Planta pequena criada em cima de muros, refrigerante, resolutiva* e 

consolidante, cujos talos são altos, duros, lenhosos e avermelhados. 

Vacino -Expressão que traduz a idéia de vacina. 



Vágado - Vertigem. Chama-se assim porque dando na cabeça, representa andar 
tudo vagando, e à roda. 

Vale - Expressão latina. "Adeus" usada como fórmula de despedida no fim de carta, 
de prólogo, preâmbulos e como advertência aos leitores em obra publicada. 

Vara - Unidade de medida linear equivalente a 1,10 m 

Vascolejar - Sacudir um vaso, resolver e misturar líquidos; v.g. vascolejar um licor.* 

Veia emulgente - Termo de Medicina. Veias pelas quais os rins separam a urina do 

sangue, chupando-a e atraindo juntamente para si todo humor,* que em si encerram 

Velame - Planta herbácea medicinal do gênero cróton. 

Ventosa - Vaso cônico de vidro ou de metal que se aplica sobre a pele e no interior do 
qual se rarefaz o ar com estopa queimada afim de determinar uma violenta aspiração 
que produza uma revulsão na parte doente do corpo a que se aplica. 

Verdete - Mineral que nas minas de cobre se gera numas pedras. O verdete raspado 
é feito numa vasilha de vinagre muito forte, com lâminas de cobre na boca dela; 
tapada pelo espaço de dez dias, depois se tiram as lâminas, de onde se raspa o verdete. 

Verdugo - Navalha pequena. 

Vestidos - Vestes, de uma maneira geral. 

Virtude - Esta ou aquela propriedade inerente para produzir certos e determinados 
efeitos e resultados. 

Vitríolo - Sal mineral, semelhante ao vidro, havendo quatro espécies gerais: o branco, 
o verde, o azul e o vermelho. O vitríolo é alexifármaco* e contraveneno dos cogumelos 
quando fazem mal a quem os comeu. 

Volátil - Termo de Farmácia e Medicina. A parte que nos corpos é mais tênue, mais 
sutil e facilmente se evapora e dissipa no ar. 

Vulnerária - Planta corroborante e boa para feridas, que lança uns talos delgados 
redondos, encurvados, felpudos e avermelhados, criada em lugares secos e areentos. 

Vulnerário - Termo de Medicina. Remédios apropriados na cura das feridas ou úlceras. 
Os externos são os que se dão quando a chaga,* já limpa e mundificada, começa a 
criar carne nova; os internos são bebidas e cozimentos* de ervas e plantas vulnerárias* 

Xarope - Termo de Farmácia. Líquido para diferentes partes do corpo inventado, 
principalmente para preparar os humores* e facilitar as vias para a purgação, sendo 
tomados em jejum, estando o estômago despejado para se distribuir melhor; é 
extraído das águas, sucos e tinturas dos frutos e ervas, cozido com mel ou açúcar, 
até certa consistência. 

Xarope do rei Sapor - Assim chamado porque Sapor, rei dos persas, o inventou, ou 



porque feito para ele. É um xarope purgativo, cuja base são as maçãs de cheiro, 
com sucos de borragem, sementes de erva doce e açafrão; restitui os espíritos vitais, 
tempera o humor melancólico, atenua as viscosidades, dissipa os ventos, relaxa o 
ventre, purifica o sangue. 

Zirbo - Termo de Medicina. Membrana delgada e dobrada, de substância gorda e 
espermática, cuja figura tem feição de rede, que serve para colher ou reter os vapores 
adiposos e lentos que andam espalhados pelo ventre inferior. Ver redenho. 
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