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III - Erário mineral 
tratado I: da cura das pontadas pleuríticas e suas observações 

 
Júnia Ferreira Furtado 



T R A T A D O I 
DA CURA DAS PONTADAS 

pleuríticas e suas observações 

CAPÍTULO I 

1. Esta enfermidade é o flagelo que mais tem destroçado os mineiros 

destas Minas e é a que mais cuidado tem dado aos professores da Medicina 

e Cirurgia, enganando-se e tropeçando a cada passo, por dever ser o seu 

modo curativo, neste clima, alheio totalmente do que os autores apontam, 

por cuja razão morrem escravos sem número: uns por darem nas mãos dos 

principiantes do dito clima, outros porque lhes dá com tanta veemência e 

perigo que uns duram vinte e quatro horas, outros pouco mais e outros ainda 

menos. 

2. Não sei que haja professor algum que até o dia de hoje tenha escrito 

das enfermidades das Minas, nem ainda do Brasil, e não haverá pessoa que 

ignore serem os tais climas diferentes dos de Portugal e da Europa, porque, 

ou em mais ou em menos, diferem, e, na minha opinião, o clima das Minas é 

totalmente diferente de todos os mais; e, sendo isto assim, como sem dúvida 

é, por muitas razões não haverá quem, com razão, calunie o que disser neste 

meu livro, ainda que pareça impossível, pois não só o clima é diferente, mas 

a causa das enfermidades e os humores que as produzem, por razão dos 

mantimentos e habitação em que assistem e se exercitam, assim os pretos 

como os brancos: os pretos, porque uns habitam dentro da água, como são 

os mineiros que mineram nas partes baixas da terra e veios dela, outros feitos 

toupeiras, minerando por baixo da terra, uns em altura, de fundo, cinqüenta, 



oitenta e mais de cem palmos, outros pelo comprimento em estradas 

subterrâneas muitos mais, que muitas vezes chegam a seiscentos e a 

setecentos; lá trabalham, lá comem e lá dormem muitas vezes, e como estes, 

quando trabalham, andam banhados em suor, com os pés sempre em terra 

fria, pedras ou água, e, quando descansam ou comem, se lhes constipam os 

poros e se resfriam de tal modo que daí se lhes originam várias enfermidades 

perigosas, como são pleurises apertadíssimos, estupores, paralisias 1 , 

convulsões, peripneumonias e outras muitas doenças, para as quais os 

melhores remédios que se lhes devem aplicar são sudoríficos, diaforéticos e 

vulnerários, para que abram os poros e se promova a circulação do sangue 

e mais líquidos com os remédios que em seu lugar se apontarão; os brancos, 

alguns descalços por orvalhos, suados, molhados e resfriados, do mesmo 

modo. 

3. Ε para que não digam que não sou oráculo para escrever novo modo 

de curar as doenças, sem me conformar com os antigos mestres, respondo o 

seguinte. Hipócrates, aquele grande oráculo da Medicina Científica, certifica, 

e com muita razão, que a arte médica é tão vasta e dilatada que não tem 

termo em que caiba nem baliza que a compreenda; porquanto, ainda que ele 

nos deixou os seus aforismos e regras universais por onde nos governamos, 

contudo, a experiência nos mostra que não há no mundo coisa alguma tão 

certa nem tão infalível que não tenha suas exceções e deixe de faltar algumas 

vezes. Como coisa certa e infalível, diz Hipócrates que nem as mulheres 

padecem gota enquanto lhes baixa a conjunção mensal, nem os meninos 

enquanto têm uso de mulher, e, pela experiência, consta que algumas 

mulheres menstruadas e alguns meninos incapazes, por sua idade, de ter 

cópula com mulheres, padecem gota com dores insuportáveis. O mesmo 

Hipócrates certifica que os acidentes de gota-coral nas pessoas velhas e nas 

que passam de vinte e cinco anos são incuráveis, e o doutor Curvo curou 

dos tais acidentes a três homens, um dos quais passava de trinta, e os dois 

passavam de vinte e cinco, como os curiosos poderão ver na sua Polyanthea 

· » » » » » β » #«i »» »»» »» 

1 Paralisia - Grafia atualizada da forma antiga parlesia, utilizada pelo autor. 



Medicinal da segunda impressão, trat. 2, cap. 9, f. 80, do núm.34 até 38. Ε também 

consta que Matias Cornaro, médico de Maximiliano II, curou de gota-coral a 

uma mulher que tinha setenta anos. Diz mais o sobredito Hipócrates que os 

empiemáticos e os que têm matérias supuradas dentro do vão do peito só se 

purgam e evacuam por escarro, e a experiência tem mostrado que escaparam 

alguns deitando as matérias já por via das urinas2 , já misturadas com a 

câmera3 . O mesmo certifica Paulo Egineta dizendo que, quando o apostema 

do peito se rompe, cai a matéria umas vezes no estômago, outras vezes nos 

intestinos, e outras vezes na bexiga pelos anfractos das veias, como por canos 

ou aquedutos. Nem Galeno deixou de conhecer isto mesmo quando disse: 

Não é para admirar, nem é impossível, que, das partes que estão superiores ao septo 

transverso, corra e desça matéria ao ventre, e das que ficam abaixo deste, caia e desça 

a matéria pelos rins à bexiga. Ε porque Mesue o disse ainda mais claro, não 

será fora da razão referir aqui as suas palavras, que são as seguintes: Depois 

que os abscessos, ou apostemas do peito, rebentam, deitam alguns a tal matéria e cai 

na cavidade do peito por destilação; a estes, ou pela veia do quilo, cai na parte côncava 

do fígado, e daí, pelas veias dos intestinos, pode sair de mistura com a camera; mas, 

se, pelo contrário, a matéria do apostema que estava no peito cair e correr para a 

parte convexa do fígado, daí pelas veias emulgentes, dará consigo nos rins e na bexiga, 

e sairá pela via da urina. 

4. Também é sentença definitiva de Hipócrates que, se as prenhadas 

se sangrarem ou purgarem, moverão; e tão longe está isto de ser assim que, 

para não moverem, as sangramos e purgamos muitas vezes com felicíssimo 

sucesso, não só dando-lhes purgas brandas e benignas, mas dando-lhes a 

água benedita, ou os pós de quintílio, ou o tártaro emético; porque, suposto 

fazem algumas ânsias, são muito fiéis e seguros, quando a causa por que 

movem é a cópia de humores cacoquímicos, alheios da natureza do sangue, 

como são cóleras, que causam enchimento no estômago, e outros. Diz, além 

disso, o mesmo Hipócrates que as feridas da bexiga são incuráveis, e consta-

» » » » » » » • » • »» • » o» 

2 Urina - Grafia atualizada da forma antiga ourina, utilizada pelo autor. 
3 O autor usa, indiferentemente, o sinônimo câmara. 



nos, com toda a certeza, que em França, em Holanda e em outras partes do 

mundo se abrem muitas bexigas com ferro, para se lhe tirarem as pedras, e 

por benefício de peritíssimos cirurgiões se curam perfeitamente e vivem 

largos anos. Diz o doutor Curvo que teve uma pedra na sua mão do tamanho 

de uma castanha, que se tirou da bexiga aberta ao ferro, sem perigo da vida 

da enferma, que era uma criada de Luís de Saldanha, morador a Junqueira. 

5. Também é lei assentada de Hipócrates que, na entrada dos 

crescimentos das febres, se não dê de comer nem de beber aos doentes, e, 

não obstante este preceito, não há médico tão covarde que, se o doente é 

muito magro ou de temperamento muito seco, ou colérico, ou muito fraco, 

lhe não dê de comer em qualquer hora da sezão, para evitar que o doente se 

não faça hético ou morra de fraqueza. 

6. Bem encomendam Galeno e Avicena que se não sangrem os meninos 

antes de terem quatorze anos; e a experiência nos mostra que, com sangrias 

moderadas, os livramos hoje de gravíssimas doenças, sendo de menos de 

um ano. 

7. Finalmente, diz Hipócrates que os que padecem supressões de urina 

morrem, se até o sétimo dia não urinam; e, pelo contrário, temos visto alguns 

doentes que urinaram no fim de oito dias e escaparam da morte. Dos referidos 

casos se colhe, claramente, que as regras e sentenças dos antigos, ainda que, 

pela maior parte, sejam verdadeiras, a experiência mostra que, muitas vezes, 

têm falência, e outras que é acertado não as seguir, e, para confirmação desta 

verdade, diz o doutor Curvo o seguinte: 

8. O mui reverendo padre frei Pedro Manuel, religioso da Ordem de 

São Bernardo, filho do excelentíssimo senhor dom Sancho Manuel, conde 

de Vilaflor, depois de uma supressão alta que lhe durou vinte dias, salvou a 

vida, contra a opinião de Hipócrates, porque, sangrando-se doze vezes nos 

braços, deitou tanta quantidade de urina pelas cesuras das sangrias quanto 

pudera ter deitado pela via da urina em todos aqueles dias; e não só escapou 

do grandíssimo perigo em que estava, mas até o dia de hoje logra saúde 

perfeitíssima. Neste lugar se oferecem duas coisas dignas de reparo e 

importância na prática da Medicina e Cirurgia: a primeira é considerar quão 

errados vão aqueles que são contumazes e atados aos conselhos e regras dos 



antigos, que, nem à razão natural, nem ao que estão vendo com os seus olhos, 

querem dar crédito, o que é muito abominável, pois seria melhor examinar 

as causas do que os seus olhos vêem que negar teimosamente a fé do que se 

experimenta, porque (como dizem graves autores) a razão e a experiência 

sempre foram mais poderosas que a autoridade humana, e, suposto que 

Hipócrates e Galeno sejam os oráculos antigos da Medicina, não são tão 

senhores dos entendimentos dos modernos que hajamos de crer por infalível 

tudo o que eles disseram. Do que fica dito, consta esta verdade. 

9. A segunda coisa digna de grande reparo é ver quão erradamente 

procede quem, nas supressões altas da urina, tem medo de mandar sangrar 

repetidas vezes, quando a experiência nos está mostrando que nenhum 

remédio é mais proveitoso que as sangrias dos braços repetidas, feitas depois 

que o doente estiver purgado com vomitório de água benedita vigorada ou 

tártaro emético, pois, deste modo, têm livrado muitos enfermos da morte. 

10. Nestas Minas, com mais razão, se verificam estas verdades, pois o 

mais próprio que nelas se deve usar é da razão e da experiência, como vou 

mostrando e mostrarei em todo o discurso deste volume, que não só servirá 

para este clima, seu verdadeiro objeto, senão também para todo o Brasil e 

grande parte para Portugal. 

CAPÍTULO II 
Que coisa é pontada pleurítica? 

Pontadas pleuríticas, nestas Minas, são aquelas a que vulgarmente 

brancos e pretos chamam pontadas, e, porque elas têm várias complicações, 

quero defini-las do modo seguinte: 

CAPÍTULO III 
Das pontadas complicadas 

A complicação que mais ordinariamente e mais vezes é causa de 

pontadas, principalmente nos pretos, são enchimentos do estômago, 

lombrigas, corrupção-do-bicho e alguma obstrução; mas, como os 



enchimentos do estômago são a principal complicação, e que mais 

ordinariamente acontece (como se verá nas observações), passo a dizer quais 

são os sinais do enchimento; e também é causa de pontadas o enchimento de 

humores no corpo. 

CAPÍTULO IV 
Dos sinais do enchimento do estômago 

1. Os sinais por onde se conhece haver enchimento no estômago são 

os seguintes: haverá amargores na boca, fastio ou pouca vontade de comer, 

e o comer mal saboroso, ou não doce, como dizem os pretos; vontade de 

vomitar, ou vômitos, e o estômago duro, ou cheio, e o melhor e mais certo 

sinal é, estando o doente em jejum e deitado de costas com os pés encolhidos, 

carregando-lhe com os dedos, brandamente, na boca do estômago, se se doer 

dele, ou seja na boca, ou em algum lado, torcendo-se o doente e mostrando 

sentimento com alguns dos mais sinais, não teremos dúvida alguma em que 

a pontada procede do dito enchimento; e, no exame que se fizer, haverá 

repetição de uma, duas e três vezes, para vermos se os pretos variam, no que 

são muito fáceis, ou se falam sempre de um modo, o que é de grandíssima 

importância para o acerto da cura, porque, de outro modo, vai com grande 

risco de morrer o enfermo com o vomitório, pois com os vomitórios morrem 

sufocados, não tendo a sua causa na primeira região, que é o estômago; e a 

mesma advertência se terá nas mais doenças. 

2. Tendo o doente, ou seja preto ou branco, os sinais acima ditos, ou 

ainda que não tenha todos, bastará que tenha a maior parte, para ficarmos 

certos em que a pontada é procedida do mesmo enchimento; nestes termos, 

se poderá, seguramente, dar ao doente um vomitório de tártaro emético, 

que nestas Minas prova admiravelmente com o peso de cinco até seis grãos, 

conforme for o sujeito e as forças dele; porque, se for robusto e de boa idade, 

poderá sofrer um até dois grãos mais, e, se for fraco ou de pouca idade, ou a 

pontada for grande, se lhe dará menos, para melhor segurança, porque, se 

por algum acidente ou por informação menos verdadeira, suceder que a 

pontada não seja procedida do dito enchimento, são perigosíssimos os 
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vomitórios; e assim deve haver grande cuidado nisto, porque não vai mais 

nem menos que a vida do enfermo, como se verá nas observações. 

3. Sendo o tártaro já conhecido por bom e bem calcinado, se dará 

somente os cinco até os seis grãos que ficam ditos, como eu ordinariamente 

tenho usado e uso; e, dado o primeiro, se verá se a pontada se moderou e 

não despediu de todo, que, neste caso, se poderá dar segundo, como eu muitas 

vezes tenho dado, acrescentando ou diminuindo conforme a obra do 

primeiro; e se a pontada despedir de todo, não será necessário dar segundo 

nem terceiro, como tenho dado com bom sucesso, mas sempre será bom 

conselho purgar ao depois dos vomitórios com purga solutiva de resina de 

batata; e, se o doente tiver padecido algumas queixas gálicas de poucos 

tempos, ou as tenha de presente, será bom acerto, depois da purga de resina, 

tomar alguma, ou algumas, de jalapa, porque a resina é muito universal de 

todo o corpo, e também capital, e alimpa bem os humores frios de que os 

pretos abundam muito, e também os brancos, suposto menos; e as de jalapa 

são muito próprias para os humores gálicos e muito singulares para as queixas 

das juntas, quando há dores nelas; e há de ser a jalapa pisada de fresco, 

porque, estando pisada algum tempo, perde muita parte de sua virtude e 

também purga todos os humores; e o mais que agora podia dizer se verá no 

discurso deste tratado e nas observações. 

4. Ε como há também algumas pontadas que procedem de lombrigas, 

como tenho visto e nas observações se verá, se conhecerão pelos sinais 

seguintes: 

CAPÍTULO V 
Dos sinais de haverem lombrigas 

Havendo pontada ou outras quaisquer queixas, se examinará o 

doente para vermos se tem dores no embigo, ou se ele se lhe torce, como 

dizem os pretos, ou sente nele mordeduras ou picadas pela barriga, ou se 

sente correr-lhe alguma coisa para cima que lhe venha à garganta, 

principalmente estando em jejum, ou tem comichão nela ou nos narizes, ou 

tem tosse, ou dor no estômago e picadas nele, ou tem a boca e língua 
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languinhenta, ou se é sujeito que, em outras doenças, fosse costumado a 

lançá-las, e, sendo em jejum,, aparecerão melhor os ditos sinais, e o melhor e 

mais certo que eu tenho observado nos pretos, principalmente, é terem os 

pulsos delgados e submersos, ainda que haja febre, e, sendo criança, terá 

comichão nos narizes, ou, estando dormindo, trincará nos dentes ou terá 

estremeceduras; e, sendo branco, a cor do rosto será pálida, os olhos brancos 

e esmorecidos, com o mesmo sinal nos pulsos. Havendo os ditos sinais, ou a 

maior parte deles, com os pulsos delgados e a modo de sumidos, não teremos 

dúvida em haver lombrigas, pelo que é preciso pôr todo o cuidado em destruí-

las e lançá-las fora com os remédios seguintes: 

CAPÍTULO VI 
Dos remédios contra lombrigas 

1. O remédio que tem feito grande obra em muitos enfermos e lhes 

tem feito lançar muito grande número de lombrigas, de tal sorte que quase 

se podia fazer incrível para algumas pessoas, é o seguinte: sumo de erva-de-

santa-maria, assim chamada nestas Minas e de todos bem conhecida, e na 

Cidade da Bahia chamada mastruços, sendo os mastruços verdadeiros outros, 

como na cura das pontadas se verá. Do dito sumo meia xícara, sumo de dois 

ou três limões azedos, se misture tudo e se lhe lance uma colher de azeite-

de-mamona, por outro nome azeite-de-carrapato, com umas pingas de 

vinagre forte e uma dedada de pó de açafrão, como de tabaco; tudo bem 

mexido e morno, se dê a beber ao doente pela manhã, em jejum, com tal 

condição que o doente há de tomar, primeiro, uma colher de açúcar, e, quando 

tomar a mezinha, lhe não há de tomar o cheiro, o que se observará do modo 

seguinte. A descrição da erva-de-santa-maria se achará no trat.12, núm. 20. 

2. Depois de tomar o dito açúcar, deixará passar algum intervalo de 

tempo, e, passado ele, que as lombrigas possam estar juntas no estômago 

por estarem faltas de sustento, tapará o doente os narizes com os dedos e, 

sem tomar respiração, beberá de repente a dita mezinha, e a razão é porque, 

segundo a experiência que tenho, são as lombrigas uns bichos tão perspicazes 

que, chegando-lhes o cheiro do seu contrário, fogem para as partes longínquas 
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e, ainda que o doente tome remédios muitos dias e muito perfeitos, não farão 

efeito algum, como muitas vezes tenho visto; e, pelo contrário, tomando-se 

o remédio, como tenho dito, também tenho visto obrarem os tais remédios 

maravilhosamente, estime-se este, que é soberano e também é alguma coisa 

purgante, pela virtude do azeite que leva, e por isso mais próprio. 

3. O dito remédio se repetirá até cinco ou seis dias, tomado só em jejum, 

se a necessidade pedir que sejam tantos; e, no caso que haja necessidade 

grande, tomará o remédio em jejum, e de tarde, antes do sol posto. 

4. A semente de Alexandria, chamada vulgarmente erva lombrigueira, 

sendo nova, e misturando, a cada meia oitava dela, feita em pó, três ou quatro 

grãos de calomelanos turquescos lançados em sumo de hortelã, ou de 

mastruços verdadeiros, ou de erva-de-santa-maria, com umas pingas de 

vinagre forte, é muito bom remédio; ou também se podem lançar os ditos 

pós dentro de um bocado de banana de São Tomé assada, e dada em jejum 

ao doente com as condições e do mesmo modo que fica referido; o azebre 

feito em pílulas, do mesmo modo que se fazem as de resina de batata, é 

muito bom remédio, por ser purgativo, dando dele uma oitava até oitava e 

meia de peso, com dez grãos de calomelanos turquescos, principalmente 

tendo o doente tomado algum dos outros será mais próprio, porque, estando 

já atormentadas, sairão melhor, assim por ser contra elas, como por ser 

purgativo brando; a água de azougue vivo é também muito bom remédio, 

principalmente para os meninos, por se enganarem melhor com ela, a qual 

se faz do modo seguinte: 

5. Em duas canadas de água da fonte se lancem duas onças de azougue 

vivo e sirva em panela de barro até diminuir a metade, e, escoada a água, de 

modo que não vá nela nada do azougue, se lhe misture uma oitava de semente 

de alexandria, bem pisada em pó sutil, e, sendo necessário, para ficar mais 

clara e limpa, se coará a tal água por um pano e se lhe ajuntará meio escrópulo, 

que são doze grãos, como adiante se verá, de calomelanos turquescos feitos 

em pó sutil; e desta água bem toldada tomará o doente uma xícara todos os 

dias em jejum, ou também de tarde, conforme a necessidade, que é um grande 

remédio e louvado de muitos autores, sem que leve os calomelanos, quanto 

mais que com eles fica mais forte e vigorado, como tenho experimentado 
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muitas vezes. Acrescentei a este remédio os calomelanos por conhecer que 

inimigos fortes se não vencem com armas fracas, e com ele venci em muitas 

ocasiões os tais inimigos; a amêndoa da fruta do angelim pisada e dada em 

algum sumo dos que ficam ditos ou em água morna dizem muitas pessoas 

que têm experimentado ser bom remédio. A casca das raízes do dito angelim 

- e se for da raiz que ficar para o nascente, melhor - , pisada e dada na forma 

dita, é remédio que algumas pessoas me disseram era bom e experimentado; 

e a mim me parece serão bons por conhecer que são amargosíssimos. 

6. Mas porque nestas Minas há tanta abundância de lombrigas, assim 

em pretos como em brancos, de que muitos morrem sem ninguém saber de 

que, ensinarei o melhor remédio que inventei para as destruir, o qual me 

desempenhou em ocasiões sem-número e muitos doentes recuperaram a vida 

por meio dele, o qual se faz do modo seguinte: 

7. Uma raiz de fedegoso, sendo grande, ou duas, sendo pequenas, 

depois de lavadas se cortem em bocadinhos e se pisarão em almofariz, 

lançando-lhe, depois de pisadas, uma xícara, ou menos, de água da fonte, 

morna; se tornarão a pisar e a moer muito bem, e depois se esfregará a dita 

massa com os dedos dentro no almofariz, e, lançada em um pano, se coará e 

espremerá muito bem para se lhe tirar toda a virtude, misturando-se na tal 

água a terça parte do sumo de erva-de-santa-maria, também coado ou limpo, 

com umas pingas de vinagre forte, três ou quatro grãos de calomelanos 

turquescos feitos em pó sutil, e, morno, se dará ao doente em jejum, tomando 

primeiro o açúcar e tapando os narizes, por não ficar o remédio baldado, 

como já fica referido, o qual se continuará até seis dias, sendo necessário, 

porque há algumas lombrigas tão fortes que, para se vencerem, todo este 

tempo é necessário, e muitas vezes é preciso tomá-lo de manhã e de tarde, 

principalmente quando as queixas ameaçam perigo de vida; e, ainda que há 

muitos doentes que, ao segundo e terceiro dias, começam a lançar grande 

cópia delas, também há outros que não as lançam senão ao quarto, quinto e 

sexto dia, e sempre é bom conselho tomar ajudas purgativas todos os dias à 

noite, para as ir lançando, e os humores podres, que as fomentam e cevam. 

8. No caso, porém, que haja necessidade grande de matar lombrigas 

com brevidade, pelo enfermo estar com perigo de vida, como eu vi muitos e 
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nas observações se verá, será preciso repetir o dito remédio duas vezes cada 

dia, em jejum e de tarde; e também será preciso que, em cima do embigo e 

nas cadeiras, se aplique o emplasto seguinte, ao mesmo tempo do remédio 

pela boca: pise-se uma boa mão cheia de folhas de erva-de-santa-maria e 

outra de folhas de hortelã; tudo bem pisado, se lhe misture um fel de boi ou 

de vaca e um golpe de vinagre forte, e, bem misturado tudo, se aplique quente 

nas ditas partes bem seguro, e se renovará sendo necessário, que este exterior, 

aplicado ao mesmo tempo que se toma o interior, poderão os doentes estar 

certos que hão de lançar infalivelmente todas quantas tiverem no corpo, pois 

nunca experimentei falência nele. 

Advertência 

As enfermidades que mais comumente sucedem nestas Minas, 

principalmente aos pretos, são pontadas, enchimentos do estômago, 

lombrigas e obstruções: as pontadas lhes procedem, umas vezes, por causa 

de grande enchimento de humores frios em todo o corpo, que é o mais 

comum; outras vezes, por causa de resfriamentos e constipação dos poros 

fechados; outras, por causa da circulação do sangue e mais líquidos se 

retardarem e andar mais vagarosa do que convém, ou estar quase parada; 

outras vezes, por causa de alguma obstrução, ou também por causa de 

grandes frios que hajam neste tempo; e muito poucas vezes sucederá haver 

pontada por causa de abundância de sangue. Os enchimentos lhes procedem 

por causa de comerem tarde, fora de horas, que comumente é depois de 

meia-noite e depois de dormirem, malcozido e de diversas qualidades, e 

também por ser em muita quantidade, que tudo isso conduz a haver muitos 

enchimentos no estômago e no corpo. As obstruções também lhes procedem 

das mesmas causas, porque, aonde há maus cozimentos no dito estômago, 

há muitas cruezas nele, e dele passam a fazer as obstruções e enchimento de 

humores no corpo e outras muitas doenças, e também por causa de serem 

muitos dos seus mantimentos frios, flatulentos, malcozidos, por cuja razão 

indigestos. 
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9. As lombrigas se produzem dos humores corruptos que procedem 

dos maus cozimentos, e deles, corruptos, se gera grande cópia delas; portanto, 

se deve atender com grande cautela e cuidado a estes quatro gêneros de 

enfermidade, e não menos em os remediar, porque, os que têm enchimentos 

de humores frios é preciso aquentá-los e purgá-los, para se diminuírem, e os 

que têm enchimentos no estômago, sangrando-se se lhes metem com as 

sangrias as cruezas nas veias, e, quando não morrem sendo muito sangrados, 

têm doença dilatada e muito custosa para se curar, assim de muito tempo, 

como de muita despesa. Os que têm lombrigas, sangrando-se, pela maior 

parte morrem, principalmente tendo muitas; os que têm obstruções, se se 

sangram, ficam incuráveis pela maior parte, e se os purgarem sem preparação, 

far-se-lhes-ão as obstruções maiores; e, finalmente, é tal este clima que, se os 

cirurgiões e médicos não discorrerem por si em todas as doenças que nele 

acontecem, farão muito poucas curas com acerto ou sem se enganarem, 

porque é muita a variedade delas, e, conseqüentemente, pedem vários modos 

de cura fora da regra dos autores, por respeito do clima, habitação e sustentos, 

como se verá nas observações que adiante escreverei. 

10. Não é de menos ponderação e confusão a cura das pontadas 

pleuríticas que, com a mercê de Deus e com alguns documentos do licenciado 

João da Rosa, húngaro de nação que faleceu nestas Minas, eu as curo, e outras 

doenças, com mais facilidade que ninguém e fora do modo curativo dos 

mais cirurgiões e médicos, exceto o uso das purgas de resina, que já todos 

sabem, principalmente os mais antigos neste clima, que são melhores que 

todas as outras, como se verá no discurso deste tratado, o qual modo curativo, 

pouco tempo depois de chegado a estas Minas, comecei a usar e usei sempre 

até o dia de hoje com feliz sucesso; e quem as curar pelos autores irá perdido, 

perderão os enfermos as vidas e seus senhores (sendo os enfermos pretos), o 

seu valor. E, se houver pontada em que não haja sinais de grande abundância 

de humores no corpo, ou de enchimento de estômago, ou de lombrigas, se 

verá se tem corrupção-do-bicho, a qual se conhecerá e curará como se diz no 

oitavo tratado deste volume, que os curiosos folgarão de ver. 
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CAPÍTULO VII 
Da cura das pontadas sem complicação 

1. Somos chegados ao maior flagelo que eu dizia dos moradores destas 

Minas, enfermidade em que, certamente, se enganam todos os principiantes 

neste clima, assim cirurgiões como médicos, porque, fazendo o que estudaram 

e os autores ensinam, nenhum efeito vêem da sua diligência ou, se o chegam 

a ver em um enfermo, o não vêem em um cento. Falo como experimentado e 

como quem também se enganou, e, achando-me mui triste naquele princípio, 

vendo que esta doença era muito comum e que morriam tantos escravos e se 

perdia tanto ouro em poucos dias, me fazia ter grande pena, assim pelos não 

poder remediar, como pelo pouco crédito que adquiria, e não menos, vendo 

que um pobre trabalhava dois e três anos para lucrar um, e que o perdia em 

poucos dias ou em vinte e quatro horas, e alguns em menos, como nas 

observações adiante mostrarei. Andando, pois, nestas considerações, tive 

ocasião de ser amigo do licenciado João da Rosa, húngaro de nação e bem 

conhecido em todas estas Minas por cirurgião eminentíssimo, químico, 

herbolário e farmacêutico, o qual me deu alguma instrução como antigo no 

clima, não porque fosse seu gênio esse, mas sim por muita diligência minha, 

sem embargo que era cristianíssimo, que Deus o tinha trazido a estas Minas 

para remédio de tantos aflitos, e muito principalmente dos pobres, de quem 

era universal benfeitor; que, por isso e pela boa natureza de que era dotado, 

estará gozando da bem-aventurança, como piamente creio. 

2. Isto assim suposto, digo que, muitas vezes, acontece haverem dores 

de cabeça e pescoço, e depois irem-lhe descendo pelos ombros, ao que alguns 

professores costumam chamar reumatismos, e como tais os curaram, 

sangrando-os, o que, na minha opinião, é erro manifesto, porque são sintomas 

que vêm a disparar em finas pontadas pleuríticas, pelo que advirto que, 

sucedendo haver algum doente nesta forma, se não sangre nem se lhe chame 

reumatismo sem que precedam mais sinais para se vir em perfeito 

conhecimento, mas sim se irá tenteando a natureza com ajudas frescas e 

purgativas, tomando seus banhos, respeitando a corrupção-do-bicho e vendo 

se a tem, esperando o que a natureza dispõe, por não metermos o doente em 
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algum perigo, como algumas vezes tenho visto; uma das quais foi em casa 

do reverendo vigário da Vila do Carmo, o padre José Simões, que perdeu 

um bom escravo à minha vista, curando-se de uma semelhante queixa com 

sangrias bastantes ou tantas que o desanimaram e debilitaram, de modo 

que, sem conservar caldo algum no estômago, com vômitos acabou a vida, 

dando o professor assistente a esta doença o nome de reumatismo, de que 

farei memória nas observações, para servir de espelho aos que quiserem 

observá-lo. 

3. Sendo que as dores de pescoço e ombros venham a resolverem-se 

em pontada, logo assim que o doente a sentir, ou seja, de manhã ou de tarde, 

se lhe dê uma purga de resina de batata de uma oitava de peso, sendo pessoa 

robusta, e, não o sendo, será de menos, com cinco ou seis grãos de calomelanos 

turquescos ou de tártaro vitriolado, para respeitar as lombrigas, porque estas 

pontadas costumam ser das piores, e digo que se dê logo a purga e leve 

alexifármaco contra as lombrigas, para, de uma vez e ao mesmo tempo, 

acudirmos ao doente por duas maneiras; porque, se a pontada proceder de 

lombrigas, é muito acertado esse remédio, pois, até a mesma resina é contra 

elas e se destruirão, se as houver, e se purgarão os humores de que elas se 

geram, e, se não houver as tais lombrigas, é a resina maravilhoso remédio 

para pontada, sem que os calomelanos façam prejuízo, amparando-se a parte 

da pontada com panos quentes e resguardá-la do ar frio; e, no segundo dia 

da purga, se porá em cima da dita pontada o emplasto seguinte, que é 

excelentíssimo: 

4. Tomem uma mão cheia de folhas de erva-de-santa-maria e outra de 

cabeças de mentrastos; se não estiverem espigados, melhor; pise-se tudo, e, 

pisado, se meta em um saquinho de pano de linho, e, cosida a boca do saco, 

se componham as ervas, que fiquem estendidas, e se lance em um tacho 

seco, o qual se porá em cima de fogo brando, e tanto que for aquecendo, se 

irá borrifando o dito saco com aguardente do Reino, da melhor que houver, 

e, virado da outra banda, se fará o mesmo, e assim as mais vezes que for 

necessário, de modo que fique bem molhado; então se tirará, e, compostas 

as ervas, se porá em cima da pontada com a quentura que puder sofrer e se 

ligará com sua atadura larga, que fique o emplasto bem seguro na parte, de 
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tal modo que, por nenhum caso, se mude, que será de maior dano; porque, 

como este emplasto é quente, com a quentura abre os poros e faz suar aquela 

parte, que por isso obra maravilhas; e posso afirmar que a sua virtude é 

indizível, e, estando a parte assim suada e os poros abertos, dando-lhe o ar 

frio, se constipam e faz retroceder o humor para dentro, e, por essa causa, de 

grande dano, como muitas vezes tenho visto, o que sucede ou por ser mal 

atado, ou por se não recomendar aos doentes e haver neles cuidado, pelo 

que é de grande utilidade haver muita cautela nisto; e, por cima do dito 

emplasto, se porá sua baeta nova para rebater os espíritos da aguardente e 

não se exalarem, que, exalando-se, se seca mais depressa o emplasto, e para 

defender o ar frio. Este emplasto poderá servir para duas, três ou quatro 

curas, renovando-o todas as vezes com a dita aguardente na forma que fica 

referido, o que se fará conforme for a pontada, porque, sendo moderada, 

servirá para mais vezes, e, sendo forte, servirá só para duas; e quando se 

tirar para se renovar, se alimpará a parte com um pano, porque há de estar 

suada, resguardando-a do ar; e o doente beberá água cozida com raiz de 

butua, ou com raiz de capeba, que qualquer delas é singular em causas frias 

e faz circular o sangue e mais humores. 

5. Do dito emplasto tenho usado há dezenove anos a esta parte, e 

sempre com admirável sucesso, sem usar de outro, salvo se é em julho, agosto 

ou setembro, por ser tempo de grande seca em que não há estas ervas, senão 

em lugares úmidos ou em hortas; e, quando as não há, em tal caso uso de 

saquinho cheio de farelos de milho grosso, borrifado na mesma forma que 

fica referido, ou de alecrim machucado, e do mesmo modo; mas sempre 

cuidei muito em ter as ditas ervas na minha horta, regando-as para as ter 

prontas no dito tempo seco e na ocasião da necessidade. A descrição da erva-

de-santa-maria se achará no trat.12, núm. 20. 

6. Com a dita purga de resina e com os mais auxílios de emplastos, 

ajudas e banhos se verá como se acha o enfermo, e, se virmos que a pontada 

se não desvanece de todo, ainda que se mude, como ordinariamente sucede 

(e então melhor sinal) ou se não mude, como também acontece, se tornará a 

purgar com a mesma purga; que, muitas vezes, é necessário repetir-se terceira, 

pelo doente estar muito cheio de humores, continuando sempre o dito 
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emplasto em cima da pontada, de dia e de noite; e se virmos que o doente 

fica aliviado da pontada e fica com catarrão, como muitas vezes sucede, sendo 

grande se purgará com duas onças e meia de maná, ou de três, conforme a 

idade e as forças, desfeito em caldo-de-galinha ou em cozimento peitoral 

feito na botica, o qual os boticários sabem muito bem; e sendo o catarrão 

pequeno que não aperte muito ao enfermo, se usará de qualquer dos 

lambedores que adiante apontarei, em parágrafo separado; mas porque se 

poderá purgar com o maná em caldo-de-galinha e não obedecer o catarrão 

como convém, será preciso tornar-se a repetir a segunda purga do mesmo 

maná em cozimento peitoral; e porque poderá ser em parte remota, onde 

não haja botica, nem se possa ir buscar a ela, se fará o cozimento na forma 

seguinte. 

CAPÍTULO VIII 
Do modo de fazer o cozimento para as purgas de maná 

em caso de necessidade 

1. Tomem uma mão cheia de avenca - se for da silvestre que se acha 

em morros de pedras e em terra enxuta e de mato virgem, e também fora 

dele, esta será melhor que a verdadeira, por ser mais forte; coza-se com um 

bocado de raiz de alcaçus machucada, se a houver, aliás se cozerá a avenca 

só em dois cocos de água, que ferva até ficar em um, e depois se lhe ajuntem 

duas oitavas de sene; e com ele dê mais uma fervura, se coará, e, na 

quantidade que for suficiente para a purga, se desfará o maná, que serão 

duas onças, ou duas e meia, ou três, conforme for o sujeito, porque, se houver 

fraqueza ou pouca idade, será menos, e se for pessoa robusta ou que tenha 

forças, será mais; e, depois do maná muito bem desfeito, se coará por um 

pano, e, morno, se dê ao doente; e ficando ainda tosse, ou rouquidão na voz, 

ou dor no peito, se usará de qualquer dos lambedores e fomentações 

seguintes. 

2. Lance-se em um prato de estanho ou em um tachinho pequenino 

duas ou três onças de aguardente do Reino, conforme for o doente, sendo da 

melhor que houver, e que, de nenhuma sorte, tenha mistura da da terra, ou 
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cachaça, que é o seu nome verdadeiro; na dita se lance uma boa colher de 

açúcar e fogo, e se deixe arder muito bem, mexendo-se com a dita colher até 

que fique bem queimada; depois se apague o fogo, e, quase fria de todo, se 

dê ao doente duas, três e quatro vezes cada dia, que será em jejum antes de 

jantar, antes do sol posto e duas horas depois de cear, de sorte que, por 

nenhum modo, seja perto dos comeres, que, em tal caso, não fará proveito 

algum. Esse lambedor é tão singular que, antes de purgar e depois de purgar, 

é seguríssimo, de que tenho usado milhares de vezes com bom sucesso; 

porém, no caso que este não aproveite, ou que o doente o não queira tomar 

por ter caído, receando-lhe levante algum calor, o que eu não creio, em tal 

caso poderá usar do seguinte: Em quanto baste de água comum se lance 

uma boa mão cheia de folhas de avenca da que fica dita, porque a tenho por 

melhor quando a tosse é rebelde, e, se houver alcaçus, se lhe ajuntará um 

bocado de raiz dele machucado e ferverá tudo junto, ou a avenca só, até 

diminuir metade da água que se lhe lançar, e depois disto se tirarão os simples, 

e, na água que ficar ou na que quiserem, lançarão o açúcar que entenderem 

será necessário para ferver com ele até ficar em ponto de lambedor; que 

antes fique mais delgado que mais grosso, o que se conhecerá tirando dele, 

estando frio ou quase frio, com uma colher, e, inclinado-a para uma banda, 

se conhecerá no correr dele estar mais grosso ou mais delgado; deste 

lambedor tomará o doente uma onça por cada vez, ou onça e meia quatro ou 

cinco vezes, morno, cada dia, sempre longe dos comeres; ou corresponderá 

uma libra de açúcar a uma camada de cozimento, para ferver e fazer o 

lambedor; qualquer destes lambedores faz repurgar os humores do peito e 

bofe, depois de os fazer adquirir cozimento. 

3. Destes dois lambedores tenho usado sempre com bom sucesso, seja 

Deus louvado, porque, ainda que os humores estivessem sem cozimento 

(como sempre assim é), logo umas vezes, ao segundo dia e outras ao terceiro, 

ou quarto, começavam a adquirir cozimento e a lançar escarros grossos, 

aliviando ao mesmo compasso a tosse, a febre e a pontada, se a tinham; e 

quando a tosse era ferina e com grande força, mandava dar o lambedor entre 

dia, muitas vezes, sempre morno e longe dos comeres; e se me parecia que 

as queixas eram procedidas de causa fria (como quase sempre assim é) e que 
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era grande a tosse, aplicava, em primeiro lugar, o lambedor feito de 

aguardente, assim por ser mais fácil e pronto, como porque vence melhor a 

tal causa, dispõe e prepara o tal humor, e, conseqüentemente, alivia as queixas 

em mais breve tempo; e, depois de continuar com o dito lambedor alguns 

dias, tendo o humor cozimento (o que se conhece pelo doente lançar melhor 

os escarros e serem alguma coisa grossos ou com alguma amarelidão), 

mandava purgar o doente com purga de maná, maior ou menor, conforme 

as forças e a idade; que nas enfermidades do peito é o maná admirável 

remédio e tem o principado, principalmente nestas Minas, aonde tem 

provado maravilhosamente nestas doenças; mas se algum dia acontecer que 

haja tosse tão rebelde que não obedeça a tão bons remédios, podem recorrer 

a um medicamento singular, o qual se achará receitado na observação de 

um escravo de João Fernandes de Oliveira, que o seu efeito mostrará ser um 

remédio supremo; ou também quem quiser mandar buscar à botica partes 

iguais de lambedor de alcaçus e de avenca o poderá fazer, mas, se a pontada 

se alterar com o emplasto de erva-de-santa-maria e tiver os sinais que aponto 

adiante nas pontadas de causa quente, se curará como lá se expõem. 

CAPITULO IX 
De uma advertência muito necessária 

1. Quem curar doenças em todas as regiões, e muito principalmente 

nesta das Minas, é necessário, para o fazer com acerto, considerar e trazer 

muito na memória quatro coisas, a saber; certa quantidade, certa qualidade, 

modo e maneira como se há de usar, ocasião oportuna em que se devem 

aplicar os remédios. Certa quantidade que não seja mais, nem menos do que 

convém, porque daí lhe pode resultar grande proveito ou grande dano; certa 

qualidade que seja o remédio contra a doença que se houver de curar; modo 

e maneira como se há de usar, se há de ser bebido e a que horas, se há de ser 

simples ou composto, se for aplicado por fora, a forma e modo como; ocasião 

oportuna em que se deve aplicar, se há de ser de manhã ou de tarde, de noite 

ou de dia, e a que hora. 
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2. Não usei nunca nesta doença de xaropes preparantes, porque umas 

vezes não dava lugar e, outras, entendia que bastava a continuação de beber 

água cozida com raiz de capeba e butua, ou qualquer delas, que são 

admiráveis raízes. 

CAPÍTULO X 
De outra advertência não menos necessária. 

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 sucedido 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 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. 

CAPÍTULO XI 
De outra breve e precisa advertência para os que não 

forem professores e tiverem necessidade de saberem as medidas 
e pesos de botica, em que hei de falar 

1. As libras de botica de coisas líquidas têm doze onças; cada uma destas 

onças é uma medida de metal que levará pouco mais, ou menos, tanto como 

um ovo de galinha ordinário, onde tem também, pegada da outra banda, a 
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medida de meia onça, que é por onde se medem as águas, os xaropes e as 

coisas líquidas; e não são onças, nem libras de peso, como muitos imaginarão. 

As coisas sólidas, ou grossas, e secas se pesam por libras, onças, oitavas e 

meias oitavas dos marcos comuns. Estas libras têm dezesseis onças, as oitavas 

têm, cada uma, setenta e dois grãos. Os escrópulos têm, cada um, vinte e 

quatro grãos, os meios escrópulos têm doze grãos; e estes pesos de escrópulos 

são uns pesos de folha de metal que costumam vir nas balanças estrangeiras 

e os ourives têm, os quais têm seus números cada um deles, que todos, 

ordinariamente, são seis; cada um deles com letras de conta imprimidas de 

um, dois, três, seis, doze e vinte e quatro, que querem dizer um grão, dois 

grãos, três grãos, seis, doze e vinte e quatro; e não são grãos de trigo, nem as 

onças onças de peso, como muitos imaginam. As mãos cheias, em que tenho 

falado e hei de falar, é, regularmente, quanto pode abranger uma mão com 

os dedos. Ε a palavra dose, ou doses, é o mesmo que uma porção; tudo o 

mais é o comum. 

Outra advertência 

2. Os medicamentos que se aplicarem às enfermidades das Minas sejam 

sempre de qualidades quentes em sua natureza, ou que inclinem a quentes, 

porque as doenças do tal clima pela maior parte procedem de causas frias, e, 

por esta razão, os que são de sua natureza quentes obram excelentemente, 

como a aguardente do Reino, a água do chá, a água de raiz de capeba, de 

que hei de falar muitas vezes e queira Deus inclinar os ânimos a darem crédito 

ao que disser (de que resultarão grandes proveitos), que tudo será com ajuda 

do mesmo Senhor, verdade lisa e sem dúvida; e outros muitos remédios. 

Os medicamentos que se aplicarem aos olhos sempre hão de ser frios, isto é, 

sem se aquentarem, e, pelo contrário, os que se aplicarem aos ouvidos sempre 

hão de ser mornos: isto digo para os principiantes e tudo o mais para o 

comum. 
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Outra advertência para a saúde 

3. As pessoas que comerem alguma coisa nestas Minas pela manhã e 

lhe beberem em cima um copinho de aguardente do Reino conservarão 

melhor a saúde, e, se forem achacadas de flatos, sararão deles ou, ao menos, 

passarão com muitas melhoras; e quem não puder comer pela manhã (como 

há muitos) beba um dedal da dita bebida, ou beba chá, ou chocolate, que 

observarão grande proveito em não andarem em jejum, como eu em mim 

experimentei no princípio que cheguei à Vila Real do Sabará destas Minas, 

pouco tempo passado da minha chegada, por me sobrevir uma surdez que 

quase de todo perdi o ouvir; e como por uma parte tinha grande pena e pela 

outra muitos doentes a que assistia, me resolvi a comer alguma coisa de 

manhã e a beber em cima um copinho da dita aguardente, e assim a todos os 

comeres, por me persuadir que seriam flatos, por ter zunido nos ouvidos e 

na cabeça; e, sem embargo que não podia almoçar pelo não ter de costume, 

me fui costumando, e com efeito me não enganei, porque, em poucos dias, 

experimentei muita melhora e no discurso de pouco tempo fiquei são, sendo 

este o único remédio que fiz. 

4. O mesmo tenho aconselhado a muitas pessoas que eram 

atormentadas de flatos e maus cozimentos no estômago, e depois me davam 

os agradecimentos do bom conselho que lhes dera. O mais que agora podia 

dizer para o bom regime e conservação da saúde acharão os curiosos em seu 

capítulo separado. 

CAPITULO XII 
Das pontadas pleuríticas que dão de repente 

Chegando ao doente, veremos se a pontada é da parte direita ou da 

esquerda; se for da esquerda, é mais perigosa, e, como tal, se deve tratar; 

veremos também se a febre é grande ou pequena, se tem a língua branca, e 

os olhos, pela parte debaixo, o que se verá carregando com os dedos nas 

pestanas, debaixo ou junto delas, que, puxando, se verá, porque, se a língua 

estiver branca, pela maior parte também os olhos o estão na dita parte; 
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veremos também se tem sinais de lombrigas ou de enchimento de estômago; 

se tiver alguns destes dois sinais, se curará o enfermo como fica dito, e, não 

os tendo e a pontada for forte com a língua branca e os olhos, a febre maior 

ou menor, seja a pontada da parte direita ou da esquerda, se purgará logo o 

doente, sem esperar mais tempo, ou seja de manhã, ou de tarde, a qualquer 

hora do dia ou da noite (isto é, quando o doente estiver muito apertado que 

não possa esperar para outro dia) com uma oitava de resina de batata feita 

em pílulas, estando o doente com forças e idade suficiente, que, não sendo 

assim, será a purga de três partes da oitava; e sendo uma ou outra, sempre 

levará alexifármacos contra lombrigas, como atrás fica referido no volume 

1, na página 240, ou também, em falta dos ditos alexifármacos, se poderá 

misturar ao fazer das pílulas meia pataca, ou um escrópulo, de lombrigueira, 

sendo nova; e, antes de tomar a dita purga, como a pontada é com aperto, 

também é preciso ampará-la para que o doente se não esteja sufocando, o 

que se fará pondo-lhe em cima um guardanapo ou toalha dobrada e bem 

quente, ou panos dobrados e molhados em aguardente do Reino com sua 

baeta seca por cima e atadura larga, que fique bem fixa na parte, para que se 

não mude e fique a parte agasalhada do frio e se conforte; e, depois de 

acabada a obra da purga, se porá em cima da dita pontada o emplasto de 

erva-de-santa-maria que fica dito na página 15; e no dia seguinte da purga 

descansará o doente, renovando-lhe o dito emplasto com aguardente ou 

fazendo-o de novo; e, no fim do dito dia, veremos como o enfermo tem 

passado, e, se virmos que passou com melhoras e obrou bem com a purga, 

descansará outro dia para se tornar a purgar com a mesma purga, e depois 

se continuará a cura, como fica dito no volume 1, na página 242 até 244. 

CAPÍTULO XIII 
D a s pontadas qua dão com sufocação da respiração 

1. Estas pontadas são muito perigosas, principalmente se logo se não 

remedeiam, pelo perigo que têm de sufocarem ao doente; nestas que têm 

dificuldade na respiração, por nenhum caso se dêem vomitórios, porque com 

eles tenho visto morrerem muitos doentes com a respiração tolhida a um médico 
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que era muito afeiçoado a eles; lástima, sem dúvida, para se chorar com lágrimas 

de sangue, vendo acabar a vida tão miseravelmente sem remédio, uns no segundo 

dia do vomitório, outros no terceiro; e a razão de morrerem com este aperto em 

tão pouco tempo é, na minha opinião, o estar a causa da pontada na segunda 

região e o vomitório tirar da primeira; e, como a primeira está abaixo da segunda, 

e os vomitórios puxam os humores para cima, para os lançar pela boca, que é a 

sua verdadeira virtude, os que saem da primeira região passam pela segunda, 

onde está a causa da pontada, e não só não tiram a tal causa, mas ainda 

acrescentam mais humores a ela, fazendo-a maior e atraindo-os à garganta, 

fazendo nela a que chamam filga ou pigarro, com que acabam a vida. Esta me 

parece ser a verdadeira razão e, se houver quem dê outra mais coerente e de 

mais proveito para os enfermos, eu o estimarei por eles ficarem com essa fortuna; 

mas é de advertir que os doentes que tomavam vomitórios em pontadas com a 

respiração apertada, ou falta nela, todos morriam sufocados, e os que eu purgava 

com purgas solutivas (que são todas as que puxam os humores para baixo) 

quase todos livravam; porque vai grande diferença de puxar os ditos humores 

para longe donde está a causa ou puxá-los para a mesma causa, acrescentando-

a; que, a este respeito, verá o curioso o que digo na observação de um escravo de 

João Gonçalves da Costa, e o que mais é morrerem sem confissão; e beberá água 

cozida com raiz de butua ou de capeba. 

2. Isto assim suposto, digo que, assim que houver pontada nesta forma, 

logo, logo, a qualquer hora que seja, do dia ou da noite, se lhe ponha o 

emplasto de erva-de-santa-maria que fica dito no volume 1, página 242 ou, 

em sua falta, o de alecrim, ou de farelos de milho, dito no volume 1, página 

243, e, atado bem o tal emplasto, se lhe dê logo uma purga de resina de 

batata com as condições que ficam ditas no volume 1, página 242, porque, 

na minha opinião (como quem o tem experimentado), só este remédio é capaz 

de livrar o doente da morte; e depois se continuará com as mais purgas e o 

mais que fica referido nas páginas antecedentes. 

3. No caso, porém, que, depois de purgado, o doente ainda fique com 

o aperto na respiração e tiver grande febre, os olhos vermelhos, a língua 

seca ou com secura, pedindo água, neste caso se sangrará e fará o mais como 

se dirá adiante no capítulo das pontadas de causa quente. 
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CAPÍTULO XIV 
Das pontadas que dão com moderação 

1. Assim que acontecer pontada pleurítica, não sendo com veemência, 

se mandará tomar ao doente um diaforético ou, por outro nome, sudorífico, 

feito de poejos na forma seguinte. Tomem duas mãos cheias de poejos e, 

depois de lavados, se ponham a ferver com água da fonte em panela de 

barro com duas canadas de água até diminuir a metade; deste cozimento, se 

dará a beber ao doente seis onças, com duas ou três colheres de açúcar, com 

toda a quentura que puder sofrer; e assim que o acabar de beber, se abafará 

na cama com bastante roupa para suar, e, depois que tiver suado bastante, 

mudará a camisa e a mais roupa que tiver molhada, ou úmida, com tal 

condição que, quando alimpar o corpo do suor e mudar a roupa, lhe não dê 

ar de vento algum, o qual medicamento tomará duas vezes cada dia, longe 

dos comeres, não sendo de manhã, por ser tempo mais frio, mas será pelas 

nove ou dez horas, e de tarde antes do Sol posto, enquanto os ares estão 

quentes; e assim as vezes necessárias. 

2. A água que o doente há de beber será cozida com uma ou duas raízes 

de capeba, conforme for a quantidade da água em que se fizer o cozimento, 

porque, como é para beber de ordinário e a toda a hora, será melhor que seja 

o cozimento antes maior que menor, e ferverá até a água ficar alguma coisa 

alambreada, a qual poderá beber assim fria; e, se no cozimento se lançar um 

bocado de raiz de butua machucada, ficará uma bebida vulnerária e 

descoagulante muito admirável para fazer abrir as vias e os canais, 

promovendo os humores, liquidando-os e abrindo os poros da pele para 

que melhor transpirem os humores e as fuligens e, conseqüentemente, suar 

melhor o enfermo com o sudorífico; e, se o doente, pela manhã em jejum e à 

noite, quando quiser dormir, depois de cear, duas horas, tomar seis onças 

por cada vez do tal cozimento, com duas ou três colheres de açúcar, será 

muito mais conveniente; e o mesmo se observará com todas as mais pontadas 

que procederem de causa fria no que respeita a esta bebida nos dias que o 

doente descansar, porque é singularíssima não só para fazer os efeitos que 

ficam referidos, senão também para fazer circular melhor o sangue e os mais 
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líquidos e, conseqüentemente, desembaraçar o sangue mensal das mulheres 

e fazer-lhe vir à regra copiosamente. Também o doente poderá tomar seis 

ou sete onças de água de chá bem quente, com pouco açúcar, pela manhã em 

jejum, e a toda a hora que quiser entredia, ainda que seja perto dos comeres, 

depois deles, que é bebida admirável para fazer bom cozimento, discutir 

flatos, aquentar os humores, fazê-los circular; e também para a tosse, se a 

houver, e outros muitos proveitos, tomando os doentes desta enfermidade 

ajudas purgativas feitas na forma seguinte; e também a dita água é vulnerária; 

ou beberá água a toda a hora, cozida com raiz de butua machucada, que é 

singular raiz para causas frias. 

CAPITULO XV 
De como se devem fazer as ajudas fortes purgativas 

1. Tomem uma dúzia de juás-bravos que sejam dos maduros, cozam-

se em dois frascos de água, que fique em um e meio; e sendo as frutas alguma 

coisa verdes, ferverá até ficar em um frasco; deste cozimento se tirará o que 

for necessário para uma ajuda, e nela se lançarão duas colheres de azeite-de-

mamona e uma colher, não muito cheia, de sal do Reino, e, mexido tudo no 

fogo até se derreter o sal e misturar bem o sal com o cozimento, morna se 

lançará ao doente, como fica dito, que com ela purgará muito bem por ser o 

dito azeite purgativo, e também as frutas, lançando frialdades às postas com 

os mais humores; e também são excelentes para quem tiver lombrigas, 

porque, além de purgarem os maus humores em que elas se cevam, as faz 

também sair, estando já atormentadas ou destruídas com os seus remédios 

contrários, que ficam referidos. 

2. Com qualquer das ditas bebidas e com estas ajudas e emplastos tenho 

curado inumeráveis enfermos de pontadas, e, naquelas que não vêm com 

força, não uso de outra coisa, e sempre com bom sucesso; e se vejo que 

algumas não acabam de obedecer, purgo os doentes uma ou duas vezes, 

com purga de resina, e nada mais. 
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CAPÍTULO XVI 
Dos sinais das pontadas que procedem 

de causa quente e sua cura 

1. Os sinais das pontadas que procedem de causa quente serão os 

seguintes: terá o doente grande febre, os olhos estarão vermelhos, assim pela 

parte debaixo do branco deles, como também no mesmo branco, a língua 

estará seca, o doente estará pedindo água, o corpo estará muito esquentado, 

o rosto estará luzente, sendo preto, as urinas serão vermelhas. Tendo estes 

sinais, ou a maior parte deles, a sua cura se deve principiar por sangria, a 

qual se fará no braço contrário da pontada, e no pé ao mesmo tempo que é 

acabada a do braço, e, atada, se abra logo a do pé; e se o doente for robusto, 

se farão as sangrias boas do braço, principalmente sendo a pontada com 

aperto, e a do pé será sempre mais pequena, manhã e tarde; e, ao mesmo 

tempo das sangrias, tomará o doente o cordial solutivo seguinte. Tomem 

meia onça de flores cordiais, ou de raiz de escorcioneira, e meia oitava de 

pevides de cidra; machuquem-se estas coisas levemente e se ponham a cozer 

em panela de barro, e não em vaso de metal, com três libras de água comum 

até diminuir a terça parte, e, na última fervura, se lhe lancem duas oitavas 

de sene e uma onça de maná, e, tirando-se logo do fogo, se deixe estar por 

um quarto de hora, abafando a boca da panela; depois se coe e se guarde 

para o uso, do qual tomará o doente assim frio, ou quebrado somente da 

friúra, cinco ou seis onças, meia hora depois das sangrias, assim de tarde, 

como de manhã; e se o doente fizer obra com que não possa, tomará uma só 

vez ao dia, porque é purgativo, mas brando; e se quiserem que seja mais 

cordial, se lhe poderá ajuntar à dita quantidade duas oitavas de triaga magna, 

ou duas oitavas do cordial do doutor Curvo contra febres malignas, se o 

houver, feito em pó sutil; e haverá muito cuidado que o doente tome seus 

banhos no cesto para respeitar a corrupção-do-bicho; e, se for mulher, os 

tome em ambas as vias porque não suceda, como já vi, corromper-se a via e 

morrer o doente sem remédio, ainda que lhe fiz quantos pude, procedido da 

pouca cautela que muitas pessoas têm com os doentes, sendo coisa tão comum 

e fácil de remediar no princípio. 
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2. Assim se irá procedendo com cautela nas sangrias, que antes percam 

por mais pequenas e por menos, que por maiores e por mais das necessárias, 

tomando, ao mesmo tempo, o cordial e fomentando a pontada com enxúndia 

de galinha quente, que é remédio benigno e anódino de dores, com seu papel 

por cima, ou com ungüento peitoral, ou óleo violado, ou banha de flor, ou se 

lhe ponham folhas de fumo-bravo, a que eu chamo almeirão silvestre, 

passadas primeiro pelo fogo, que é bom remédio para estas pontadas; e, 

assim que a febre declinar para melhora e as mais queixas, se suspenderão 

as sangrias, porque, sendo mais das necessárias, debilitam os doentes por 

muitos tempos e fazem outros grandes danos, como se podem ver no fim 

deste tratado; e no dia que parecer está o doente capaz de se purgar, se 

purgará com purga de maná na forma seguinte: Recipe. Em quanto baste de 

cozimento peitoral na última fervura, altere 4 de sene duas oitavas e, coado, 

se lhe ajunte cristal mineral meia oitava, cremor tartari um escrópulo, de bom 

maná três onças; desfeito tudo e coado, se dará morno ao doente. Esta purga 

se mandará fazer na botica, mas, se for em parte onde não haja a dita botica, 

se fará o cozimento como se diz no volume 1, página 244, e se lhe lançará o 

peso de maná conforme as forças e a idade do doente, e o menos que se pode 

dar a qualquer enfermo são duas onças, exceto se a fraqueza for muita, porque, 

em tal caso, será onça e meia, e o mais a que se pode estender o peso serão até 

três onças; quem quiser acrescentar à purga que fica receitada acima uma onça 

de xarope Pérsico e outra de xarope Rei, ou de xarope áureo, que vem a fazer 

duas onças, uma de cada um, poderá diminuir uma onça, ou até onça e meia, 

das três onças de maná que ficam ditas, e ficará uma purga composta muito 

boa para todas as enfermidades do peito; e para os faltos de notícia, que vivem 

pelos matos, a quero receitar. Recipe. Em quanto baste de cozimento peitoral 

na última fervura, altere de sene duas oitavas e, coado, se lhe ajunte de cristal 

»» »e » • »o O » • « » » • « i » 

Altere - Na Medicina, alterar era usar de remédios alterantes, medicamentos que mudam 
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mineral meia oitava, cremor tartari um escrópulo, de bom maná duas onças, 

xarope Pérsico e de Rei, de cada um uma onça, misture-se. 

3. Se, depois de purgado, carecer de mais sangrias, se farão com toda 

cautela, porque costumam-se estas queixas nos pretos extinguir-se, a febre e 

os mais sinais de causa quente, de um dia para o outro, e ficarem com grandes 

catarrões, grande tosse, prostrados de forças, o peito cerrado sem poderem 

articular uma palavra; e quando os doentes ficam nesta forma, como a mim 

me tem sucedido algumas vezes, corre grande perigo a sua vida por falta de 

calor nativo e forças para poder cozer os humores e lançá-los por escarro, 

que é a melhor via e o melhor intento, ainda que sejam ajudados com os 

expectorantes de lambedores e tudo o mais que for peitoral; e se há fastio, 

pior. 

4. Ao mesmo tempo que o doente tomar as sangrias e o cordial, a língua 

se lavará com vinagre destemperado com água, umas pingas de sumo de 

limão azedo e uma migalha de sal, molhando η o tal remédio, depois de bem 

misturado e derretido o sal, um paninho embrulhado no dedo, que desta 

sorte se fará melhor; e, depois de lavada, ou antes, se raspará também com 

uma colher o sarro que há de ter, como todos têm, por abundarem de muitos 

humores alheios da natureza do sangue, que, sem se lhes fazer isto, não 

podem comer, e depois o fazem com melhor vontade, o que é muito 

necessário para não caírem em fraqueza, pois, caindo nela, sobrepõe a 

enfermidade à natureza e custa muito livrar ao enfermo da morte; e não só é 

preciso fazê-los comer, dar-lho com mão larga e de boa sustância por este 

respeito, mas também porque, não havendo bom trato na doença, levam 

muitos meses a convalescer por ficarem muito debilitados; e, ainda que o 

doente tenha secura na língua e esteja áspera, nem por isto se deixará de 

lavar com o dito remédio; e a água que o doente beber será morna e não fria, 

a que quiser, principalmente aos comeres. 

5. Tanto que o doente estiver mais aliviado, se tornará a purgar com 

outra purga do mesmo maná, ou poderá continuar com o cordial solutivo, 

se com ele se tiver achado bem, para o que se repetirão as receitas que forem 

necessárias; e, se de todo estiver aliviado e a língua ficar branca e úmida, é 

sinal de que já predominam mais humores frios que quentes, e, neste caso, 
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quando haja necessidade de purgar por haver ainda resto de pontada, se 

dará com purga de resina de batata, do modo que fica referido, respeitando 

muito as forças do doente, e se lhe dará já a beber a água de ordinário, cozida 

com raízes de capeba, não muito; e pode-a beber fria, a toda hora e a que 

quiser, e, se ajuntarem ao cozimento um bocado de raiz de butua, será muito 

melhor. 

6. Suposto que tenho tocado esta matéria em outra parte, contudo, pelo 

desejo que tenho de proceder com clareza para utilidade dos enfermos, 

escrevo este parágrafo. Costumam, pela maior parte, as pontadas pleuríticas 

degenerarem em catarrões; estes, como a sua causa são humores frios, crassos 

e viscosos, custam muito a adquirir cozimento para se lançarem fora por 

escarro, que é o melhor intento, o qual se conseguirá com qualquer dos 

lambedores referidos no volume 1, páginas 244 até 246, estando o doente já 

purgado, para diminuição da maior carga dos humores; e quando a tosse for 

grande com dor nos peitos e os escarros crus sem cozimento algum, será 

melhor o lambedor de aguardente do Reino, porque, além de ser admirável 

para cozer os catarrões, também é muito peitoral e modera a dor ou pontada 

que houver no peito, ou na ilharga; e tanto que o doente começar a lançar 

escarros com algum cozimento, é bom sinal, porque logo as queixas irão a 

menos, o cozimento a mais, e sarará em pouco tempo; mas, se o doente não 

estiver ainda purgado e a carga de humores for grande, ainda que não haja 

cozimento algum, se pode purgar para diminuição dela e a natureza poder 

mais facilmente regulá-los e cozê-los, com os lambedores, bebidas vulnerárias 

e fomentações que ficam referidas. 

7. O lambedor que mando fazer de aguardente do Reino de nenhuma 

maneira seja da da terra, como fazem algumas pessoas, porque fará graves 

danos, ainda que logo se não percebam. 

8. As emulsões que se fazem das quatro sementes frias maiores são 

muito boas neste caso, as quais se acharão receitadas no princípio do tratado 

da miscelânea; e, havendo febre ardente, com tosse ou sem ela, serão adoçadas 

com lambedor de violas e, por necessidade, com açúcar, em pouca 

quantidade, e, não havendo a tal febre e havendo tosse, se adoçarão com 

lambedor de alcaçus ou de avenca, porque serão mais convenientes; mas se 
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for em parte onde hajam as pevides para fazer as emulsões, e a chicória ou 

almeirão para fazer o cozimento, e não hajam os lambedores, em tal caso se 

adoçarão com pouco açúcar; sejam emulsões, ou lambedores, ou tisanas, se 

tomarão longe dos comeres, porque junto deles não farão proveito algum; e 

se houver a chicória e o almeirão, se fará o cozimento de ambas. 

Advertência precisa 

9. Ε advirto que, se o doente for preto, se lhe dê boa cobertura, casa 

bem recolhida e o comer de boa sustância, que nisto pecam muito os senhores 

de escravos que hão de dar conta a Deus, e que, por nenhum modo, tendo 

catarrões, bebam água fria, porque se encruarão mais, antes, quanto mais 

quente a beberem melhor será, e que não façam desmanchos de mulher, ou 

cachaça, de que são muito afeiçoados. Outrossim, advirto que os senhores 

vão ver os seus escravos quando estiverem doentes e lhes façam boa 

assistência, porque nisto lhes darão muita confiança e consolação, metendo-

lhes ânimo e esforço para resistirem melhor à doença; e se assim o não fizerem, 

como há muitos que tal não fazem, enchem-se os tais de confusão, vendo 

que não têm outro pai, e se deixam ir passando sem comer, ainda que lho 

mandem, até que ultimamente morrem, o que digo pelo ter visto assim 

suceder; e assim, por conveniência, como por obrigação, devem tratá-los 

bem em saúde e melhor nai doenças, não lhes faltando com o necessário, 

que desta sorte farão o que devem, serão bem servidos, terão menos doenças, 

mais conveniência, experimentarão menos perdas e terão menos contas que 

dar no dia delas. 

CAPÍTULO XVII 
Das pontadas de causa fria, que são as que comumente vêm sem febre 

1. Estas pontadas se conhecem porque não há febre ou, quando a há, é 

pouca e, juntamente, porque tem a língua branca e languinhenta, ou úmida, 

e os olhos brancos pela parte de baixo do branco deles, as quais se remedeiam 

facilmente, pondo-lhe em cima o emplasto da erva-de-santa-maria, ou de 
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farelos de milho grosso, ou de alecrim, referidos no v.1, nas páginas 242-244, 

e, dando-lhe a beber em jejum e antes do sol posto seis onças, ou um prato de 

estanho cheio de água muito bem cozida com raízes de capeba com um bocado 

de butua machucada; e porque fica bastantemente amargosa sendo bem cozida, 

a beberá o doente com uns pós de açúcar as primeiras vezes, enquanto se não 

costumar, as quais continuará todos os dias enquanto for necessário, tomando 

também todos os dias, à noite, ajudas purgativas das que ficam referidas no 

v.l , nas página 252-253. A água de chá, neste caso, também é maravilhosa. 

2. Se, passados alguns dias, a pontada não obedecer, se purgará o 

doente com purga de resina de batata, uma ou duas vezes, interpolando 

alguns dias, conforme parecer necessário, e, se tiver tosse, se lhe acudirá 

com lambedor de aguardente, como fica dito, e fomentações ao peito para o 

abrandar; e será isto bastante para curar estas pontadas, e quando sejam 

necessárias mais purgas, as tomará, porque há alguns tão cheios de humores 

frios que tudo lhes é necessário, e como há algumas pontadas com febre que 

procedem da mesma causa fria, com estes auxílios se podem curar, porque 

são febres que procedem dos mesmos humores frios e, tirando-lhe a causa, 

cessará o efeito, como experimentará quem isto seguir. 
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CAPÍTULO XVIII 
Do modo mais fácil de entender para os faltos de prática 

na cura das pontadas 

1. A primeira coisa que se deve fazer havendo pontada é olhar para o 

doente e ver se tem os olhos vermelhos pela parte de baixo do branco deles, 

o que se vê carregando-lhe com os dedos, como já disse; ver-se-á também a 

língua, se a tem vermelha e seca e se o doente tem securas; tomar-se-lhe-á o 

pulso e se verá se tem grande febre, o rosto sendo preto, se o tem luzente; 

neste caso se sangrará e fará o mais que fica referido no v.l, na página 254 e 

nas seguintes. 

2. Digo no v.l, na página 254 acima que os doentes se sangrem no braço 

e no pé juntamente, porque tenho visto ruins sucessos da sangria do braço 

somente, ainda que logo se não perceba o dano, e depois, pela maior parte, 
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se não pode remediar, assim por falta de não haver forças, como porque se 

tem aumentado a doença e suspendido os humores para cima com a dita 

sangria do braço; e, ainda que, ao depois se sangre no pé, não aproveita por 

ser tarde, e por este mesmo modo tenho visto morrer a muitos; e assim que 

não só nestas Minas, senão também em todo o Brasil, se tem a sangria do 

braço somente por muito má, tanto na opinião do vulgo, como pela 

experiência assim o ter mostrado; e por me ter sucedido bem com as sangrias 

do braço e do pé juntamente, ainda que estas sejam mais pequenas, por isso 

aconselho que se faça o mesmo quando houver pontada com necessidade de 

sangrar, que poucas vezes acontecerá. 

3. E, quando a febre for ardente, se poderá usar do cordial ou emulsão 

seguinte. Faça-se cozimento de folhas de chicória e de almeirão, de cada 

uma uma mão cheia, nele se desfaçam as quatro sementes frias maiores, ou 

parte delas, como são pevides de melancia e de abóbora, sendo de água, 

melhor; descascadas e pisadas, se irão mexendo com a mesma mão do 

almofariz dentro dele com um bocado do dito cozimento, e se irá coando 

por um pano o que tiver defeito; e a massa que ficar se tornará a pisar e a 

colocar água do cozimento, coando-o, e assim das mais vezes, até se acabar 

a massa; depois se lhe misturará tanta água do cozimento até que fique, nem 

muito clara, nem grossa; estando assim, se lhe lançará o sumo de limão que 

for necessário para ficar agradavelmente azedo e, conforme forem as pevides, 

assim será o cozimento, não sendo de prejuízo algum sendo de mais alguma 

quantidade, uma ou outra coisa adoçado com pouco açúcar. 

4. Serve este cordial, ou emulsão fresca, para onde houver pobreza ou 

por necessidade de não haver botica aonde se possa mandar buscar, que, 

havendo-a e querendo-se mandar buscar a ela, se pedirá nesta forma. Recipe. 

Em quanto baste de cozimento de chicória e de almeirão, se desfaçam as quatro 

sementes frias maiores, que fique, em libras duas, a que se ajunte, de lambedor 

de violas quatro onças, sumo de limão azedo pouca quantidade; e, se quiserem 

que seja mais cordial, se lhe mandará ajuntar duas oitavas de triaga magna. 

5. Assim se irão continuando as sangrias com moderação, porque neste 

clima é muito necessário poupar as forças, a respeito dos mantimentos serem 

de pouca sustância e pouco nutritivos, por cuja causa caem as forças dentro 
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de poucas horas e não dias; e como sempre se há de purgar, bom será que as 

haja para se fazer a seu tempo, para o que também é preciso que o doente 

coma bem e às suas horas. Feitas as sangrias que parecerem necessárias, 

segundo a grandeza do mal e as forças o permitirem, se verá se o doente tem 

grande enchimento de humores e que tenha mais sinais de predominarem 

humores frios do que quentes, os quais ficam apontados nos capítulos 

antecedentes; e, tendo-os, se purgará com purga de resina e depois com a de 

maná, e as que forem necessárias, como a cada um lhe parecer; mas, se, pelo 

contrário, houverem mais sinais de causa quente que de fria, neste caso se 

purgará com a purga de maná composta que atrás fica referida e as mais 

vezes que forem necessárias; e se parecer, ultimamente, que será necessário 

purgar-se com purga de resina para acabar de alimpar os humores frios, que 

sempre predominam neste clima, se fará, o que não será desacerto. 

6. E, sendo caso que o doente haja tido algumas causas gálicas, ou dores 

de juntas, ou as tenha de presente, se purgará, ultimamente, ou em lugar da 

purga de resina, ou depois dela, com purga de jalapa, que terá duas oitavas 

de peso, ou até duas e meia, sendo pisada de fresco e não antiga, por perder 

muito da sua virtude, porque a dita jalapa purga todos os humores e, 

principalmente, das juntas, para o que é especial. 

7. Este é o método com que tenho curado as pontadas pleuríticas nestas 

Minas há vinte anos a esta parte com bom sucesso, Deus louvado, como é 

notório nos distritos das comarcas aonde assisti. 

8. Não há dúvida que as doenças variam e há, algumas vezes, 

constituições malignas, como sucedeu na Vila Real do Sabará o ano de 1730, 

aonde deu uma constituição de pleurises que se levaram à pura sangria, 

cordiais e purgas frescas, mas isto foi acaso, porque eu nunca vi tal nestas 

Minas em tantos anos que nelas assisti; e quando haja alguma variedade ou 

diferença do que tenho dito, persuado-me que não seja grande, exceto as 

que dão com escarros de sangue, que destas tratarei no capítulo seguinte e 

nas observações; mas, porque é factível que algumas sucedam com a tal 

diferença, cada um as curará como melhor entender, que eu não estou mais 

obrigado que a dizer o que entendo e o que tenho observado, não como 

desejava, mas como o tempo mo permite. 
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9. Quem usar deste modo curativo que exponho me dará o 

agradecimento, ainda que o não espero, e escusará de fazer as despesas em 

boticas que estão fazendo os senhores dos escravos e muitos brancos, terão 

menos tempo de doença e menos perdas; e quem fizer mais caso da opinião 

deste mundo que da conta que há de dar a Deus, siga o seu ditame e não a 

minha advertência, que algum dia, ou no fim deles, lhe fará pendor. 

CAPÍTULO XIX 
Das pontadas pleuríticas que dão com escarros de sangue 

1. Cuidarão algumas pessoas que as pontadas que dão com escarros 

de sangue procedem de abundância dele, e, na minha opinião, segundo o 

que tenho observado, é engano, porque alguns que mandei sangrar, quanto 

mais sangrias tomavam, mais sangue lançavam nos escarros, por onde vim 

a entender que o sangue não saía por abundância sua, senão por abundância 

e corrupção dos mais humores alheios da sua natureza; e tanto que comecei 

a purgá-los, melhoravam os escarros, porque uns, com a primeira purga, 

não lançavam mais sangue, e outros, com a segunda, ficavam livres, assim 

do sangue, como da pontada, pelo que não tenho que me deter mais nesta 

queixa, senão dizer que se devem purgar com resina de batata as vezes 

necessárias, e, quem tiver medo de purgar com ela por ser mais forte que o 

maná, poderá usar do dito maná as vezes necessárias, e de nenhum modo 

com vomitório, salvo se os amargores da boca forem tão grandes, e o fastio, 

que o doente não possa comer coisa alguma, pois estes sinais darão claros 

indícios de haver grande enchimento no estômago e, pelo conseguinte, serem 

as mais queixas produtos do mesmo enchimento; e, neste caso, se poderá 

usar do vomitório em diminuta quantidade, porque vale mais usar dele por 

duas ou por três vezes seguramente que querer tirar o enchimento com um 

vomitório grande em um dia, com perigo; e depois de dados os que parecerem 

necessários, se purgará com resina ou maná, e também será muito acertado, 

depois que o doente estiver purgado, usar do lambedor seguinte, ainda que 

esteja lançando algum sangue nos escarros ou no cuspo. 
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2. Cozam uma ou duas raízes de capeba muito bem cozidas e, no 

cozimento que quiserem, lançarão o açúcar que for necessário para ferver 

até ficar em ponto de lambedor, que não fique grosso; deste darão quatro 

colheres ao doente, morno e longe dos comeres, por três ou quatro vezes 

cada dia, que observarão um proveito maravilhoso, como eu posso afirmar 

por usar dele muitas vezes sempre com feliz sucesso, e adiante citarei uma 

observação para maior clareza. Os brancos que andarem descalços por 

orvalhos, molhados e resinados, ou tenham pontadas ou catarrões com 

escarros de sangue, se curarão pelo modo que fica dito, bebendo água cozida 

com raiz de butua em lascas. 

CAPÍTULO XX 
De observações com escarros de sangue 

1. No mês de maio do ano de 1730, se queixou um escravo meu de 

dores de ombros e depois lhe desceram para as costas; mandei-lhe fazer uma 

fomentação com óleo feito de arruda e de alecrim, na forma que logo ensinarei 

em parágrafo separado, com a qual ficou bom; passaram-se alguns dias, 

continuando com ele, e teve tanta melhora que foi para a lavra trabalhar; ao 

sétimo dia, lhe deu tão grande dor nos peitos que nessa noite não dormiu 

coisa alguma, e, indo vê-lo pela manhã, o achei com bastante febre, bem 

ansiado, com grande tosse e lançar do escarros de sangue, sem se poder mover 

de um lugar. 

2. Quando fui ver este doente, seriam oito horas da manhã, por me 

não darem parte mais cedo, e, considerando que estas queixas assim grandes 

não costumam obedecer senão a grande remédio, lhe dei, às mesmas horas, 

uma purga de resina de batata de três quartos de peso, com que fez quarenta 

e sete cursos, e a noite seguinte a passou com mais alívio na febre e já sem 

lançar escarros com sangue; no outro dia de manhã, em jejum, lhe mandei 

dar o lambedor de aguardente bem queimada para ficar mais dócil e, à noite, 

o tomou outra vez a respeito da grande tosse que tinha, para ir dulcificando 

e cozendo os humores crus para melhor se lançarem por escarro, por ser 

lambedor mais forte que os outros e vencer as tosses em menos tempo, 
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tomando também, todos os dias à noite, ajudas purgativas com bom 

regimento e banhos por baixo, para respeitar a corrupção-do-bicho; e com 

bom trato sarou, sem mais coisa alguma. 

3. Nota. Que, nas pontadas em que houver tosse com escarros de 

sangue, se não sangre o doente como tenho dito, parecendo que, com as 

sangrias, se há de extinguir o tal sangue, antes se aumentará mais; porque, 

como a causa não é abundância dele, mas sim a dos mais humores, quanto 

mais se sangrar, mais sangue aparecerá nos escarros, ou ao menos se não há 

de remediar por este caminho, enfraquecendo-se e debilitando-se a natureza, 

de tal sorte que, ainda que se queira purgar ao depois, se não poderá fazer, 

por cujo respeito se há de dilatar a doença ou morrer o enfermo, o que não 

sucederá purgando-se logo no princípio com mais ou menos purgas, 

conforme as forças e o estado em que estiver a doença; e, depois de purgado 

a primeira vez, se poderão usar dos expectorantes que são os lambedores, 

ou a emulsão das quatro sementes frias maiores adoçadas com lambedor de 

violas ou, não havendo febre, com lambedor de alcaçus ou de avenca, e, em 

falta de tudo, com açúcar; e, havendo febre, com lambedor de violas, ou de 

camoezas, ou de papoulas. 

4. Entre as purgas que se devem usar neste caso tem o primeiro lugar 

as de resina de batata e, depois delas, as de maná, com esta diferença: que, se 

a tosse for grande, o doente tiver forças e os escarros muito pegajosos que 

muitas vezes parecem grude, se purgará com uma purga de resina que tenha 

uma oitava de peso e, se tiver menos forças ou pouca idade, a purga será de 

meia oitava ou de pouco mais; e, se for fraco de sua natureza e estiver 

debilitado, neste caso se purgará com purga de maná em cozimento peitoral, 

uma ou mais vezes; e a razão por que digo que se purgue em primeiro lugar 

com a resina é porque os humores que causam a tosse, a pontada e os escarros 

de sangue são viscosos, e estes só se podem arrancar e diminuir com 

medicamento forte e vigoroso, como é a dita resina; e, depois que com ela se 

tirar a maior carga dos humores, ficará a natureza mais forte e senhora para 

vencer o cozimento do resto deles; e advirto que, para purgar neste caso, se 

não espere que haja cozimento nos humores, como se usa nas mais doenças, 

porque não é fácil havê-lo nesta pela muito grande carga com que a natureza 
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não pode sem a aliviarem, enquanto há forças; eu sempre assim o usei com 

bom sucesso, por não achar outro caminho melhor; cada um fará como melhor 

lhe parecer. 

5. Havendo pontada, sempre lhe mandei pôr o emplasto da erva-de-

santa-maria que fica dito; e, se via que o doente com ele tinha alguma ânsia 

não estando ainda purgado, entendia que a tal ânsia lhe procedia de estar o 

corpo muito cheio de humores; tirava-lhe o emplasto e punha na parte alguma 

fomentação anódina, como é a enxúndia de galinha ou outra semelhante, e 

tratava logo de purgar o doente; e, se a dor era no peito, como também sucede, 

mandava-lhe fazer uma fomentação larga com o mesmo, e seu papel por 

cima, e por cima dele baeta, para ficar bem resguardado do ar; e o maior 

empenho que fazia era purgar, ou com resina ou com maná, conforme as 

forças davam lugar; e logo via melhoras no enfermo, por mais que o catarrão 

estivesse encruado, ou pegajoso, ou da cor que estivesse; porque uns escarros 

são brancos, outros são verdes como ervas, tão viscosos e pegajosos que os 

doentes os não podem arrancar e lançar, senão com muita dificuldade e 

trabalho; outros, como trazem mais sangue, se não podem julgar, mas sempre 

são crus, como tenho dito; e, se há algum doente que, por acaso, sucede que, 

estando bem nutrido com boa disposição e menos abundante de humores, 

neste caso poderão os escarros no princípio aparecerem com algum 

cozimento, e, então, sempre as purgas obram melhor, e, conseqüentemente, 

mais fácil a cura; e sempre mandava a estes enfermos beber água cozida 

com raiz de butua. 

6. Torno a advertir que ninguém tenha receio de purgar neste caso, 

porque só as purgas livrarão ao enfermo; e quando a pontada ou a tosse der 

com grande força, com a mesma se deve purgar logo o enfermo, enquanto 

há forças para isso, porque, assim, a grande carga dos humores, como a aflição 

da doença e a dor da pontada são causas bastantes para se diminuírem, e 

ficando o doente prostrado sem forças, se não pode fazer remédio algum e, 

conseqüentemente, se seguirá a morte; e no caso que algum tenha receio de 

purgar no princípio com resina e com a força que digo, o não faça com purga 

inteira, purgue com meia oitava dela, e depois com outra meia; e se ainda 

houver receio, purgue-se com maná em cozimento peitoral, ou pela melhor 
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forma que a cada um parecer ou a necessidade o pedir, seguindo-se a ordem 

que fica referida a respeito das tais purgas; e, depois que com as tais purgas 

e alguns lambedores houver mais cozimento nos escarros, haja ainda sangue 

neles ou não, poderão, sem algum receio, purgar com a dita resina, e, tanto 

que a experiência lhe mostrar o que a mim me tem mostrado, então ficarão 

com desengano. 

7. Muitas vezes tenho feito para esta doença com escarros de sangue o 

lambedor de raízes de capeba que fica referido na página 36, com tal condição 

que a febre não havia de ser grande, porque, como é quente, faria ao doente 

alguma fadiga ou ânsia; mas é de advertir que sempre fiz grande estimação 

deste lambedor pelos maravilhosos efeitos que com ele alcancei em alguns 

escarros de sangue que fariam temer ao mais perito médico falto de 

experiência neste clima na escolha do remédio; e para haver de purgar nesta 

doença, não reparava em que houvesse febre, porque esta sempre, pela maior 

parte, procede de abundância dos humores crus sem cozimento, e o remédio 

desta febre são purgas e não sangrias. 

8. Pelo método que fica referido, tenho curado inumeráveis enfermos 

de pontadas com escarros de sangue, os quais não nomeio por me não 

lembrarem os nomes; que, se eu presumira que havia de estar tantos anos 

nestas Minas e fizesse conta de escrever algumas notícias e observações de 

que logo do princípio fosse fazendo memória, ao menos dos casos mais 

principais que me passaram pelas mãos, faria um grandioso volume, aonde 

se achariam também boas notícias de ervas, raízes, coisas minerais e de 

animais que há pelas partes do Brasil e seus sertões, que não deixariam de 

agradar aos leitores e servirem de muito préstimo à saúde pública; mas como 

não fiz tal conta, cuidando faria minha fortuna em poucos anos, por isso me 

descuidei, e agora me não lembram para as fazer públicas, e só o faço do que 

me lembro e conforme o tempo me dá lugar. 
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CAPÍTULO XXI 
Das observações em pontadas pleuríticas sem escarros de sangue 

Observação I 

De urna pontada procedida de lombrigas que mataram ao doente 

1. Esta observação fiz em um bom escravo do doutor ouvidor-geral da 

Vila Real do Sabará, Luís Botelho de Queirós, no ano de 1714, o que sucedeu 

na forma seguinte. 

2. Vindo um seu escravo da lavra um dia de tarde, quase ao sol posto, 

me mandou chamar, por ser seu cirurgião, para o ver, ao qual achei com um 

pontada da parte esquerda, tão apertada que lhe fazia impedimento na 

respiração, com febre, mas não grande, porque tinha os pulsos mui delgados 

e submersos, ou sumidos, e, como vinha suado e cansado do caminho, o 

mandei descansar e que, depois, tomasse sua ajuda purgativa, e, depois de a 

lançar, tomasse seu banho por baixo para respeitar a corrupção-do-bicho e 

ver se a tinha, e, tendo-a, lhe metessem seus quartos de limão; na pontada 

lhe pusessem logo o emplasto da erva-de-santa-maria, que muitas vezes fica 

referido; isto mandei fazer por não ter ainda inteiro conhecimento destas 

enfermidades, que, se o tivera, como ao depois e como hoje, o mandara 

purgar, não no mesmo instante pela causa que fica referida, mas sim no 

mesmo dia, logo que ele estivesse descansado da jornada. Isto assim suposto, 

disse ao dito doutor que, pela manhã cedo, o iria ver para lhe aplicar, na 

mesma manhã, o remédio que parecesse mais acertado; e, indo de manhã 

cedo a procurá-lo na sua cama, fui o primeiro que dei com ele morto e já frio, 

caso que me deixou admirado, estando no dia antecedente, à noite, falando 

bem. Bati à porta do quarto do dito ouvidor e lhe disse que o seu enfermo 

estava na outra vida, de que ficou suspenso, não tendo mais sintoma que a 

dita pontada; e dizendo o dito ministro que, por se não fazer exame particular, 

morriam tantos escravos nestas Minas, lhe respondi que tinha visto fazer 

muitas anatomias no Hospital Real, e que, se desse licença, se faria também 

naquele defunto, para o que seria acertado mandar chamar o licenciado João 

da Rosa, húngaro de nação, peritíssimo cirurgião e de muitos anos, e que, 
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ambos, faríamos a dita anatomia e exame para vermos se alcançávamos a 

causa da morte tão repentina. Assim se executou com o gosto de todos e, 

vendo toda a cavidade do peito aberta e todos os membros internos, coração, 

fígado, bofes e tudo o mais, nada se achou leso; fomos ao ventre e, fazendo o 

mesmo exame, não vimos coisa alguma, de que ficamos não menos admirados 

que confusos; nesses termos, deu o dito licenciado com um verdugo uma 

incisão, ou golpe, em um intestino ou tripa grossa, quase de agastado. Caso 

de admiração! Apareceram tantas lombrigas, umas unidas com as outras, 

como sardinhas em tigela; e o mesmo nas mais tripas, assim nas grossas, 

como nas delgadas, estando todas como recheadas, a que não era possível 

dar-se número, de que ficou o dito ministro admirado e nós advertidos para 

o futuro; e, desde então, fiquei atendendo sempre a elas em todas as curas 

que fazia, e, muito principalmente, aos escravos, misturando sempre nas 

purgas (ainda que não tivessem sinais de lombrigas) remédios contra estes 

adversários inimigos, pois viemos a inferir que as lombrigas o tinham 

sufocado; daqui se pode tirar muita doutrina para as curas das pontadas e 

das mais doenças. 

Observação II 

De outra pontada pleurítica quase pelo mesmo modo, 

de que livrou o doente com sucesso admirável 

1. No ano de 1724, morando no arraial do Padre Faria, distrito de Vila 

Rica do Ouro Preto, me chamou o alferes Francisco Gomes da Silva e seu 

irmão, o sargento-mor Antônio Gomes da Silva, para lhe ver um escravo 

que no mesmo instante tinha chegado da faisqueira em uma tarde, o qual 

achei com tão grande ânsia e com uma pontada tão forte que não podia 

tomar a respiração, de tal modo que parecia se estava sufocando por instantes, 

e o que mais me fez temer perigo foi o ser a pontada da parte esquerda; 

tomei-lhe os pulsos e lhos achei delgados e submersos, com pouca febre; o 

senhor dele me perguntava com muita pressa se o havia de mandar sangrar 

ou se se havia de purgar, e, tornando eu a examinar o enfermo para ver se 

dizia o mesmo que tinha dito, respondeu o mesmo, por ser bem ladino e dos 
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melhores que seu senhor possuía; e, tornando a tomar-lhe o pulso, o achei 

do mesmo modo, por estar já descansado do caminho, tendo vindo nos braços 

de dois seus parceiros. Estando eu examinando o doente muito devagar e 

consultando o melhor remédio que lhe poderia aplicar, para ver se o poderia 

livrar de tão grande perigo em que estava, o senhor dele me estava apertando 

que dissesse se se havia de sangrar ou purgar, e, vendo eu que o doente 

tinha pouca febre, os pulsos delgados e a modo de sumidos, me resolvi a 

dizer que nem se havia de sangrar, nem purgar, e só sim era de parecer que 

havia de tomar remédios contra lombrigas, por me parecer que estava cheio 

delas e eram a causa da tal pontada e do aperto na respiração; e, com efeito, 

me não enganei, assim por alguns sinais que tinha de lombrigas dos que 

ficam apontados, como pelos sinais dos pulsos, que acima digo. Custou-me 

a persuadir aos senhores dele estarem pelo que lhe dizia, vendo o seu escravo 

em tanto aperto, dizendo que só a sangria ou a purga o poderia livrar; enfim, 

vieram em que lhe aplicasse o que me parecesse. Disse-lhe, então, que 

mandasse a minha casa, que era perto, buscar o remédio contra lombrigas 

de fedegoso, que fica receitado, ou ensinado, no volume 1, página 238, por 

ser segredo meu em que sempre tive grande conceito, por me desempenhar 

em muitas ocasiões, o qual tomou o doente no mesmo dia antes de cear, e no 

mesmo lhe mandei pôr na pontada o emplasto da erva-de-santa-maria para 

confortar aquela parte e o doente tomar melhor a respiração, e que tomasse 

seu banho depois de um ajuda purgativa; pela manhã cedo o fui ver e me 

disse passara melhor de noite e dormira alguma coisa, e os pulsos não estavam 

já tão delgados, nem tão sumidos, e o senhor dele mais satisfeito; fui para 

casa fazer-lhe outro remédio e ordenei que, depois que o bebesse, lhe 

pusessem nas cadeiras e no embigo o emplasto da erva-de-santa-maria, e fel 

de boi, que fica ensinado no volume 1, página 239, por estar já com toda 

certeza de serem lombrigas, pelo doente ter passado melhor a noite e os 

pulsos estarem mais saídos; com efeito, tomou o dito remédio e se puseram 

os ditos emplastos, e, no mesmo dia, começou a lançar por baixo e pela boca 

algumas lombrigas; continuou a tomar dois remédios cada dia e, ao mesmo 

compasso que os ia tomando, ia lançando cada vez mais lombrigas e as 

melhoras em aumento, até que, no fim de três dias, lançou tantas que admirou, 
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sendo de duas onças cada remédio; e, no mesmo tempo dos três dias, ficou de 

todo livre da pontada e com a respiração desimpedida, tomando, ao mesmo 

tempo dos remédios, todos os dias, à noite, ajudas purgativas, das que ficam 

apontadas no volume 1, página 253, lançando com elas pedaços de humores 

frios e corruptos de que as lombrigas se geram, juntos com algumas e outras 

que a natureza lançava por si, ou elas, obrigadas do remédio, buscavam a 

saída; ao depois de não lançar mais e o doente sem queixa alguma, lhe dei 

uma purga de resina com peso de uma oitava para lançar o resto delas, se as 

tivesse, e alimpar também os humores, de que todos os escravos superabundam, 

com a qual fez boa obra e ficou livre e são, sem mais queixa. 

2. Sem embargo que já tenho feito esta advertência, a torno a repetir, 

por ser de grande importância nos pretos, porque a perda de um posta em 

prata carrega outro; assim que, ainda que seja notado de alguém, torno a 

dizer que, quando se tirarem as informações das queixas dos pretos, se tirem 

com muito vagar e paciência, para ver se falam certos no que dizem ou se 

variam, para se vir em perfeito conhecimento do que é verdade, o que eu 

sempre observei e observo; e, para melhor clareza e satisfação do que digo, 

se veja a observação seguinte. 

Observação III 

Em um escravo de João Gonçalves da Costa 

1. No ano de 1714, morando na Vila Real do Sabará, me chamou o dito 

João Gonçalves da Costa para lhe ver um escravo que tinha uma pontada da 

parte esquerda com bastante aperto, e, como era bom e seu senhor fazia dele 

estimação, lhe disse, se queria chamar médico, o fizesse; e, chamando-o, lhe 

propus a doença, ao que respondeu era de parecer tomasse um vomitório de 

xarope emético, de que era afeiçoado, o que eu contrariei, dizendo que sim 

se purgasse, mas que havia de ser com purga solutiva; sobre isto tivemos 

várias palavras, sustentando cada um a sua opinião, até que, em conclusão, 

lhe perguntei aonde estava a causa daquela pontada, ao que respondeu que 

estava na segunda região; disse-lhe então: "Pois, senhor doutor, se vossa 

mercê diz que a causa desta tão grande enfermidade está na segunda região, 
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aonde a tiram os vomitórios? Ε para onde fazem a sua operação?" Respondeu 

que tiravam da primeira região e faziam a sua obra puxando para a parte 

superior, ao que respondi: "Pois, senhor, diz vossa mercê que a causa está 

na segunda região, como é sem dúvida, e que os vomitórios puxam para 

cima; neste caso, entendia eu que não só o vomitório que vossa mercê aplica 

fará maior dano, mas que porá o doente em manifesto perigo, e a razão é 

porque o vomitório tira da primeira região, donde não está a causa da 

pontada, e, como a causa está na segunda, que fica mais acima da primeira, 

precisamente os humores hão de passar por ela, e, por esta razão, em lugar 

de aliviar a pontada, ficará mais ofendida". Disto se mostrou molestado e 

persuadia ao senhor do enfermo aceitasse a sua opinião, e, vendo-se o dito 

João Gonçalves da Costa perplexo e indeterminado, lhe adverti que, como 

senhor do escravo, podia escolher a opinião que melhor lhe parecesse. A 

isto respondeu o dito médico que a sua opinião era mais provável e pelo 

mesmo a devia aceitar, e muito mais por ser médico, ao que repliquei, 

dizendo: "Já que a sua opinião é mais provável, contemos os doentes que eu 

tenho livrado de pontadas com purgas solutivas e os que vossa mercê tem 

enterrado com vomitórios, morrendo sufocados, não tendo sinais de 

enchimento de estômago, como este". A isto, como o senhor do escravo sabia 

de alguns (nem eu o diria, se não fosse público) lhe respondeu que lhe 

assistisse eu e que pagaria ao senhor doutor o que lhe devesse da junta, o 

qual se despediu. 

2. Dei ao enfermo a purga solutiva que foi uma oitava de resina de 

batata com seis grãos de calomelanos, por ter alguns sinais de lombrigas, e 

foi tão bom o sucesso que fez grande obra com ela, lançou bastantes lombrigas 

e ficou com muito alívio na pontada. Passados dois dias que lhe dei de 

descanso, tomou outra purga do mesmo e sarou da dita pontada, tendo 

sempre nela o emplasto da erva-de-santa-maria, e, ficando com algum 

catarrão, tomou os peitorais que ficam ditos e ficou radicalmente são, 

mandando-lhe beber água cozida com raiz de butua machucada a toda a 

hora que a quisesse, por pecar a doença em humores frios. 

3. Deste mesmo modo curei a muitos doentes dos mesmos sintomas 

que, por me não lembrarem os nomes, os não repito; e do referido caso se 



pode considerar o como sucederia ao enfermo tomando o vomitório, porque 

não somente não tiraria os humores da segunda região, pela sua virtude ser 

dedicada para a primeira, que é o estômago, pois não tinha enchimento nele, 

mas os acrescentaria, suspendendo todos os humores do corpo para cima, e 

daria com eles na garganta, fazendo nela pigarro, e morreria sufocado, como 

vi alguns; e, o que mais é, morrerem sem fala para se poderem confessar. 

Observação IV 

De uma pontada e dor no peito com dificuldade na respiração 

1. No ano de 1730, se queixou um escravo meu de uma pontada na 

parte esquerda e dor no peito; tomei-lhe os pulsos e lhe achei pouca febre, 

mas grossos, e também tinha algum cansaço na respiração; e tinha mais o 

que o vulgo chama felga5 na garganta, ou pigarro, com alguma tribulação e 

ânsia; e como a dor era em todo o peito e estava em jejum, o mandei deitar 

de costas para o apalpar, e, carregando-lhe brandamente com os dedos na 

boca do estômago e seus arredores, se mostrou sentido, dizendo lhe doía 

muito e que, para a parte da pontada, lhe doía mais; e, perguntando-lhe se 

tinha amargores de boca, respondeu lhe amargava muito e pouca vontade 

de comer; nestes termos, como já pelas experiências de os apalpar, que é um 

dos melhores sinais para se conhecer que há enchimento de cóleras no 

estômago, sendo acompanhado com os dois que ficam ditos, entendi que a 

causa de todas as queixas referidas não era outra senão o dito enchimento, 

como outras muitas vezes tenho observado. Mandei-lhe tomar uma ajuda 

purgativa, por não serem horas de tomar vomitório e não ter perigo o 

enchimento, ainda que padecesse alguma moléstia mais; no outro dia lhe 

dei um vomitório de seis grãos de tártaro emético, com que fez uma copiosa 

obra por ser do perfeito, com que lançou uma bacia das ordinárias quase cheia 

Φ » » » » Φ «ι» Ι » » » · «>ι> 

5 Felga - Torrões desfeitos ou miúdos. Provavelmente, por analogia, o autor utilizou a 
palavra para se referir a pigarros, como pequenos torrões desfeitos ou miúdos da garganta. 
Antes, o autor se utilizara da palavra filga ao se referir à mesma coisa, o que sugere que não 
conhecia a grafia correta da palavra. 



de cóleras, e por curso também obrou bem, ficando no mesmo dia com mais 

alívio, e no outro se achou sem dor no peito e sem ânsia alguma; mas, daí a 

alguns dias, tornando-lhe a vir algumas relíquias das mesmas queixas com 

sinais de ter ainda algum enchimento no estômago, lhe dei segundo vomitório 

mais pequeno, com que fez boa obra e, ultimamente, lhe dei uma purga de 

resina, com que ficou de todo livre e sem mais queixa alguma. 

2. Como este escravo era corpulento, estava gordo, bem nutrido, em 

boa idade e, suposto que a febre nos pulsos não era demasiada, estava 

esquentado bastantemente, e, vendo-se um doente nesta forma, não duvido 

que houvesse algum cirurgião ou médico que o mandasse sangrar, e, 

sangrando-se, se meteriam as cruezas do estômago nas veias e teria doença 

mui dilatada, quando não tivesse perigo. 

Observação V 

Em um escravo meu 

1. No mesmo ano de 1730, se queixou um escravo meu de umas dores 

de ombros e costas; mandei-lhe fazer uma fomentação do mesmo óleo que 

fica dito no volume 1, página 265, feito de arruda e alecrim, que agora 

ensinarei a fazer, e se faz do modo seguinte: 

2. Uma mão cheia de folhas de arruda, outra de folhas de alecrim, tudo 

cortado a modo de salada 6 e lançado em meia medida de azeite doce, que 

corresponde, pouco mais ou menos, a uma canada de Portugal, com o qual 

ferverá a fogo brando até ficar a arruda e o alecrim bem seco e tostado; depois 

se coe e guarde para o uso. 

3. Deste óleo mandei aquentar o que bastava para fazer fomentação 

nas partes doentes que ficam ditas, cobrindo-as com papéis e baetas, com 

sua atadura bem segura, e com a tal fomentação, por duas vezes feita, ficou 

com alívio; daí a vinte e quatro horas lhe dispararam as tais dores em outras 

por todo o peito, com que esteve bem ansiado; e, como a experiência me tem 
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mostrado que estas pontadas não obedecem sem purgas, lhe dei uma de 

resina de batata de três quartos de peso, por ser boa, com que fez boa obra e 

ficou aliviado, e, tomando segunda, ficou de todo são. Daí a três dias lhe 

tornou a repetir, mas logo supus fora procedido de algum desmancho, como 

ordinariamente sucede nesta casta de gente, e a este assim sucedeu, porque, 

mandando-lhe pôr panos quentes a miúdo, se lhe foram as dores e ficou 

livre de todo. 

Observação VI 

De dores de peitos 

1. No mês de agosto de 1730, se queixou um escravo meu de dores de 

peitos e costas, com febre; e, examinando eu se tinha amargores de boca, me 

disse lhe amargava muito e, mandando-o deitar de costas em jejum e 

carregando-lhe em cima do estômago, o não podia consentir; dizendo mais, 

que tinha fastio, e o comer na boca não estava doce, que é o modo com que 

eles se costumam explicar quando querem dizer que o comer lhes amarga; e 

persuadido eu que era enchimento de estômago pelos sinais que ficam 

referidos, lhe dei seis grãos de tártaro emético, com que fez dezessete vômitos 

de cóleras e poucos cursos; no outro dia de manhã, o fui ver e me disse 

estava sem dor alguma, e daí a poucos foi trabalhar. 

2. É de advertir que todo o gênero de pontadas, ou sejam em alguma das 

ilhargas, ou no peito, afligem em grande maneira aos enfermos, por estarem em 

uma cavidade tão principal, como é o peito, aonde residem, e todos temos os 

membros tão principais, como são, principalmente, o coração e o bofe. Quando 

esta cavidade, ou segunda região, é ofendida de abundância de humores e não 

é logo socorrida com remédios prontos, além do doente padecer muito, corre 

perigo a sua vida, e como, principalmente os escravos, são mais sujeitos a estas 

enfermidades do peito que os brancos, e pela maior parte são mais as causas das 

tais enfermidades procedidas de humores frios que de quentes, de que já tratei 

em algumas partes deste tratado e dos sinais para se conhecerem as tais causas, 

por isso tenho por escuso dilatar-me nelas mais; e só digo que as que têm 

dificuldade na respiração tem muito perigo a sua vida, pelo bofe estar ofendido, 

se logo se lhe não açode a aliviá-lo para se ventilar melhor e fazer a sua operação. 
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3. Se o doente tiver sinais de que a causa da dificuldade é procedida de 

abundância de humores frios, como atrás fica referido, o seu remédio mais 

pronto que a experiência me tem ensinado é o purgar logo sem demora; e 

um dos bons sinais que tenho alcançado para conhecer se as queixas de 

qualquer enfermo destas Minas procedem de causa fria é o apertarem mais 

de noite que de dia, e também o dormirem pouco, sinais em que sempre fiz 

observação e sempre me saiu certa, e, se havia falta na respiração, me parecia 

estarem os humores embebidos nos brônquios do bofe; e, se algum doente 

padecia estas queixas, tendo já doença larga, me parecia ser a causa o não 

serem bem purgados no princípio e não serem aplicados os remédios peitorais 

a seu tempo, para disporem e cozerem a matéria para se expelir por escarro, 

por cuja causa ficam com tosse, a qual necessita de muita despesa e de tempo 

para se curar, e, às vezes, com dificuldade, como sucedeu a um escravo de 

João Fernandes de Oliveira, além de outros, o qual, depois de uma larga 

doença, procedida de uma pontada, ficou com uma tosse tão ferina que, 

principalmente de noite, cruelmente o molestava, de que sarou, cuja 

observação é a seguinte: 

Observação VII 
De um escravo de João Fernandes de Oliveira que 

padecia de noite uma cruel tosse 

1. No ano de 1724, indo eu ouvir missa à capela do dito João Fernandes 

de Oliveira que tinha na sua fazenda, em Itacolomi, chamada a Vargem, me 

mostrou um seu escravo e me disse que, havia perto de um ano, padecia 

uma tosse tão grande que o fazia rebentar, principalmente de noite, porque 

nem dormia, nem deixava dormir a pessoa alguma, que se tinha curado na 

Vila do Carmo de uma pontada e bem assistido e que lhe tinha ficado aquela 

tosse; depois de bastante tempo de cura sem proveito, o mandara para a 

Vila do Ouro Preto e que nela se estivera curando com um médico e um 

cirurgião, e que, ao depois de largo tempo e larga despesa, enfadados com a 

tosse, o deixaram e lhe disseram o mandasse para a dita fazenda, que, talvez, 

com outros ares por ficar distante e outras águas, se achasse melhor. 
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2. Depois de me propor as referidas razões, me pediu que visse se 

saberia algum remédio para aquela tosse, porque era bom escravo e desejava 

curá-lo, ainda que a despesa que tinha feito lhe importaria pouco menos do 

seu valor. Apalpei-o em jejum para ver se tinha alguma obstrução, porque, 

se a tivesse, era mui factível que ela fosse a causa da tal tosse, como são de 

outras muitas enfermidades, pois havendo algum enfermo que tenha 

qualquer enfermidade que seja e tiver obstrução sem esta se curar, se não 

curará a tal enfermidade, e seja isto regra geral para todas elas. 

3. Vendo, pois, o enfermo acima, lhe não achei obstrução alguma, pelo 

que me persuadi a que os humores que causavam a tal tosse estavam embebidos 

no bofe e eram mais de natureza frios, que quentes, pelo enfermo ter mais 

queixas de noite, que de dia, como atrás fica referido; e, fundado nesta 

conjectura e ter experiência do remédio seguinte, lho receitei nesta forma: 

Recipe. Açafrão duas oitavas, sal de tártaro um escrópulo, água essencial de 

raiz de bardana uma libra; extraiam a tintura e, na coadura, se dissolva de 

espermacete três oitavas, xarope de mucilagens de semente de linho três onças, 

misture-se. Este remédio se divide em três partes, para tomar uma delas cada 

dia, sempre morno, e, se no fim deles a tosse perseverar, se acudirá logo ao 

enfermo com outro remédio, duplicando as quantidades, para o tomar duas 

vezes cada dia em jejum, e ao recolher na cama, ceando mais cedo, para que se 

não passem muitos dias sem o doente continuar com o remédio, porque, 

passando-se alguns, será mais dificultosa a tosse de vencer. 

4. O dito enfermo tomou este remédio uma só vez por dia em jejum e 

logo com o primeiro começou a ter melhora, e as duas porções que ficaram 

as tomou nos dois dias seguintes, com que ficou muito aliviado; e, indo-se 

buscar outro remédio à botica, o tomou em outros três dias sempre morno, e 

ficou com tantas melhoras que quase ficou sem tosse, e, indo-se buscar terceira 

receita, respondeu o boticário se lhe tinha acabado o espermacete; sem dúvida 

ficaria o doente de todo são se continuasse, o que não fez por se não achar o 

dito espermacete em todas as boticas da Vila do Carmo e da Vila do Ouro 

Preto; e é de advertir que estas receitas se foram buscar interpoladas, 

metendo-se algum tempo em meio, por ser longe da dita fazenda às duas 

vilas; e suposto o doente ficou com alguma tosse, passados alguns tempos, 
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me disse seu senhor, ficara são, com admiração de quem o conheceu com tão 

terrível tosse. Mas, se acontecer que alguma tosse não obedeça a este e aos 

outros remédios, entenderemos que procede de soros delgados e, neste caso, 

se darão ao doente laranjas bicais azedas, para fixar e engrossar os tais soros, 

pois são remédio eficaz. 

5. Também este grande remédio é bom para as asmas , para dor 

de cos tas e pulmonia, pois, além do espermacete ser singular para 

as tosses , leva o açafrão, a quem Escrodero chama "alma do bofe". 

Veja-se Cirurgia Methodica no capítulo do espermacete. 

6. Também tenho observado que os doentes de pontadas que se 

sangram, quando não morrem, desamparam-se de forças e não há cozimento 

nos humores, prolongando-se a doença por muitos meses, por falta de calor 

natural que consiste no sangue; e por ter visto estes maus sucessos das 

sangrias, fujo muito delas, e também a respeito dos mantimentos serem de 

pouca sustância, pelo que é preciso poupar as ditas forças, que, sem elas, 

nem a natureza, nem a arte obra coisa alguma. 

7. O que tenho dito, e o que direi daqui por diante, servirá de luz aos 

principiantes neste clima, que, se eu a tivera, me não enganara, como me 

enganei e se enganam todos; isto suposto, passo a tratar das obstruções 

conforme o tempo me der lugar, porque esta enfermidade é, nestas Minas, 

muito geral, assim em pretos, como em brancos, pelo clima e os sustentos 

assim o permitirem, e também tem dado e dá grande cuidado aos professores, 

como se verá nas observações que escreverei no fim do seguinte tratado. 

8. Uma advertência quero fazer, por serviço de Deus e bem dos homens; 

sem embargo de ter já tocado esta matéria em parte, agora o farei com mais 

clareza, para que fiquem todos desenganados e os que errarem sem desculpa. 

Advertência muito necessária 

9. Alguns autores de boa nota defendem as muitas sangrias dizendo 

que o sangue é o tesouro da vida e o bálsamo da natureza, e os que se 

sangrarem com excesso, sem grande necessidade, como é a de um garrotilho, 

um pleuris sanguinho apertadíssimo, uma peripneumonia com a respiração 
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presa, por serem doenças inflamatórias, uma supressão alta da urina e outros 

casos semelhantes de grande perigo que só as sangrias, repetidas três e quatro 

cada dia, poderão livrar aos doentes da sepultura; mas, podendo passar com 

poucas ou sem nenhuma, será erro gravíssimo darem-se muitas, porque ficam 

fracos de estômago, ficam fracos de nervos, trêmulos das mãos e cabeça, 

ficam com a vista curta ou sem ela; outros caem em apoplexias, outros em 

paralisias, outros em convulsões, outros em estupores, outros ficam 

hidrópicos, outros ficam padecendo flatos e ventosidades, outros se fazem 

héticos, outros tísicos, outros se fazem hipocondríacos, outros finalmente 

ficam opilados, o que tudo sucede pelos tempos adiante, ainda que com elas 

alcancem alívio. Isto é o que dizem os autores, e eu, pela razão e pela 

experiência que tenho, digo que assim sucede muitas e muitas vezes, e ainda 

digo mais, que os muito sangrados nestas Minas não só ficam muito expostos 

a todas as enfermidades referidas, senão que todos, ou quase todos, ficam 

opilados, de tal sorte que não podem bulir-se, nem arrastar as pernas; e muitos 

vi que, por causa das sangrias, perderam a vida; e quando assim não suceda 

e haja alguns que não fiquem muito opilados, ficam tão fracos de forças que 

é necessário muitos meses (ainda com bom trato) para se refazerem delas e 

irem para o trabalho; mas o ficarem obstrutos, ou opilados, e fraquíssimos, é 

o mais certo que eles hão de experimentar, por cuja causa mais despesa e 

menos lucro. Ε se isto assim sucede ou não, façam os moradores das Minas 

observação, e verão se falo verdade; o que não sucederá se as sangrias se 

derem com muita cautela e moderação. 

10. Ε se em Portugal se recomenda que as sangrias se não façam com 

excesso, onde os mantimentos são de boa sustância, que sucederá nestas 

Minas e em todo o Brasil, aonde são tão diferentes, e os dos pretos com 

muita maior razão, porque habitam sempre, ou quase sempre, dentro da 

água, e depois que entram a trabalhar, andam expostos ao rigor da chuva, 

do frio e do sol? Ruins coberturas, ruins camas e ruim tratamento, como 

todos sabem os que habitam nestas partes; e, por estas razões e pelos maus 

sucessos que delas via, nunca fui devoto de mandar sangrar, senão com muita 

cautela; e pelas mesmas não mandei sangrar a muitos, que, na opinião de 

todos os professores modernos no tal clima, haviam de ser bem sangrados, 
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como os quatro escravos meus que ficaram imprimidos e apertadíssimos 

entre duas paredes cobertos de terra e pedras, muito por cima da cabeça e 

com tantas contusões que, depois de saírem, não podiam articular as palavras, 

nem tomar respiração, senão com muita dificuldade, que esta observação 

folgarão de ver os curiosos como sucedeu e os remédios com que sararam, 

sem sangrias, dentro de dezenove dias, a qual se achará neste livro. 

11. É o sangue o azeite em que se conserva a luz da candeia da vida; 

quanto mais azeite tiver a candeia, tanto mais tempo durará a luz dela, e, 

pelo contrário, quanto menos azeite tiver, menos durará a sua claridade e 

resplendor. Isto quis advertir para descargo da minha consciência, porque 

faço grande escrúpulo de não dizer a todos o quanto importa sangrar pouco 

para viver muito. 

12. Por falar na página antecedente em peripneumonias, quero dizer 

alguma coisa a respeito delas. Assim como sucedem pleurises de causa fria, 

assim, pela mesma causa e da mesma sorte, sucedem peripneumonias nestas 

Minas, pois ambas estas doenças se formam no peito e ambas impedem a 

respiração, ambas têm quase os mesmos sinais, ambas grande perigo, suposto 

a peripneumonia o tem maior, por se formar no bofe e o pleuris na cavidade 

do peito e suas membranas, e ambas estas doenças se curam quase do mesmo 

modo, e, como fica dito, sendo originadas das mesmas causas. Quando os 

poros do corpo estiverem muito fechados, o corpo frio, a respiração muito 

presa e o doente não possa sossegar de um nem do outro lado, estando já 

purgado com vomitório, ou purga solutiva, conforme os sinais que tivesse 

ou estiver com algumas sangrias, se tiverem indicantes para ser sangrado, 

as quais devem ser no braço da mesma parte, é excelentíssima a bebida 

seguinte para retundir o fervor do sangue e refrigerar as partes internas 

inflamadas por causa dos humores reclusos no bofe: uma mão cheia de cevada 

pilada se coza solta em panela de barro com vinte quartilhos de água comum, 

até ficar em seis; então se deite na água uma onça de cascas de raiz de bardana, 

machucadas e um punhado de flores de papoulas, e com isto ferva por um 

quarto de hora; então se tire do fogo e, estando ainda quente, se deite na tal 

água seis esquíbalas, ou bonicos de esterco de cavalo fresco do mesmo 

instante, e, passadas duas horas, se coe a dita água por pano bem tapado, e, 
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então, se lhe ajuntem duas onças de lambedor de papoulas magistral e três 

oitavas de pó de coral bem preparado. Deste cordial bem vascolejado se 

dará meio quartilho de seis em seis horas, que logo respirará o doente com 

liberdade, pois é indizível a virtude que tem para absorver e volatilizar os 

humores, descoagulando-os, e temperando as entranhas, por ser composto 

dos melhores absorventes que há na Medicina; assim o dizem graves autores 

dela, mas sempre se chame médico douto. 

13. Tudo o que tenho dito não é por meter a foice na seara alheia, mas 

sim é para remediar alguns enfermos que viverem metidos pelos matos das 

Minas, aonde não é possível chegar médico, nem cirurgião perito. Este 

parágrafo seja o último deste tratado. 

14. Tudo o que fica escrito a respeito das pontadas se entenderá, não só 

a respeito dos pretos, senão também a respeito dos brancos que exercitarem 

o mesmo ofício dos pretos, ou quase o mesmo, como é o serem feitores de 

lavras ou roças, ou andar em outros ministérios descalços, com má ordem 

de viver ou malcomidos, mal enroupados, molhados, suados, etc, que estes 

tais se curarão de pontadas pelo mesmo método que os pretos, porque é 

provável lhe procedam as pontadas das mesmas causas, só com uma 

diferença: que se atenderá a que os pretos são dotados de naturezas mais 

robusta, porque, os que são bons, quando chegam a dizer que estão doentes, 

estão meio mortos, como eu muitas vezes tenho visto; e destes há alguns 

que, pela maior parte, morrem, e outros custam muito a livrar. Os brancos 

que forem mais bem tratados, haverá neles bom exame para se saber como 

se hão de curar, se há de ser como fica referido ou não; mas, quando haja 

diferença, sempre se inclinará a cura ao mesmo método que fica referido, 

respeitando o clima e os mantimentos do país; os de nação cobus e os angolas 

nas doenças são muito moles, e os de nação minas muito duros. 




