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DIVISÃO DA OBRA 

O I TRATADO: Da cura das pontadas pleuríticas com novos remédios inven

tados, e suas observações. 

O II TRATADO: De como se hão de conhecer e curar as obstruções do fígado, 

do baço e do mesentério com novos remédios inventados, e suas obser

vações. 

O III TRATADO: De uma miscelânea de vários remédios assim inventados e 

experimentados para muitas enfermidades, como escolhidos de vários 

autores. 

O IV TRATADO: Da cura das deslocações e fraturas com novos remédios 

inventados, e suas observações. 

O V TRATADO: Das muitas enfermidades para que serve o óleo de ouro, 

como se devem curar com ele, e suas observações. 

O VI TRATADO: Dos segredos, ou remédios particulares, que o autor faz 

manifestos para utilidade do bem comum, e suas observações. 

O VII TRATADO: Da cura dos formigueiros com novos remédios inventados, 

suas observações, e outras doenças mais comuns nestas Minas. 

O VIII TRATADO: De como se há de conhecer e curar a enfermidade a que 

chamam corrupção-do-bicho, e suas observações. 

O IX TRATADO: De como se hão de conhecer e curar os resfriamentos com 

novos remédios inventados. 

O X TRATADO: Dos danos que faz o leite, melado e aguardente de cana, 

com suas observações. 

O XI TRATADO: Da cura dos venenos e mordeduras venenosas das cobras 

do Brasil com novos remédios inventados, e suas observações. 

O XII TRATADO, último e muito principal. Da cura do escorbuto, ou mal 

de Luanda; único remédio desta enfermidade, ainda não escrito, com 

muita novidade. 




