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III - Erário mineral 
tratado III: da miscelânea de vários remédios, assim experimentados e inventados pelo autor, como 

escolhidos de vários para diversas enfermidades 
 

Júnia Ferreira Furtado 



T R A T A D O I I I 

DA MISCELÂNEA DE VÁRIOS 
remédios, assim experimentados e inventados pelo autor, 

como escolhidos de vários para diversas enfermidades 

Das tisanas comuns 

1. Em seis libras de água comum, cozam uma onça de cevada 

descascada e solta na panela, ferva até gastar duas partes e depois se coe; 

doses é de seis onças, adoçadas com açúcar ou lambedor de violas; virtudes: 

refresca, tira a sede, tempera as febres e tira os ácidos dos humores. 

Tisana de madame Focquet 

2. De aveia meia oitava de um alqueire, a que em muitas partes chamam 

salamim; de raiz de almeirão verde um molho, de cristal mineral meia onça, 

de mel duas onças, de água comum quatro canadas e meia; lave-se a aveia e 

se ponha a ferver na dita água, até gastar meia canada, e logo se lhe ajuntarão 

as raízes, com que ferverá até gastar uma libra; e logo se lhe ajuntará o mel e 

o cristal mineral e ferverá até gastar outra libra; e, tirada do fogo, se coará 

por pano de linho e se guardará para o uso. 

3. Nota. Diz o licenciado João Lopes Correia, mestre do Hospital 

Real, no seu Castelo Forte, que tem usado desta tisana com bom 

sucesso em tempo cálido sem resguardo, e, quando não achava aveia, 
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usava de cevada descascada, e, em lugar de mel, deitava açúcar ou 

tanto de açúcar, como de mel, e, quando a queria fazer purgativa, 

assim que tirava o tacho do fogo, fervendo, lhe deitava duas onças de 

sene e meia oitava de cremor tartari e uma dedada de pó de canela e 

meia casca de limão azedo machucada; abafava bem o tacho com um 

cobertor e, daí a seis horas, usava da tisana, com a qual purgava a 

muita gente mimosa que não podia sofrer coisas de botica, o que fazia 

com bom sucesso, mas que não teve a fortuna que teve o francês das 

águas, com que ganhou os cabedais que se sabe, que, por estrangeiro, 

se lhe deu mais crédito que a ele e a outros. 

4. Nota mais que, quem houver de usar desta t isana, não é 

necessário que se sangre, nem que se purgue, nem que tenha dieta, 

nem esteja de cama, e comerá o que tiver por uso cotidiano, exceto 

manjares salgados ou especiaria. A esta tisana de madame Focquet se 

chama também "tisana excelente", e este era o título que tinha quando 

lha deram; e, se lhe ajuntarem pau-santo, salsaparrilha e raiz da China, 

de cada uma duas onças, terão a celebrada água do francês. 

Outra tisana purgativa, 

de que o dito usa comumente 

5. De água comum oito libras, posta ao fogo até que levante cachão e, 

tirada do fogo, assim fervendo, se lhe lance dentro, de bom maná três onças, 

sene duas onças, cristal mineral uma oitava, pó de canela uma dedada, como 

de tabaco, e uma casca de limão azedo machucada; tudo se misture e abafe 

muito bem que não respire nada por tempo de seis horas; e depois se use 

dela na forma seguinte: 

6. Tomem pela manhã cedo uma libra desta tisana e, se até às 

nove horas não tiver obrado, pode tomar outra libra, e seja morna 

somente, e assim os mais dias que quiserem; e diz que não quer 

encarecer os seus efeitos, nem a suavidade com que obra, por não ser 

suspeitoso; quem usar dela saberá a verdade e não quererá outra 

purga. 
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Das amendoadas 

7. De amêndoas descascadas uma onça, açúcar seis oitavas, água de 

cevada seis onças; de tudo se faça amendoada, segundo a arte: usa-se dela 

nos achaques do peito, porque abranda muito a tosse e os humores acres. 

Outra comum mais fresca 

8. De sementes frias maiores descascadas cinco oitavas, água de cevada 

seis onças, açúcar meia onça; de tudo se faça amendoada; virtudes: refrigera as 

entranhas dos seus ardores e as intemperanças quentes do fígado ou de febres. 

9. Nota. Se quiserem que o doente durma com esta amendoada, 

lhe ajuntem xarope de dormideiras brancas, quanto baste para adoçar. 

Outra fresca, de que eu tenho usado 

muitas vezes com bom sucesso 

10. Sementes frias maiores descascadas, pisadas e desfeitas com umas 

gotas de água de chicória e de cevada, ou de almeirão; ajuntava este polme 

com água do dito cozimento a que bastava e, adoçada com açúcar, fazia 

então as porções conforme a quantidade das pevides e da água, e dava seis 

onças por cada vez, com que refrescava os doentes de febres ou calores 

grandes das entranhas, ou de todo o corpo, e, a quem era cálido de sua 

natureza, com admirável sucesso. 

11. Nota que as sementes frias maiores são pevides de melancia, 

de abóbora; sendo das de água, serão melhores; de cabaço, não sendo 

dos amargosos, que são purgativos fortes e perigosos, e as sementes 

de pepino; estas são as que se chamam sementes frias maiores. 

Das emulsões 

12. De tudo se faça emulsão ou cozimento e, depois de coada, se dissolva 

ou desfaça de bom maná uma onça, ou duas; e, se a quiserem mais purgativa, 

serão três onças, e, coada, se lhe ajunte água de canela buglossada meia onça; 

doses é bebida medíocre, ou pequena, por outro nome. 

amendoada 

outra 
mais fresca 

outra do autor 

as quatro 
sementes 
frias maiores 

emulsão 
t axa t iva 



Outra 

13. No que baste de água de almeirão, ou, em sua falta, a de chicória, 

pisem semente de dormideiras brancas e pevides de melão, ou, em falta 

destas, as de melancia, de cada uma meia onça, semente de alface meia onça; 

de tudo se faça amendoada, e, coada, se adoce com açúcar e se tome de tarde, 

ou quando se quiser recolher a dormir. 

Outra 

14. No que baste de água de almeirão e de chicória, ou de borragens, 

pisem semente de melancia descascada e de abóbora de água, de cada uma 

duas oitavas, e, depois de bem desfeitas, se misture com a dita água depois 

de bem cozida com as ditas ervas, e se lhe misture de açúcar o que se baste 

para adoçar. 

Para tomar o fluxo do sangue do nariz 

15. Os pós s i m p á t i c o s são a d m i r á v e i s sem t e rem nada de 

superstição, como alguns cuidam; usa-se deles na forma seguinte: 

molhem um pano no sangue e, se com o pano tocarem a boca do vaso 

será melhor , e nes te pano cheio de sangue se de i ta rão os pós 

simpáticos e se porá defronte do doente, e se verá, à vista dos olhos, 

parar o sangue, sem haver mister mais remédio algum ou ainda que o 

doente esteja longe algumas léguas. 

16. Nota. Sendo os pós simpáticos feitos com as condições que se 

devem guardar e bem calcinados, são milagrosos nos seus efeitos; e, 

quem quiser tirar as névoas dos olhos, veja o Lexicon Mathematico, 

que tirará as dúvidas a quem não quiser crer em tal remédio, mas, 

antes, dizem é remédio da carochinha; vejam estes incrédulos ou, para 

melhor dizer, estes cirurgiões imperitos, os louvores que o Lexicon 

Mathematico e out ros mui tos autores de grande nota (que não 

adquiriram fama, nem nome por lisonjeiros, senão por muito cansaço 

de seus estudos) o que dizem dos pós simpáticos e a brevidade com 
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que logo remedeiam a tão urgente sintoma, que a muitos têm levado 

desta vida, que, se eles usaram dos tais pós, lhes não morreriam os 

doentes. 

17. Vários autores usam dos remédios seguintes: metam em uma bolsa de 

escarlate pó de sapo e se meta no sovaco do braço da parte donde sair o sangue, 

ou se tenha na mão até que aqueça, e logo parará o sangue; o osso da coxa de 

sapo metido no nariz, no mesmo instante, faz parar o fluxo do sangue dele. 

18. Nota que o osso da coxa do sapo se tirará deste modo: matem o sapo 

e, espetado em um pau, o ponham no ar a secar, até que toda a carne se 

consuma e se lhe tire o osso, e, tirado, se guarde para a ocasião. Também é 

certo tirar este osso a dor do dente que doer, tocando-o ou esfregando-o com 

ele. Outros autores dizem que, tendo na mão um dente de cavalo, faz parar 

o fluxo de sangue do nariz. 

19. Como, pela maior parte, não há os remédios particulares e, 

suposto os c i rurgiões não ignoram os comuns , contudo, poderá 

acontecer a necessidade em parte onde não hajam os tais remédios ou 

os tais cirurgiões que apliquem os comuns; assim, por um respeito, 

como por outro, apontarei alguns. 

20. O primeiro, e mais principal, é mandar sangrar ao doente no braço 

da mesma parte donde sair o sangue. Alguns mandam fazer as sangrias por 

intervalos, pondo o dedo e tirando-o por muitas vezes, até fazer sangria, e 

outros não mandam fazê-las por intervalos; e quem quiser ver as razões que 

há para se não fazerem, veja a Riverio e, dando as forças lugar, se farão as 

necessárias; coma o doente pouco e fresco, como são alfaces, chicórias, 

beldroegas, ameixas, lentilhas, arroz com franga ou frango. 

21. Hiócrates , lib.3, nos fluxos de sangue, e Galeno, 3, Methodo, cap. 5, 

Zacut.Lusit., prax., observação 66, dizem que, depois de executados todos os 

remédios para o fluxo de sangue no nariz e para o da boca, e que, não parando 

com remédio algum, só pararão pondo um cautério de fogo nas solas dos 

pés, e que, no discurso de três dias, tinha o doente lançado vinte libras de 

sangue. 

22. Na parte se porão remédios adstringentes, encrassantes e 

aglutinantes, como são os seguintes: de bolo-armênio meia onça, claras 
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de ovos as que bastem, tudo batido com umas pingas de vinagre forte, 

se faça cataplasma e se ponha na testa. Ou este: de bolo-armênio e 

terra sigillata, sangue-de-drago, incenso, almécega e azebre, de cada 

um uma oitava; farinha volátil, ou de trigo, cabelos de lebre cortados 

miúdos , de cada um meia oitava; claras de ovos duas, sumo de 

tanchagem e de erva-moura, de cada um o que baste; bata-se tudo e 

se faça cataplasma que se ponha na testa e nos músculos temporais, 

que são as fontes, em pano delgado e molhado. Ou este, que é eficaz: 

pisem gesso com o que baste de vinagre e se use em pano molhado, 

que é certo, e, se da primeira vez não obrar, da segunda obrará; ou 

molhem tiras de pano em água muito fria ou em sumo de tanchagem 

com sumo de erva-moura e com claras de ovos, pondo-lhe por cima 

panos de vinagre destemperado, renovando-se todos os remédios em 

se secando, ou borrifem a cara do doente com muita água fria, porque, 

com o temor ou susto que recebe, se repele o sangue para dentro; ou 

deitem vinagre dentro do ouvido, da parte donde sair sangue. Ou 

este: ponham na raiz do nariz uma moeda de prata e, em cima dela, 

ponham a cataplasma seguinte: pisem gesso com claras de ovos e se 

ate bem; e, se da primeira vez não aproveitar, se repita, que é supremo 

remédio , e parará logo o fluxo; o mesmo se porá nos músculos 

temporais e testa. 

23. De pó sutil de spica nardi uma oitava, água de tanchagem, ou 

caldo-de-galinha, ou água de beldroegas, ou outro licor apropriado 

se misture e se dê ao doente, que é remédio experimentado de Riverio, 

e não só é específico, mas corrobora o fígado e proíbe o fluxo de 

sangue. Ou este: xarope de dormideiras uma onça, água de beldroegas 

e de tanchagem duas onças, e tome-se à noite e pela manhã. Ou este: 

água de tanchagem e de beldroegas, de cada uma uma onça, espirito 

salis dulcis meio escrópulo, de escórdio meia oitava, laudano opiato 

grãos dois, xarope de beldroegas uma onça, misture-se e tome o 

doente, de cada vez, uma colher a miúdo, longe dos comeres. 

24. Não bastando nada do que está dito, se usará de medicamentos 

opiados, na forma seguinte: água de tanchagem rosada e de tormentilha, de 
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cada uma uma onça e meia, múmia dois escrópulos, trociscos de cânfora 

uma oitava, magistério de coral dez grãos, láudano opiado quatro grãos, 

xarope de coral meia onça; misture-se e se tome por duas vezes, assim frio, 

ou por uma vez, estando no paroxismo e último perigo da vida. Ou este: 

láudano opiado dois, ou até três grãos somente, tome-se em água de 

tanchagem ou de beldroegas, a que baste para uma vez, ao deitar na cama. 

25. Ε quando nada disto aproveite, ou logo que suceder o fluxo de 
sangue, sendo grande, recorram ao tratado dos meus segredos, que lá acharão 

um excelentíssimo remédio para toda a diversidade de fluxos de sangue; e 

não sendo muito grande, pode o doente chapejar a testa e sorver pelos narizes 

água bem fria com algumas pingas de vinagre, fazendo isto muitas vezes e a 

miúdo, que é remédio de que tenho usado muitas vezes com bom sucesso. 

Para alimpar a limosidade dos dentes, 

ou pedra que se cria neles, ou podridão 

26. De papel limpo o que quiserem, este se deite de molho em água, e 

depois se pise muito bem, até que fique como massa; depois se esprema 

bem, sem que lhe fique umidade alguma; e, feito isto, se torne a pisar com 

sumo de limão azedo, e a esta massa se junte espírito de enxofre doze pingas, 

e, tudo bem mexido, se use pondo-o em cima dos dentes, e se verá que, em 

espaço de meio quarto de hora, cairá a limosidade, ou pedra, e se alimpará 

toda a corrupção que houver neles; e depois se esfreguem os dentes com o 

seguinte, metido em pano à maneira de um botão: pedra-pomes quatro 

oitavas, coral preparado duas oitavas, âmbar dez grãos, folhas de ouro 

número três, sândalos vermelhos uma oitava, misture-se. Isto é para quem 

os quiser perfeitos. 

27. Este é um segredo com que o boticário del-rei dom Afonso, 

que Deus tenha em descanso, por nome Manuel Lopes Carameleiro, 

adquiriu amizades, e é certo. 
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Para tirar a negridão dos dentes 

28. Sarro de vinho e almécega em pó sutil se atem em pano e se 

esfreguem os dentes. A cinza que fica nos cachimbos de quem bebe fumo é 

remédio que, certissimamente, faz os dentes muito alvos. A pedra-pomes 

feita em brasa e apagada, duas vezes em vinho branco, e na terceira se deixe 

ficar até esfriar, e pisada no mesmo vinho e lavar com ele, e com ela os dentes, 

os fará alvíssimos. Tocar os dentes com um pincel molhado em espírito-

vitríolo, algumas vezes, por dias interpolados, também tirará a negridão 

dos dentes. 

Para dor de dentes, e arrancar o furado 

29. Cozam a raiz de hortelã bem cozida e com este cozimento 

lavem os dentes a miúdo, porque lhe tirará a dor e arrancará os 

furados. 

Para tirar dentes sem ferro 

30. Ponham em cima do dente que quiserem tirar enxúndia de rã. Ou 

este: cozam em água de agresta água ruça e ferva até ficar espessa como mel, 

e com isto toquem só o dente que quiserem tirar; a água ruça é a que sai das 

azeitonas verdes, quando se faz o azeite no lagar. Os pós do lagarto, seco no 

forno em forma que se possam fazer, aplicados à roda do dente que quiserem 

tirar fará desunir a carne dele e se tirará com facilidade. 

Para tirar a dor de dentes sem dúvida 

31. Ponham em cima do dente que doer, ou dentro na cova dele, se a 

tiver, enxugando-a com um paninho, uma migalha ou pilulazinha de láudano 

opiado, que, dentro de um credo, se tirará a dor, pondo-lhe em cima da tal 

pílula um paninho, e, fechando a boca, se esperará que a dor passe. 
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Outro que também é certo 

32. Óleo de cravo, lançando uma pinga ou duas em cima do dente com 

o froco de uma pena, tirará logo a dor. O mesmo efeito faz um dente de cão, 

arrancado dele estando o cão vivo; furado e pendurado ao pescoço preservará 

de dores de dentes por toda a vida. Em Lisboa havia um pai que, tanto que 

lhe nascia algum filho, lhe pendurava um dente de cão ao pescoço e, assim, 

os preservava de dores de dentes. Ou este, que também é certo: quem for 

atormentado de dores de dentes, ate no bucho do braço um bordão de harpa; 

trazendo-o sempre, se preservará, como eu conheço algumas pessoas. 

Outro que infalivelmente tira a dor dos dentes no mesmo 

instante, fácil e para feridas frescas 

33. Tomarão de verdete e de cravo da Índia, do melhor que houver, que 

é o mais acanelado, de cada um partes iguais; feito tudo em pó e misturado, 

se ponha em um prato de estanho em 29 de agosto, desde às onze horas até 

o meio-dia, em parte aonde lhe dê o sol, havendo-o, e depois o recolherão 

em um copo de chumbo, que assim se conservará melhor para um, dois e 

mais anos. A sua aplicação é molhar o dedo na saliva da boca e pô-lo em 

cima dos pós, e os que levar pegados, com o mesmo dedo e pós se esfregará 

o dente que doer; ainda que chegue aos mais não importa, que logo, em 

discurso de uma ave-maria, ficará o doente livre da tal dor. Estes ditos pós 

curam também as feridas frescas, aplicados na forma seguinte: 

34. Depois da ferida estar lavada ou desalterada, e dados os pontos 

necessários, se carecer deles, cobrirão a tal ferida com os sobreditos pós, e, 

por cima, pano seco e atadura; e, passadas quarenta e oito horas, se lhe 

lançarão outros pós, ou em cima dos mesmos, ou pelos lábios, e assim as 

mais vezes; têm estes pós curado feridas horrendas na cabeça, rosto e outras 

partes do corpo, sem fazerem matéria. Se houver alguma pessoa (o que não 

creio) que note o ensinar este e outros segredos, não terá razão, porque a 

conveniência dos muitos deve prevalecer a dos poucos. Também é infalível 

tirar a dor de dentes assar um dente-de-alho, e metido dentro no ouvido, da 

parte da dor, que logo a tirará. 
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Como se devem preparar os pós do lagarto que ficam ditos, 

e que lagarto é 

35. Tomarão um lagarto negro, dos que andam nos rios ou lagoas, que a 

meu parecer são aqueles a que, cá no Brasil, chamamos jacarés; tiradas as 

suas entranhas, se seque o tal lagarto no forno, de tal modo que se faça em 

pó, no qual pó se porá o dedo index, primeiro molhado, e depois se porá o 

tal dedo com os ditos pós em cima do dente, tocando também a gengiva ao 

redor dele e, posto outra vez em cima do dente com os pós que, em pouco 

espaço de tempo, pegando nele, caíra logo. 

Para confortar os dentes abalados 

36. Lavem os dentes com vinagre esquilítico, e também faz bom cheiro 

na boca, lavando-a muitas vezes e deixando-o estar por algum tempo, ou, 

em falta, vinagre forte ou fortíssimo. 

Para inchação dos queixos, por causa de 

dores de dentes 

37. Lance-se uma gota de leite de peito em um prato, nele se lance um 

pano de linho fino do tamanho que cubra a tal inchação, e, estando estendido 

e afogado no leite, se pulverize todo o pano com pós sutis de incenso, e, 

morno, o prato em cima de umas brasas, se aplique o dito pano com o incenso 

assim morno em cima da inchação, e, secando-se, se molhe por cima com 

leite fresco, ou se renove as vezes que for necessário; eu assim o tenho feito 

muitas vezes e todas com bom sucesso, não sendo a inchação demasiada, 

que então carecerá o doente de ser sangrado. 

Outro para tirar dores de dentes, certo, 

experimentado muitas vezes e fácil nestas Minas 

38. Uma raiz de jaborandi, que nestas Minas há grande abundância nos 

matos virgens e capoeiras de poucos anos; esta se mastiga em cima do dente 

que doer e, em pouco espaço de tempo, se atormentará a dor e depois passará; 
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é remédio para pretos cotidiano, de que os meus usam por conselho meu, 

sem usarem de outro, nem lhe ser necessário, salvo os que tiravam ao ferro, 

por lhe repetirem as dores muitas vezes ou estarem podres. 

Para inchação de pernas, pés e tornozelos que faz covas, 

pondo-lhe os dedos, invento do autor 

39. Tomem um pouco de gengibre, façam dele massa e a metam em um 

saco do tamanho que quiserem, e, depois, se estenda a dita massa cosendo o 

saco na boca e alguns pontos pelo meio, à maneira de colchão, e depois se 

lance em um tacho seco, posto em cima de fogo brando, o qual irão borrifando 

com a aguardente do Reino de uma e outra banda, até que fique bem molhado; 

e, tirado do tacho e com pouca quentura, se ponha em cima da inchação, 

que, sendo causada de humor frio, logo desinchará, renovando esta cura 

uma vez cada dia; e o tal gengibre poderá servir para duas ou três curas, 

modificando-o como fica dito; e, ainda que a parte fique desinchada, sempre 

se usará do tal remédio alguns dias para a confortar, ou o tempo que quiserem, 

que o mais será o melhor. É este remédio experimentado por mim muitas 

vezes, e certo; também serve para inchação de juntas da mesma causa. 

40. Nota, que, assim que a parte desinchar, se purgará o doente 

com purga de resina de batata, não tendo sinais de enchimento de 

estômago, que, havendo-o, tomará primeiro vomitório e depois a dita 

resina, que assim será mais conveniente para tirar primeiro as cruezas 

da primeira região e suspender os humores das partes baixas pára 

cima e melhor os lançar com a resina; e, depois dela, tomará o doente 

uma ou duas purgas de jalapa pisada de fresco. 

41 . Se parecer, a quem curar, dar primeiro da purga de resina, 

ainda que tome o vomitório, alguns xaropes preparantes de humores 

frios, não será mau conselho, e depois continuar como está dito. 

42. Os xaropes preparantes de humores frios se poderão mandar buscar 

à botica, que os boticários sabem muito bem, e quem os quiser fazer em casa 

muito bons os poderá fazer na forma seguinte: cozam uma raiz de capeba 

com meia mão cheia de folhas de alfavaca, ou de almeirão, em um frasco de 
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água que diminua mais da terça parte e fique em pouco mais de a metade, e, 

na última fervura, se lhe ajunte duas oitavas de sene, e, tirado do fogo, se coe 

e torne a ele com meia libra de açúcar, com o qual dará algumas fervuras e, 

tirado, se coe outra vez e se guarde para o uso, dos quais, como são em parte 

purgativos, tomará um cada dia em jejum; e conheçam que tem uns xaropes 

preparantes de humor frio muito admiráveis: eu os tenho feito em minha 

casa muitas vezes e mandado fazer a muitos doentes, e sempre experimentei 

com eles bom sucesso. 

43. Com o remédio acima tenho curado muitas inchações de humores 

frios que nestas Minas perseguem a muitos escravos e a muitos brancos, e, 

entre eles, a um escravo meu, que, comprando-o com uma inchação muito 

antiga sem o saber, o qual seu senhor tinha de cama até desinchar, e indo 

faiscar, como se metia na água, alguns dias lhe tornava a inchar; e por esta 

causa, como tinha testemunhas, lho queria enjeitar; mas, como viemos a 

conserto e a inchação era em cima do pé, lhe dei uns risquinhos ou sarjaduras 

muito superficiais com uma lanceta e lhe pus em cima o dito saquinho cheio 

da dita massa, primeiro servida em aguardente do Reino, com sua baeta por 

cima e atadura; e renovando-lhe este emplasto todos os dias, uma vez, no 

discurso de poucos ficou a parte tão desinchada e seca como se não tivera 

nada, e continuando mais alguns dias para ficar a tal parte confortada; foi 

caso admirável que, sem tomar xaropes nem purgas, o mandei faiscar, 

metendo-se na água sem resguardo algum, lhe não tornou a inchar muito, 

nem pouco em muitos anos que o possuí; e, conhecendo-o na mão do 

comprador, o vi sempre são. 

44. Em minha própria pessoa experimentei o mesmo remédio, que, tendo 

uma inchação e dermatose, que é a mesma que fica dita, nos tornozelos pela 

parte de dentro, que subia pelas pernas acima da dita parte, tinha-lhe feito 

vários remédios, a que não obedecia, e, pondo-lhe o dito remédio, obedeceu; 

e usando dele mais vezes para confortar a parte, me sucedeu uma desgraça, 

não por culpa do remédio, mas sim pela minha, e foi que, pondo os saquinhos 

mais quentes do que convinha, apertei as ataduras, e, ainda que depois de 

apertadas senti quentura bastante que me custou bem a sofrê-la, não buli do 

remédio e o deixei estar; ao outro dia achei ambas as pernas no lugar dos 
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emplastos com vermelhidão e dor, ou, para melhor dizer, com erisipela mui 

sensitiva, causada assim da fortidão do remédio, por ser mui quente, como 

pelo demasiado calor com que o pus nas partes, que esta foi a maior causa. 

Erisipela ulcerada 

45. Fui t emperando aquela inf lamação e dor com reméd ios 

anódinos, mas sem fruto, porque veio a escoriar-se ou, para melhor 

dizer, a esfolar-se toda aquela parte aonde tinham chegado os ditos 

saquinhos, e ficou tudo em carne viva com dores quase insuportáveis; 

e aplicando variedade de remédios por conselho não só meu, como 

de um cirurgião e um médico amigos, todos foram baldados e, neste 

tempo, chegaram as dores e ardores a tal extremo que me impediam 

o comer e o tomar a respiração, não podendo consentir que às tais 

partes chegasse pano, mão ou lençol; estando as pernas tão inchadas 

e os pés, que me puseram em tal desconsolação, que comecei a 

considerar comigo: que seja possível que, tendo eu excogitado e 

inventado tantos remédios fora da regra dos autores, com que tenho 

remediado a tantos enfermos, não excogite agora um para mim? 

Vendo-me tão atribulado, temendo com justa razão uma gangrena e, 

sucess ivamente , um per igo ev ident í ss imo, est ive a lgum tempo 

implorando o auxílio divino, e, passado pouco espaço, mandei fazer 

em minha presença o remédio seguinte, com o qual fiquei inteiramente 

são dentro de três dias: 

46. Mandei trazer à minha presença uma mão cheia de folhas de 

tanchagem, outra de folhas de malvas e meia de rachinhas de sassafrás 

verdadeiro, e mandei cozer tudo em um tacho com quatro frascos de água 

comum, que fervesse até diminuir à metade, fazendo-se, primeiro, medida 

dos dois em que havia de ficar, e com este cozimento tépido fui banhando as 

pernas até a água ficar fria, ou quase de todo fria, lançando-lha de alto; e 

nela molhei um pano de linho delgado de camisa de homem e pus um em 

cada uma e, tanto que se secavam, tornava a dar banho e a pôr panos, de 

sorte que, quando principiei a usar deste grande remédio, seriam onze horas 
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da manhã, e nesse dia tomei sete ou oito banhos, ao terceiro experimentei 

muita melhora nas dores, e o que estava em carne viva já tinha algum sinal 

de pele nova, secando e murchando, e no mesmo dia fiquei tão aliviado que 

dormi esta noite admiravelmente. O mesmo fui continuando, passando-se 

poucas horas de um banho a outro, e foi Deus servido que, dentro de três 

dias, fiquei com as chagas encouradas e as pernas e pés sem inchação alguma 

e em sua forma natural. 

47. É muito para advertir que, quando estavam as chagas abertas 

antes de usar do dito remédio, estavam elas lançando por todos os 

poros humor colérico tão delgado e mordaz que me fazia inquietar 

com dores, e, depois que usei deste quase milagroso remédio, não 

lançaram mais o tal humor, nem houve mais dores, e a grande inchação 

começou a ceder a ele, o que tive por grande favor de céu dar-me 

inteligência para o compor e conseguir tão grande felicidade, o que 

não alcancei com tanta variedade de remédios de botica, que, morando 

na minha fazenda do Bom Retiro de Itacolomi, andavam os portadores 

encontrando-se uns com os outros pelo caminho, e quando me vi aflito 

com tantas dores, considerando que o que me fazia o maior dano era 

o humor colérico por ter algum amargor na boca, tomei um vomitório 

para aliviar a maior parte da cólera, e, depois dele, uma purga de 

maná em cozimento fresco de chicória, almeirão e flores cordiais; 

porém, nada obedeceu, fazendo muito boa obra e não lançando outra 

casta de humor, tomando a de maná para adoçar a dita cólera; o que 

fiz contra a opinião do dito médico douto. 

48. Depois de são fui andando de pé e, suposto tornaram a inchar os 

tornozelos alguma coisa, nunca foi de cuidado, nem que me desse moléstia 

alguma, de sorte que nunca foi tanto como tinha antes de aplicar o tal remédio 

de gengibre; e saibam mais os leitores que esta causa teve o seu princípio 

havia cinco anos procedida de assistir em lugar muito úmido, dentro de 

uma brecha que abri para meter um rio caudaloso, para dele extrair ouro, 

saindo de uma cura, que assim foi forçoso. 

49. Como a causa de que procederam as chagas foi por agravação 

ou por irritação do remédio, e não por essência, por isso mesmo 
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consultei o remédio fresco e dessecante brando que acima fica referido; 

porque as malvas, e a tanchagem, é um remédio muito brando e muito 

temperado e fresco, e o sassafrás é quente e dessecante, e, por ser 

quente, por isso lhe lancei pouco dele, e assim ficou um remédio tão 

ajustado que refrescou e dessecou assim as chagas, encourando-as, 

como desfez a dita inchação tão disforme. E, porque esta matéria das 

erisipelas ulceradas está tão pouco tratada dos autores, esta era a 

maior dúvida e confusão que eu tinha, e muito principalmente tendo-

lhe aplicado todos os remédios tópicos, assim os que achei escritos 

nos autores, como outros que pareciam conducentes à dita queixa, e 

por todas estas razões investiguei e compus o dito remédio, que, 

mediante a graça divina, fez os efeitos prodigiosos que ficam ditos. 

De outros remédios, de que tenho usado 

para as mesmas inchações 

50. Faça-se um cozimento na forma seguinte: uma ou duas raízes de 

capeba, conforme forem, um pedaço de raiz de butua rachada muitas vezes, 

ou machucada, uma boa mão cheia de rachinhas de sassafrás, duas ou três 

mãos cheias de cabeças, ou olhos de mentrastos que não estejam espigados; 

tudo se meta em um tacho com oito frascos de água e se ponha a ferver até 

diminuir a metade e depois se coe e guarde para tomar banhos nas pernas, 

joelhos e tornozelos que estiverem inchados, com um pouco deste cozimento 

bem quente por espaço de algum tempo; e, tornando a aquentar o tal 

cozimento, nele bem quente se molharão panos e se porão em cima das 

inchações, cobrindo-os com baeta nova e sua atadura, o que se fará todos os 

dias duas vezes até estar a parte de todo desinchada; e, estando assim, tomará 

o doente um vomitório, se tiver indicantes de enchimento do estômago e 

depois se purgará, primeiro com resina de batata e depois com jalapa as 

vezes necessárias, tomando primeiro xaropes preparantes, ou sem eles, 

continuando os banhos nos dias que não tomar as purgas, para ir confortando 

aquelas partes. 

Para inchação 
de pés, pernas 
e tornozelo é 
experimentado 



Para gonorréias ou, por outro nome, 

esquentamento 

51. Tomem as raízes da parte do nascente de umas árvores espinhosas 

que têm os paus muito direitos, a modo de varas e todos cheios de espinhos 

desde os pés delas até a ponta, e o mesmo pau e também os seus braços 

pequenos e as suas folhas, que nascem nas capoeiras em touças e há 

abundância em algumas partes, com as folhas miúdas e fazem a modo de 

copa por cima; costumam nascer três, quatro, cinco e seis juntos, e logo se 

vêem de longe, juntos e cheios de espinhos em redondo dos paus, que, por 

estes sinais, não haverá quem não os conheça. Destas raízes se pise um bocado 

delas e se lave em água quente e se beba a dita água em jejum, ou se coza a 

dita raiz depois de pisada, e, dando algumas fervuras, se beba em jejum com 

uns pós de açúcar e a toda a hora que quiserem e os dias que forem 

necessários, com o qual remédio sarará o doente em poucos dias e me dará o 

agradecimento. 

52. Os esquentamentos nem sempre são apegados de mulher, porque 

há alguns que se originam da própria pessoa, tendo alguma hérnia ou tendo 

algum ato com mulher que esteja com a sua regra; ou também por demasiado 

excesso nos atos venéreos, como eu tenho visto muitas vezes. 

Outro para o mesmo 

53. Uma grande gema-de-ovo assim fria se pique com a ponta de uma 

tesoura, e pelo pique se lhe lancem três ou quatro pingas de óleo de copaúba, 

ou copaiba, e tanto que se sumirem pelo buraquinho, se beba em jejum assim 

inteira, e todos os dias fará o mesmo, porque fará urinar e lançar a matéria, 

alimpando o corpo, e sarará; este é experimentado por mim muitas vezes e 

muitas pessoas o têm sabido dos doentes a quem o ensinei e os bons efeitos 

que faz; mas, no tempo que se tomar, se não molhará o doente, nem terá 

cópula com mulher, e menos comerá coisas salgadas. Também o remédio 

seguinte é muito bom e diz o seu autor que faz urinar copiosamente: tomem 

de quatro até oito gotas de tintura de tártaro, a que chamam sulphur tartari, 
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em água de raiz de salsa das hortas ou, em sua falta, de funcho ou de grama, 

ou em caldo-de-galinha, que fará urinar copiosamente. 

Outro para o mesmo 

54. Cozam a raiz da jurubeba ou, por outro nome, jubeba, que em todo o 

Brasil e Minas há quantidade e são árvores espinhosas, e, depois de bem cozida, 

bebam daquela água todos os dias em jejum com açúcar, ou a toda a hora que 

quiserem, que fará urinar copiosamente e alimpará o corpo da matéria gálica; 

depois de limpo, secará a tal purgação e sarará da tal enfermidade. 

Outro para fazer urinar, assim nos esquentamentos, 

como para os que tiverem falta, por outra qualquer causa 

55. Cozam as folhas e os talos da erva a que chamam, por língua dos 

carijós, tripoeirana, ou tripojana, que tem uns talos grossos e as folhas 

pequenas e compridas, e é rasteira, lançando seus braços para todas as partes, 

conhecid a de muitas pessoas pelo tal nome e nasce nas partes úmidas ou 

junto da água; e, depois de bem cozi da, se beba aquela água com açúcar em 

jejum e a toda a hora que quiserem, que fará urinar muito bem, por ser 

diurética, como eu muitas vezes tenho experimentado. 

Outro remédio para os esquentamentos 

que têm ou fazem muitas dores no princípio 

56. O remédio de que eu comumente tenho usado, e sempre com feliz 

sucesso, quando o esquentamento está no seu princípio e com dores 

insuportáveis, é o seguinte: de água de malvas libra e meia, xarope ou lambedor 

violado oito onças, misture-se. Deste remédio mandava dar aos doentes cinco 

ou seis onças, morno, pela manhã em jejum, e, antes do sol posto, outro tanto, 

e assim os mais dias; e mandava que o doente urinasse com o membro metido 

dentro em leite ou água de malvas, morna; e desta sorte se moderavam as 

dores em poucos dias e muitos esquentamentos vi que, continuando-se esta 

bebida, sararam sem mais remédio algum, urinando bem e lançando matérias 

com a urina, ainda que venha com sangue. 
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Para lançar a criança que estiver morta 

no ventre de sua mãe 

57. De trincai duas oitavas e meia, trociscos de mirra um escrópulo, tudo 

se faça em pó sutil e se misture, e depois se divida em duas partes iguais, as 

quais se usarão cada uma por sua vez em água de poejos e de artemija, de 

cada uma onça e meia. 

Para o mesmo, e para lançar as páreas 

58. Pisem percevejos e se metam na boca da madre, ou se bebam três, 

pisados e desfeitos em vinho ou caldo-de-galinha, que farão lançar a criança 

e as páreas. Ou façam este: de mirra, castóreo e estoraque, de cada coisa 

meia oitava, mel o que baste, se misture e se dará meia oitava dos pós por 

cada vez, desfeitos em vinho com uma migalha do dito mel; e não só fará os 

efeitos acima, senão que facilita o parto, e, diz seu autor, que nunca lhe faltou 

e que é certo. 

Remédios para o mesmo, e fáceis 

59. Atem na perna esquerda da mulher que estiver para parir a pedra-

de-mombaça, que é certo e experimentado, e, tanto que parir, se tire logo, 

logo; ou tome a mulher, de uma oitava até duas, de açafrão, bem desfeito em 

pouca água, ou atem na coxa direita da mulher, instantaneamente, um fígado 

de galinha, assim logo que se tirar, estando viva a galinha, pois é experiência 

certa. Ou este: façam cozimento de folhas de alhos e de seus grelos e meta-se 

a mulher no tal cozimento morno, que é experimentado. Ou este: façam pó 

de amoras de silva maduras e se dê o que quiserem em água ou vinho, que 

logo lançará as páreas; é certo e experimentado. Ou este: de trincai, em pó 

sutil, oitava e meia, vinho de malvasia o que baste, e se beba morno uma ou 

mais vezes; e, vindo as dores de parir, mastigue fortemente uma cebola. 
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Para não mover 

60. A mulher que for costumada a mover aos sete meses ou em outro 

tempo use dos remédios seguintes: no que baste de azeite, se ajunte pó de 

incenso e de almécega, e cera, a que baste, e se faça ungüento a fogo brando, 

com que se esfregue o ventre da mulher, rins e lombos, e use desta fomentação 

três ou quatro vezes cada semana, ou todos os dias, porque conforta muito a 

madre e seus ligamentos. Ou este: cozam em bom vinho avenca, até diminuir 

a terça parte, e, coado, se tome meia onça deste vinho por três ou mais dias 

contínuos em jejum. 

Para acidentes uterinos ou sufocação da madre 

61. Cortem os cabelos das partes baixas da própria doente e botem-nos 

em brasas, e tome aqueles fumos pelos narizes, debruçada em cima, que 

logo se livrará do paroxismo por modo de milagre; é experimentado muitas 

vezes. Ou este: untem o palato ou garganta com fel de boi, que logo entrará 

em seu acordo. Ou este: metam na boca da madre um botão que leve dentro 

algália, que logo descerá a madre a seu lugar, e, ao mesmo tempo, tome 

pelos narizes fumos de coisas fétidas, como de solas de sapatos velhos, de 

enxofre, das verrugas da parte de dentro das mãos e pés de cavalos, e das 

rapaduras dos seus cascos, e outras coisas semelhantes. 

Para o mesmo, e certo, invento do autor 

62. Para o paroxismo dos acidentes uterinos, estando a doente sem fala 

e não obedecendo a nenhum remédio, ou não querendo experimentar outro 

por não perder tempo, façam o seguinte, que é certo e experimentado por 

mim, como logo direi: desfaçam em água morna meia oitava de massa 

chamada assa-fétida, e se beba, que daí a um quarto de hora, ou menos, 

ficará em seu juízo e com sua fala natural; mas como os remédios humanos 

todos são falíveis, se acontecer (o que não creio) que este falte, desfaçam 

uma oitava da dita massa na dita forma e a tomem, que não faltará com o 

seu maravilhoso efeito. 
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63. Na Vila Real do Sabará, em casa do doutor ouvidor-geral Gonçalo 

de Freitas Baracho, estava uma mulher sem fala e sufocada com um acidente 

uterino, e tendo-lhe um cirurgião aplicado-lhe vários remédios sem fruto, 

me mandou chamar o dito doutor pela meia-noite e, tornando a minha casa 

a buscar o dito remédio, lhe dei em quantidade de meia oitava desfeito em 

água morna, e, dentro de uma ave-maria, falou e ficou em seu acordo, como 

se não tivera nada; e, se ajuntarem a este remédio um pouco de sumo de 

arruda, ficará ainda mais eficaz, o que fiz em outras enfermas com o mesmo 

bom sucesso. 

Para o mesmo 

64. De bom castóreo fresco onça e meia, goma-galbano três onças, 

assa-fétida dois escrópulos, cera a que bastar; faça-se bola e unte-se 

com óleo de arruda, ou de alambre, e se doure; é bom remédio para 

senhoras trazerem consigo, sendo sujeitas a acidentes da madre, que 

é singular, ou estejam os acidentes para virem ou já vindos; cheirando 

esta bola, tornam em seu acordo, ou não lhe virão. 

Para febres 

65. No que baste de água cozam madrepérola por espaço de meia hora 

e depois se faça em pó, e se dê a beber ao doente este pó em qualquer licor de 

águas cordiais ou caldo-de-galinha, a toda a hora que quiserem. 

Para febres malignas 

66. Cozam as folhas dos cravos bem cozidas e deste cozimento beba o 

doente em jejum e longe dos comeres. Virtudes: potentemente move suor e 

urinas sem grande trabalho da natureza, corrobora o coração e mitiga a sede; 

é experiência de Mangeto e diz assim. Inumeráveis vezes, permitindo-o Deus, 

livrei a muitos enfermos com o cozimento das folhas dos cravos, e isto afirmo 

com juramento a todos os estudiosos de Medicina. Virtudes que têm os 

cravos: são cefálicos e cordiais, o seu uso serve para as vertigens e males da 
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cabeça, apoplexia, paralisia, epilepsia e em todos os achaques de nervos, no 

síncope, na palpitação do coração, nas febres pestilentas, dando meia onça 

de sumo de toda a erva; e no mesmo tempo se devem tapar os narizes com 

panos de vinagre; matam as lombrigas, facilitam o parto, tiram as coisas 

fincadas no crânio; usa-se em suco inspissado, a que chamam essência, em 

conserva de folhas dos cravos em águas destiladas e em vinagre, deitadas 

de infusão, machucadas. 

Para o mesmo 

67. Água comum seis libras, açúcar quatro onças, talhadas de cidra 

quatro; tudo se ponha a ferver até quebrar a terça parte; doses é um copo 

para cada vez. É cordial para febres. 

DAS ÁGUAS PARTICULARES 
Água cordial 

68. Esta água é laxativa e purga brandamente. De água da fonte quatro 

libras, ponha-se a ferver em cachão e, tirada do fogo, se lhe lance logo de 

bom sene uma onça, de bom maná onça e meia, cremor tartari, ou cristal 

mineral, meia oitava, pó de canela uma boa dedada, como de tabaco, e uma 

casca de limão azedo machucada; tudo se deite na dita água fervendo e se 

abafe muito bem o tacho com roupa, por seis horas, e depois se coe e guarde. 

Doses é meia libra para cada vez, que é o mesmo que seis onças; toma-se em 

jejum, sem preparação alguma, quantas vezes quiserem, e é muito 

experimentada e cordial. 

Água mercurial para sarnas e impingens 

69. Água de tanchagem quatro libras, água-rosada onça e meia, 

cozimento de laranjas nove onças, mercúrio doce sublimado meia onça, mais 

ou menos, conforme a cada um lhe parecer; tudo se coza em vaso vidrado a 

fogo brando, que fique bem cozido e se guarde para o uso; na primeira e 

segunda lavagem que se fizer, sairá a sarna toda para fora, e, daí por diante, 
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se irá secando e fazendo escaras, que depois irão caindo. Ou este, que é 

experimentado: tomem duas onças de enxofre, outras duas de cal virgem e 

outras duas de sal torrado; tudo feito em pó e bem misturado se meta em 

três panos iguais e se atem bem seguros e os infundam em azeite doce por 

vinte e quatro horas, e, passadas elas, se pegue em um e se esfregue com ele 

os pulsos das mãos, os cotovelos, os sovacos e ombros, as virilhas, os joelhos 

e curvas, muito bem esfregado tudo segunda vez, quando se quiser deitar; 

no outro dia se esfregarão todas as mesmas partes com o outro pano, e no 

outro dia com o outro, e, passado o outro dia, vestirá camisa lavada, depois 

de lavar o corpo com água bem quente, e ficará livre da sarna. Eu o fiz para 

mim e fiquei são e livre das tais sarnas. 

Outro para impingens, invento do autor 

70. Coalhem leite em uma panela e depois lhe tirem a manteiga ou a 

nata que tiver por cima, à superfície, e a lançarão em uma xícara ou tigela 

vidrada, e dali irão tirando a que for necessária para outra vasilha, e lhe 

misturarão flores de enxofre, as que bastem, muito bem misturadas com a 

dita manteiga, de sorte que, quando se aplicar a primeira vez, não há de 

ficar o medicamento muito azulado para ficar mais brando; e já o segundo 

que se lhe aplicar se lhe misturarão mais alguns pós das ditas flores para 

ficar mais forte alguma coisa; e a terceira vez se fará o medicamento mais 

forte com mais alguns pós e ficará mais azulado alguma coisa, e assim se 

poderá continuar as vezes que for necessário; e como a manteiga ou nata se 

há de secar de um dia para outro, será bom que haja sempre leite coalhado 

para haver manteiga fresca para se fazer, ou renovar, o dito remédio; mas, 

no caso que não haja a dita manteiga nova, se poderá renovar o tal 

medicamento com umas pingas de água-rosada ou de tanchagem; isto é por 

necessidade. 

71. Se houvesse de dizer as impingens que tenho curado com este 

segredo que inventei, havia de mister muito papel; só digo que quem 

usar dele me dará o agradecimento, e, no caso que as impingens aonde 

se puser este remédio sarem e arrebentem outras, estas se curarão do 
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mesmo modo até se acabarem todas, o que a mim me tem sucedido 

algumas vezes. 

Outro para o mesmo 

72. Pisem as folhas de mata-pasto com vinagre forte, de modo que fique 

uma boa massa, e com ela untem as impingens, e, se este remédio assim feito 

não obra, pisem a semente da dita erva mata-pasto com o dito vinagre, quanto 

mais forte será melhor, que também este remédio me tem desempenhado 

algumas vezes; mas, como eu sabia que o remédio assim era mais eficaz, 

usava dele em primeiro lugar, quando havia os seus ingredientes. 

Água para inflamações dos olhos 

73. Em oito l ibras de água fervendo se lance, de pó sutil de 

caparrosa branca, duas oitavas, pó sutil de verdete dois escrópulos; 

revolva-se muito bem com espátula de pau, até que se esfrie e se 

guarde em vidro para o uso. Serve para as inflamações dos olhos, 

lavando-os e botando-lhe dentro uma pinga, e, ainda que arda, logo 

passa a dor; serve também para sarna e para chagas cutâneas e tinha. 

Outra 

74. Água-rosada duas onças, sumo de limão-galego meia onça; 

misture-se e se lavem os olhos a miúdo. 

Colírio excelente 

75. Claras de ovos duas; batam-se muito bem e nelas se esfregue ou 

deite, sendo em pó, um bocadinho de pedra-hematites preparada, e depois 

se esfregue um bocado de pedra-ume crua, que apenas se gaste dela coisa 

limitada; depois se esfregue um bocado de pedra-lipes do mesmo modo, só 

para tomar alguma cor. Feito tudo isto, se lhe lançará uma onça de água-

rosada e um bocadinho de açúcar de chumbo, ou, em sua falta, de açúcar-

cande; e tudo bem incorporado e mexido, ou batido, se destilará por papel 

outro para 
o mesmo 

para inf lamação 
dos o lhos , s a rna , 
c h a g a s e t inha 

colírio 
singular 



brando e, depois de passado pelo dito papel, se guarde em vidro para o uso, 

ou pano de linho tapado. 

76. Deste remédio se irão lançando nos olhos umas pingas a 

miúdo, assim frio, que faz efeitos prodigiosos, como eu muitas vezes 

tenho experimentado e o tenho feito em minha casa; é também singular 

para os olhos que têm vermelhidão antiga e falta da vista, como eu 

experimentei em um escravo meu, que ficou são. Lavar os olhos com 

aguardente fria é grande remédio. 

Outro para feridas nos olhos 

77. Sumo de funcho e leite de peito o que quiserem, misture-se e 

se use; é bom para feridas nos olhos. 

Outro para o mesmo 

78. Nota que, estando uma moça frigindo peixe, lhe saltou em um 

olho azeite fervendo e foi curada, sem lhe ficar sinal, com sangue de 

crista de galinha deitado dentro, de meia em meia hora, sempre com 

sangue novo. 

Outro para feridas nos olhos e contusões 

79. Tirem sangue de debaixo das asas dos pombos e se lhe lance a 

miúdo, picando as veias com lanceta todas as vezes que se houver de 

lançar, que será saindo da veia e caindo dentro do olho com o calor 

natural. 

Outro para névoas 

80. De bé l i s do prado, ou be l ide , [s ic] que são umas f lores 

vermelhas, se pisem em gral de pedra e se esprema o seu sumo, e se 

lance nos olhos a miúdo; é segredo que em quinze dias cura. 
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Outro para cegos 

81. No que baste de vinho branco, e do mais singular que houver, 

cozam raiz de genciana até diminuir a metade; e deste cozimento 

deitem nos olhos a miúdo, e faz comichão e dor; com este segredo se 

curou um menino cego de um ano, em três ou quatro dias. Autor 

Reusnerio, nas suas observações. 

Outro para belidas e cicatrizes 

82. Façam-se pós de lombrigas de homem e se deitem nos olhos 

por canudo, ou se façam pós do primeiro curso que fazem as crianças 

quando nascem, a que chamam ferrado, e se misturem com leite de 

peito e se deitem às pingas dentro nos olhos; ou se façam pós do 

esterco de meninos e se use por canudo. Deste, diz o licenciado João 

Lopes Correia, mestre do Hospital Real, que sempre usou dele com 

bom sucesso, assim nas belidas como nas cicatrizes e pano dos olhos; 

e que também usa de água destilada de mel virgem com bom sucesso. 

Outro para belida, experimentado 

83. Dois pratos de estanho novos, que não tenham servido de coisa 

alguma; em um deles se porá meia folha de papel branco e limpo, 

ardendo, e, tanto que assim estiver, se lhe porá o outro prato virado 

em cima, para abafar o fogo; e, passado pouco tempo se descubra e o 

suor que se achar nos pratos se lançará na belida, e estará com o olho 

meio aberto, ou ao menos se não espremerá, fechando-o com força 

por algum tempo; o mesmo se fará todas as vezes que se houver de 

lançar, que será todos os dias uma vez, e não se passarão muitos que 

se não tire a belida, por velha que seja. Quem me descobriu este 

remédio me assegurou ter experimentado muitas vezes e tinha tirado 

belidas muito velhas. 
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Outro para quando os olhos estão inflamados, 

invento do autor 

84. A duas claras de ovos bem batidas se ajunte a terça parte de 

aguardente do Reino e, tudo batido, se molhem panos delgados e se ponham 

em cima dos olhos, lançando também alguma parte dentro, com esta 

advertência, que, se a inflamação for grande, se lançará menos aguardente, 

e, se for mais moderada, se lançará mais alguma coisa, de sorte que as 

primeiras vezes que se lançar seja antes menos aguardente que mais; e, ao 

depois que a inflamação for diminuindo, se lhe irá acrescentando mais, para 

que não fiquem alguns humores frios e façam névoas e belidas, como assim 

têm acontecido milhares de vezes, por se aplicarem remédios frescos até o 

fim, na consideração de que, ao depois, se tirarão os humores com xaropes e 

purgas; e muitas vezes, nem com cáusticos, nem com sedenhos, nem com 

um cento de purgas capitais, se tiram muitas névoas, belidas ou os humores 

depois de embebidos nos nervos ópticos, como eu tenho visto muitas vezes, 

sendo fácil, atendendo-se a isto no tempo que a inflamação vai declinando 

ir-se-lhe aplicando remédio descoagulante que não deixe encrassar o humor 

frio, para o que deve ter o primeiro lugar (na minha opinião) a aguardente 

do Reino, sendo pura; o que digo pela muita experiência que tenho das suas 

singularíssimas virtudes, como em muitas partes deste volume se verá. 

85. Eu assim tenho feito este remédio inumeráveis vezes com admirável 

sucesso, porque, ao mesmo tempo que vai temperando o humor quente, vai, 

juntamente, resolvendo o frio, para não acontecerem ao depois acidentes 

tão perniciosos, de que tenho visto muitos ficarem cegos e outros com 

cataratas para toda a sua vida. Quem quiser ver outros segredos para os 

olhos recorrerá ao capítulo da gota-serena. 

Não se apliquem remédios frios aos olhos, isto é, frios de sua natureza, sem 

se misturarem com remédios quentes, como é a clara de ovo com aguardente, 

como fica dito, e outros semelhantes, pelo perigo que corre o doente de ficar 

cego para toda a sua vida, como sucedeu a um lindo escravo do mestre-de-

campo José Rebelo Perdigão, morador nas minas de Ribeirão Abaixo, e a outros 

que pudera nomear, cujo desgraçado sucesso foi desta maneira: 
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Deu uma inflamação nos olhos do tal enfermo e dizendo-lhe que logo 

sarava se lhe aplicasse o sumo do entrecasco da árvore chamada corindiúba, 

porque era maravilhoso remédio, assim o fez; mas, como este sumo é 

frigidíssimo e os olhos purgavam humor, logo ficaram secos e o doente cego 

em poucos dias. Vendo que não via nada, me mandou chamar e, vendo-lhe 

eu os olhos claros e totalmente cegos, lhe disse que não havia remédio porque 

estava o humor encrassado e resfriado nos nervos ópticos, e se não havia de 

poder tirar; e, sem embargo destas razões tão verdadeiras, quis que se lhe 

fizesse a diligência, a qual fiz com xaropes preparantes, purgas universais e 

purgas capitais; e, depois de purgado os saquinhos de alecrim, que se acharão 

no capítulo da gota-serena, tudo sem efeito algum, como bem lhe tinha 

prognosticado, quis ainda que aplicasse sedenhos ou cáusticos, mas eu lhos 

não apliquei, porque entendi que tudo seria baldado por não ter indício de 

melhora alguma com o que lhe tinha aplicado, e assim ficou para sempre. 

Confesso que tive a maior pena que se pode considerar vendo um escravo 

de valor, por ser bem feito, moço e de boa índole, ficar para sempre perdido 

por uma incúria tão grande, sendo fácil no princípio de remediar; pelo que 

advirto que, quando os olhos estiverem com inflamação, lançando de si 

humor, se lhe não apliquem remédios totalmente frios, porque farão 

retroceder o humor para dentro e causarão uma cegueira incurável, como 

sucedeu ao doente referido e a outros, que ficaram com belidas, outros com 

névoas, outros com cataratas, outros com unhas e outros com os olhos tão 

limpos e claros, como se não tiveram defeito algum; e, depois, alguns 

professores tenho visto que lhe aplicam fontes, cáusticos, sedenhos, purgas 

e mais purgas, quando tudo é intempestivo e não aproveita de nada; falo 

com muita experiência nesta matéria e move-me a piedade. 

Os remédios frios são gostosos para os enfermos, porque lhe refrescam os 

ardores e temperam as dores, mas fazem-lhes um grande mal, porque 

resolvem o humor delgado e fica o grosso; isto é querer remediar as dores 

logo, mas antes se remedeiem mais devagar e com mais segurança. 



Para icterícia nos olhos 

86. Usem do sumo da cidra azeda, deitando-lhe umas pingas dentro a 

miúdo, ou usem deste: no que baste de vinho branco e leite, partes iguais, 

cozam folhas de cardo de comer, e beba-se, em jejum e a toda hora, por 

modo de mezinha, como quatro ou cinco onças por cada vez, que, dizem 

autores, é remédio aprovado e certo. 

Outro 

87. Façam uma pasta de algodão do tamanho da palma de uma mão e 

ponha-se dentro de um tacho, e o doente lhe urine em cima, e depois se 

escorra a urina que quiser sair e se ponha o tacho com a dita pasta em cima 

do fogo, até que fique seca, e depois se guarde para tornar a fazer o mesmo, 

quatro ou cinco dias, uma cada um, sempre com a mesma pasta, e sarará o 

doente; assim mo afirmou um homem de verdade lhe sucedera estando com 

o corpo cheio de icterícia, e a outros, ficando todos sãos; isto é por antipatia, 

o que se não pode negar; e, quando isto não baste, recorram ao tratado dos 

segredos, que lá acharão remédios particulares. 

Água para chagas velhas 

88. Em vinte e quatro libras de água da fonte, e se for da chuva melhor, se 

lance, de cal viva dez oitavas, ferva em vaso de arame um pouco, depois se 

coe e ajunte, a cada libra da água que ficar, meio escrópulo de solimão em pó 

sutil e se use lavando as chagas, pondo-lhe fios molhados e pano por cima. 

Água aluminosa 

89. Água de tanchagem e rosada, de cada uma uma libra, solimão em 

pó sutil meia oitava, pedra-ume queimada duas oitavas, misture-se e se use 

nas chagas gálicas ou outras quaisquer que sejam, lavando-as com ela morna, 

pondo-lhe fios e panos molhados. 
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Água forte para verrugas, cravos e lobinhos 

90. Caparrosa e pedra-ume crua, de cada uma uma libra, salitre meia 

libra; tudo se destile segundo a arte e se guarde em vaso de vidro bem tapado, 

e desta água forte se usará para curar as verrugas, tocando-as com um pincel, 

ou os cravos de toda a casta e os lobinhos. 

Outra água mais forte, que obra com mais brevidade 

91. Salitre da Índia, caparrosa queimada e pedra-ume queimada, 

de cada uma duas libras, tudo se misture e se destile segundo a arte; 

e, quem quiser partir as receitas, o poderá fazer. 

Água para tirar os sinais das bexigas 

e fazer o rosto formoso 

92. Sal de chumbo três oitavas, água da rainha de Hungria uma onça, 

misture-se tudo em gral de pedra, até que se desfaça; depois se lhe ajunte água 

de flor de favas duas libras e se guarde para o uso. Esta água tira os sinais das 

bexigas, não sendo antigos, e faz o rosto formoso, deixando-a secar nele. 

Água para tomar fluxos de sangue, 

externos ou internos 

93. Água da fonte trinta onças, pó sutil de caparrosa branca três 

onças, pós de pedra-ume crua onça e meia; tudo se misture em vasilha 

vidrada e se mexa com espátula de pau, sempre para uma banda, por 

espaço de uma hora; e depois se coe por papel pardo ralo e se lance 

em vidro bem tapado, lançando-lhe dentro oito pingas, ou dez, de 

espírito de vitríolo, e se guarde para o uso. 

94. Esta receita se comprou a um armênio por excessivo preço e 

depois a comprou el-rei da França e daqui se divulgou; é utilíssima 

para tomar todos os fluxos de sangue, ou sejam, de artéria cortada ou 
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de veia, dando pontos e pondo-lhe chumaços molhados em cima com 

sua atadura que não fique apertada demasiadamente, por se não 

perder aquela parte, perdendo os espíritos e apodrecendo; e também 

serve para os fluxos de sangue que saem pela boca, ou pela madre, 

ou pelas almorreimas, bebendo o doente quatro onças desta água em 

jejum e outras tantas de tarde, antes do Sol posto, e o mesmo duas ou 

três horas depois de ceia, bebendo, de ordinário, água engrossante 

cozida com alquitira, ou com beldroegas, e comendo mantimentos 

frescos e engrossantes, como franga ou frango cozidos com beldroegas 

ou alface, almeirão, borragens ou com arroz; ou comerá pés e mãos 

de carneiro ou, em falta, mocotós de boi, ou pés e mãos, que é o mesmo, 

advertindo que os pós acima se pisem cada um de per se e fiquem 

sutilíssimos. E, quando este grande remédio falte, recorram ao tratado 

dos segredos, aonde se achará um eficaz. 

Outro remédio para tomar fluxos de sangue 

de artéria cortada; é certo 

95. Façam uma pílula de magistério de ópio e a ponham ou metam 

dentro na ferida e parará logo o sangue. Um certo cirurgião o fez assim em 

presença de outros que estavam para cauterizar uma ferida com fluxo, pelo 

não poderem tomar com outro nenhum remédio, e logo parou, ficando os 

outros cirurgiões admirados de efeito tão prodigioso e repentino; porque, 

depois de metida a pílula, mandou bulir com o braço, sem atadura, com o 

sangue parado. O licenciado João Lopes Correia, mestre que foi do Hospital 

Real, foi um dos que assistiram, e diz no seu Castelo Forte que, desde então, 

ficou usando do dito remédio com feliz sucesso, na forma seguinte: de 

magistério de ópio um escrcpulo, cabelos de lebre cortados miúdos, e clara 

de ovo a que baste; faz massa e dela pílulas pequenas, que mete na boca do 

vaso as que bastam. 

remédio c e r t o 
para tomar 

fluxos de sangue 
de a r t é r i a 

cor tada 



DOS UNGÜENTOS 
Ungüento Egipcíaco 

96. De verdete quatro onças, pedra-ume queimada e sal amoníaco, de 

cada um meia onça, sumo de escórdio quatro onças, sumo de aliária e de 

arruda, de cada um três onças, vinagre esquilítico, ou bem forte, seis onças, 

mel dezesseis onças; tudo coza a fogo manso até tomar consistência medíocre 

de ungüento brando. 

97. Virtudes. É grande preservativo para gangrenas e chagas podres, 

porque consome o podre e preserva o são; e também é remédio de grande 

proveito para alimpar as chagas que estiverem sujas, desfazendo um bocado 

dele em aguardente do Reino e molhando nela, quente, fios e panos, e nas 

gangrenas, ou nas podres, se usará dele em sustância, untando com ele as 

pranchetas muito bem, lavando primeiro a tal parte com aguardente do Reino 

bem quente e pondo-lhe por cima panos molhados na mesma. 

Outro Egipcíaco mais fácil, que obra bons efeitos 

98. Mel comum uma libra, vinagre forte seis onças, sumo de arruda três 

onças ou, sem ele, verdete uma onça, pedra-ume queimada meia onça; coza-

se tudo junto em tigela vidrada até tomar ponto de mel e fique de cor roxa; 

se guarde para o uso. 

99. Deste tenho usado e feito em casa várias vezes e obra efeitos 

excelentes nas chagas podres ou sujas, ou gangrenas, desfeito em 

aguardente do Reino quente, respeitando o estado da chaga, porque, se 

está mais podre, se desfará mais parte de ungüento e menos de aguardente, 

e, estando menos podre, ou menos suja, se desfará menos, e a aguardente 

será mais, e, no lenimento que se fizer, se molharão fios e panos, estando 

bem quente, e se cobrirá tudo por cima e as circunferências da chaga com 

panos de aguardente bem quente. 

100. Sendo gangrena que tenha pequena chaga ou não tenha abertura 

alguma, se lhe farão as sarjaduras necessárias com navalha ou verdugo, 

ao comprimento dos nervos, mais ou menos fundas, conforme for 
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necessário, segundo a podridão ou falta de sentimento, o que se conhecerá 

metendo a ponta da lanceta, ou de tesoura, ou alfinete grande; e, feitas 

as sarjaduras, se lavarão com aguardente bem quente, espremendo bem 

aquele sangue grosso, carregando-lhe com os dedos; dada toda a descarga 

que for possível, então estará feito o medicamento acima bem quente, e 

nele se molharão os fios e se meterão pelas sarjaduras e, por cima, panos 

molhados no mesmo e panos de aguardente tão quente quanto possa 

sofrer, cobrindo com baeta nova e atadura. 

101. Nesta cura se não bulirá senão passadas vinte e quatro horas, mas 

sim se lhe molharão os panos e fios com a dita aguardente do Reino da 

melhor que se puder achar, em se secando, e a razão é: porque, bulindo-se 

na cura e ficando a chaga exposta ao ar, se enfraquece mais aquela parte, 

exalando de si parte dos espíritos que tiver, esfriando-se com o ar, que 

tudo lhe será de grave prejuízo, o que nada disto acontecerá estando a 

parte com a cura e confortando-a quando se remolhar; eu assim o tenho 

feito muitas vezes com bom sucesso. A segunda cura e as mais se farão 

pelo mesmo modo ou conforme a cada um parecer mais conveniente, pois 

eu não estou obrigado a dizer senão o que tenho feito e observado nestas 

Minas, como mais claramente se poderá ver nas observações das 

gangrenas, onde nomearei algumas pessoas que livrei da morte. 

102. Também é muito útil para as chagas antigas e fistulosas; serve 

também para as chagas da boca e gengivas, a que chamam mal de Luanda, 

desfeito em água de tanchagem e rosada, em mais ou menos quantidade, 

conforme o estado em que estiverem as tais chagas. Também é conveniente 

o tal ungüento para as chagas do membro viril ou genital, se estiverem 

sujas e côncavas, misturado com alguma água fresca das que ficam ditas 

acima, para que não cause alguma inflamação; e se observará o mesmo 

método que fica dito, fazendo o medicamento mais forte ou mais brando. 

Este medicamento costuma alimpar as chagas, encarná-las e, muitas vezes 

sem mais medicamento algum, as sara de todo. 



Ungüento branco é o seguinte: 

103. Cera branca três onças, alvaiade em pó sutil seis onças, óleo rosado 

doze onças, claras de ovos número três, alcanfor uma oitava, tudo se misture 

e coza a fogo brando até tomar consistência de ungüento e, em falta de óleo, 

servirá azeite doce. 

104. Virtudes. Serve para queimaduras depois de feitas em chaga, 

para escoriações ou chaguinhas por causa cálida, por ser muito fresco 

e dessecante, e para encourar. 

Ungüento desopilativo de sumos para obstruções 

é o seguinte: 

105. Sumos de aipo, de funcho, de salsa, de hortelã, de cada um 

duas onças; sumos da raiz de lírio e de losna, de cada um uma onça; 

sumo da raiz de salsa duas onças, vinho três onças, azeite duas libras, 

cera branca meia libra. 

106. Os sumos se hão de tirar das ervas frescas e se porão em uma tigela 

vidrada com o azeite e vinho, com que andará alguns dias ao sol; e depois se 

ponham a fogo brando até gastar a umidade dos sumos, o que se conhecerá, 

porque, lançando com uma colher algumas pingas no fogo, não espirrará, e, 

depois que assim estiver, se coará fortemente e se lhe ajuntará a cera e tornará 

ao fogo para com ela se incorporar, e se guardará para o uso. 

107. Mas, porque não há algumas das ditas ervas nestas Minas, se tirarão 

os tais sumos de folhas de salsa fresca, de folhas de funcho e de folhas de 

picão, e também das tais raízes, que todas estas não faltam, de cada uma três 

onças; estes sumos, com uma libra de azeite e com quatro onças de banha de 

porco sem sal, sem mais coisa alguma, se porá tudo a ferver a fogo brando até 

gastar a umidade dos sumos, como fica dito; e depois se alimpará ou coará 

por pano ralo e forte, espremendo-o bem, e se guarde para o uso, o qual tenho 

feito muitas vezes e tem obrado nas obstruções admiravelmente, por cuja causa 

se deve fazer dele grande estimação e não pelo que tem de meu. 
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Ungüento para dores 

108. Banha de porco sem sal e enxúndia de galinha, de cada uma partes 

iguais; ponham-se ambas juntas a derreter em qualquer vasilha e, depois 

que estiverem derretidas, se tirem do fogo e se guarde para fomentar, que 

tira as dores em qualquer parte que estejam, ou sejam de flato ou inchação 

de humor, porque o resolve e é muito anódino e não escandaliza, por ser 

benigno; e dele tenho usado várias vezes. 

Ungüento molificativo, anódino, maturativo 

e para calos é o seguinte: 

109. Azeite doce, o que quiserem, cera da terra (como se chama no Brasil) 

a que bastar para se derreter com o azeite e ficar ungüento mole, e, se a cera 

for da mais preta, será melhor; este ungüento tem mais virtudes do que 

parece. Serve para madurar e fazer matéria qualquer apostema, não sendo 

muito grande; serve também para rachaduras dos pés e outras quaisquer 

que sejam; tira as dores por ser brando e benigno; serve para os calos dos 

pés, que admiravelmente lhe tira as dores e os amolece de tal sorte, trazendo-

o em cima deles de noite e de dia, por quatro ou cinco, e depois, metendo-os 

em água quente, se arrancarão singularmente, como em mim mesmo o tenho 

experimentado e em outras muitas pessoas e, na minha opinião, é o melhor 

remédio e mais fácil que há; serve mais para tirar os círculos muito duros 

que algumas chagas têm em roda, por cuja causa não saram enquanto os 

têm; para o que também é certo o emplasto diapalmo, baixo do ponto. 

Ungüento para as gretas dos bicos dos peitos 

e mais partes, que é certo 

110. De bolo-armênio, mirra e cerusa, de cada um duas oitavas; enxúndia 

de adem a que baste; faça-se ungüento segundo a arte e se use. 
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Ungüento para o pólipo, que nasce dentro no nariz 

111. Misture-se sumo de alhos-porós com tártaro e cera verde, faça-se 

ungüento. Usar-se-á pelas ventas do nariz, pois é de grandíssima utilidade e 

preciosíssimo remédio. 

Ungüento para diversas chagas 

112. Para chagas gálicas é excelente o ungüento de cinábrio. 

113. Para chagas superficiais, a que chamam escoriações, é bom remédio 

o ungüento de mínio alcanforado, ou ungüento de tutia, e melhor o de fezes-

de-ouro, porque são frescos e dessecantes; para chagas sujas, sórdidas ou 

podres é admirável remédio o ungüento que fica dito chamado egipcíaco, 

desfeito em aguardente ou em águas frescas, conforme as partes onde 

estiverem, porque, se estiver podre que se tema perigo, será misturado com 

a dita aguardente, como fica dito no título da sua manufatura; para chagas 

que tiverem muita vermelhidão em roda, o ungüento branco ou o de fezes-

de-ouro que fica dito; para chagas que estiverem em cima de olhos ou de 

nervos é remédio admirável lavá-las com aguardente do Reino quente e pôr-

lhe panos molhados nela todos os dias, uma só vez, a qual é também 

excelentíssima para toda a casta de feridas frescas, sejam grandes ou 

pequenas; e, finalmente, para todas as chagas em geral, sejam de qualquer 

qualidade que forem ou em qualquer parte que estejam, é prodigioso remédio 

o emplasto Saturno, cuja receita é a seguinte. 

Emplasto Saturno 

114. Chumbo queimado e lavado duas onças, sebo de bode e cera branca, 

de cada um onça e meia, terebintina seis oitavas, pedra calaminar preparada 

e alvaiade, de cada um meia onça; de ponfóliges e tutia preparada, de cada 

um duas oitavas; mirra vermelha, almécega e olíbano, de cada um uma oitava; 

azebre hepático, cânfora e nitro, de cada um meia oitava; misture-se e faça-

se emplasto segundo a arte manda. 
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Virtudes 

115. É tão singular este emplasto que não é razão passe em silêncio 

virtudes tão excelentes. É admirável para todo o gênero de chagas antigas 

deploradas e que têm desprezado os outros remédios; costuma sarar as 

profundas e cavernosas, sabendo-se aplicar dentro e fora; é certo e muito 

experimentado nas queimaduras, nas inflamações, nos tumores, nas 

erisipelas, nas feridas, nas chagas podres e corrosivas, nas cancrosas, nas 

malignas, nos pólipos do nariz, no noli me tangere; quem usar deste 

experimentará felizes sucessos; seu autor lhe chama "quase divino". 

Emplasto para durezas das juntas 

116. Pisem queijo velho com azeite doce, faça-se emplasto e se use em 

cima da dureza, que é admirável remédio, porque resolve e extrai toda a 

sorte de durezas, ainda que seja a matéria de natureza de gesso; e, quando 

este não baste, se pise o queijo com cozimento de pés de porco salgados ou 

com azeite-de-mamona; e, não bastando ainda, se use, em cima da dureza, 

pasta de chumbo azougada com seus buraquinhos e se traga em cima por 

muito tempo; o emplasto se renovará todos os dias uma vez, e a chapa se 

azougará de oito em oito dias, ou de seis em seis, nesta forma: 

117. Feita a chapa de chumbo que fique delgada e do tamanho que 

a quiserem, se lançará um pouquinho de azougue vivo na palma da 

mão e se lhe lance em cima cuspo da boca, estando em jejum, e com 

ele se irá matando o azougue, desfazendo-o muito bem com o dedo, 

cuspindo as vezes necessárias, pouco de cada uma; e depois se cuspirá 

em um paninho, pegando-lhe com os três dedos da mão, se lhe porá 

em cima do azougue para se lhe pegar e se pôr em cima da chapa e, 

com ele, se lhe carregará andando à roda, em cima da chapa, tantas 

vezes, tomando com o paninho o azougue da mão, até que fique toda 

a chapa prateada com o azougue e, furada, se aplique. 
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Para não sonhar 

118. Para os que sonham coisas tristes e turbulentas é bom remédio 

beber semente de alface em pó com água ou vinho, ao deitar na cama 

e a toda a hora que quiserem; ou ponham no leito em que dormirem 

uns pés de beldroegas e não sonharão mais. 

Leite virginal para tirar sinais da cara 

e todas as manchas ou covas de bexigas 

119. De pedra-ume crua quatro onças, água de cisterna duas libras, 

ferva tudo até se gastar a terça parte; depois se lance de fezes-de-ouro 

meia libra, vinagre branco libra e meia, ferva tudo até ficar só uma 

libra e, depois de frio, se mexa até ficar de cor branca, e se coe e se 

guarde para o uso; e com ele se unte onde tiver nódoas, sinais ou covas 

de bexigas, não sendo antigas, as vezes que for necessário. 

Outro para tirar os sinais e covas das bexigas 

120. Óleo de alecrim, ou seu bálsamo, é remédio aprovadíssimo 

para tirar os sinais das bexigas e restituir a cor do rosto a seu antigo 

estado. O lenimento, que se faz de onça e meia de azeite, misturando-

lhe seis onças de sumo de limões azedos, meia onça de fezes-de-ouro 

lavadas, outra meia de cinza de cágados, outra meia de enxúndia de 

galinha, untando com este ungüento os sinais e covas que deixam as 

bexigas vinte e cinco dias sucessivos, e, no fim deles, lavarem o rosto 

com água cozida com tremoços, terão um grande remédio. Quem usar 

do óleo humano ou, por outro modo, óleo feito de unto do homem, se 

for do rim será melhor e há de morrer esquartejado, ou sem frio, nem 

febre, pondo-o com uma pena nas covas que deixam as bexigas ou 

nas suas nódoas ; e, con t inuado por a lgum tempo, aprove i ta rá 

maravilhosamente, como eu já experimentei em minha casa por achar 

o tal óleo em uma botica. 
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Para fazer crescer as bexigas que 

estiverem alastradas 

121. Frijam três ou quatro lagartixas vivas em meia canada de azeite 

velho, até que as lagartixas se torrem, e, coado este óleo, se guarde para 

com ele, quente, esfregar os lugares em que estiverem as bexigas 

alastradas, abafando bem o doente, duas ou três vezes cada dia, com o 

qual remédio crescerão a olhos vistos. Diz o doutor Curvo que, se não 

estivera tão vizinho da sepultura, havia de fazer o dito óleo para o ter 

preparado e pronto para toda a necessidade, obrigado de um caso que 

viu e observou deste maravilhoso remédio, aconselhado de um rústico, 

o qual é o seguinte: 

122. Estava um menino com tais ânsias e agonias, porque as bexigas 

não só não cresciam, mas algumas, que tinham saído, se alastraram e 

recolheram; soube deste aperto certo homem camponês e disse que ele 

faria que as bexigas saíssem e crescessem bem; fomentou-lhe o corpo 

com o dito óleo e saíram com admiração de todos e livrou o menino da 

morte. 

Outro 

123. Em três quartilhos de água deitem quatro esquíbalas, ou bonicos 

de cavalo, assim que saírem do animal, e, depois de passadas duas horas, 

coarão a tal água por pano bem tapado, de sorte que não passe nada do 

esterco, e nesta água deitarão duas oitavas do bezoártico verdadeiro do 

doutor Curvo, feito em pó; e se desta água, bem vascolejada e revolvida, 

derem ao doente uma xícara de seis em seis horas, longe dos comeres, 

certissimamente crescerão as bexigas, como se tem visto inumeráveis vezes, 

com tal condição que o doente esteja sempre bem coberto e o aposento 

esteja bem fechado. 

124. Se algum dia suceder que, com tão decantado remédio, não queiram 

sair as bexigas, darão ao bexigoso, duas vezes no dia, uma oitava de pó de 

esterco de menino sadio, mas não saiba o doente qual é o remédio. Este é 

excelentíssimo e com ele têm escapado muitos da morte. 
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Cordial de que se deve fazer grande conceito 

para as bexigas 

125. Recipe. Em quanto baste de água comum se faça cozimento de 

flores cordiais, cardo-santo e flores de papoulas que fique em duas 

libras, e, coado, se lhe ajunte bezoártico verdadeiro do doutor Curvo 

duas oitavas, antimônio diaforético marcial dois escrópulos, triaga 

magna duas oitavas, arrobe de sabugo duas onças; misture-se e se dê 

ao doente em jejum e de tarde, seis onças por cada vez, porque é 

admirável remédio. 

126. Deste cordial tenho usado muitas vezes com bom sucesso, 

porque, além de rebater o humor maligno, é sudorífico e faz ventilar 

os humores e suar o doente e, por isso, muito conveniente para saírem 

as bexigas para fora e ficar a natureza mais forte e senhora de si. 

127. A cautela em todas bexigas, ainda que pareçam boas, é sempre 

muito necessária , porque, ao mesmo tempo que se cuida não ter 

perigo, daí a poucas horas morrem, como tenho visto alguns escravos, 

pelo que haja grande cuidado em que estejam os doentes bem cobertos 

em casa reco lh ida e aonde não hajam ventos , para que se não 

constipem os poros, e o humor, que havia de sair por eles para fora e 

livrar ao enfermo, não faça retrocesso para dentro e o mate, como 

muitas vezes tem acontecido. Os remédios para defender os olhos e a 

garganta comumente são sabidos; mas, sem embargo disso, apontarei 

os seguintes: 

128. Para defender a garganta se faça gargare jo de água de 

tanchagem com pós de alva de cão bem finos, os quais se tomarão a 

miúdo; e para defender os olhos se desfarão umas féveras de açafrão 

em água-rosada que fique bem amarela e, com uma pena, se lançarão 

umas pingas nos olhos e suas pálpebras, a miúdo; isto se fará logo 

assim que aparecerem os primeiros sinais de bexigas ou as primeiras 

apontarem, e nisto se terá grande cuidado, por não verem ao depois 

os doentes cegos ou morrerem sufocados com os humores que lhe 

tapam a garganta. 
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Para surdez dos ouvidos 

129. Tomem um rabão de horta que seja grosso, corte-se por junto das 

folhas, e depois se lhe tire mais uma talhada e se cave todo o outro, de modo 

que se lhe tire todo o branco de dentro, e se encha de água de manjerona e, 

coberto com a mesma talhada, se enterre outra vez na terra por quatro ou 

cinco dias e, passados eles, se lhe tire a água de dentro e se guarde para o 

uso, deitando dentro do ouvido meia colher morna por cada vez, tapando-o 

com algodão de cheiro. 

Outro para o mesmo 

130. Derreta-se a banha de uma enguia e, deitada morna dentro 

dos ouvidos umas pingas por cada vez, faz logo ouvir. 

Outro, que é grande segredo para a surdez antiga 

131. Espíri to de vinho, deitando umas gotas por cada vez nos 

ouvidos, assim frio, porque, como é espíri to, os espíri tos não se 

aquentam, mas sim todos os outros remédios que se aplicarem aos 

ouvidos; este dito tira a surdez, a dificuldade de ouvir e o zunido; é 

segredo grande; deitam-se as pingas de manhã, de tarde e à noite ao 

recolher na cama, e se tapam com algodão de cheiro. 

Outro para surdez, dores e zunidos 

132. Façam uma cova em uma cebola, tirando-lhe todo o miolo que 

se puder tirar, esta seja das brancas, e se encha de óleos de amêndoas 

amargosas, e com um bocado de açafrão se asse em borralho, pondo-

lhe o que se lhe tirou antes de se fazer a cova; depois de assada se 

esprema muito bem, e o licor que sair se deite nos ouvidos às pingas; 

ou também pode servir o óleo de amêndoas amargosas por si somente, 

que dele tenho usado infinitas vezes com bom sucesso. 
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Para os surdos que deitam matéria ou humores 

pelos ouvidos, remédios bons 

133. O sumo de funcho morno deitado nos ouvidos faz grande 

proveito; frigir quatro ou cinco ratinhos vivos acabados de nascer, 

ou nascidos de dois ou três dias, em oito onças de óleo de arruda e 

seis de óleo de amêndoas amargosas; e como se torrarem os ratinhos, 

guardareis o tal óleo como um remédio precioso e dele deitareis nos 

ouvidos ao deitar na cama algumas gotas, que observareis um grande 

proveito. 

134. Um rábão feito em talhadinhas o frigireis em azeite comum até 

que se torrem as tais talhadinhas e com uma onça deste azeite e outra 

de vinho branco generoso enchereis a cova de uma cebola, ou de mais 

cebolas, e as poreis a assar sobre fogo muito brando, e depois guardareis 

este licor para dele deitardes umas pingas por muitos dias nos ouvidos 

surdos e vereis um efeito maravilhoso. Eu tenho usado deste remédio 

algumas vezes em pessoas que ouviam muito pouco e lançavam matéria 

pelos ouvidos , pr inc ipa lmente lançavam mais nas ocas iões dos 

movimentos da Lua, e sempre alcancei com ele bons efeitos. 

135. Os que deitam matéria pelos ouvidos, que haja quatro ou cinco 

anos, certissimamente ficarão surdos sem remédio; trazer por muito 

tempo dentro do ouvido uma bolinha de algodão de cheiro, na qual 

tenham metido dentro um bocadinho de bom almíscar, é remédio que 

enxuga bem as matérias e esperta o ouvir, o qual prova bem em muitas 

pessoas, e algumas só com ele sararão. Uma enguia de água doce 

assada no espeto deita de si uma gordura, que, misturada com o seu 

fel, deitando no ouvido duas ou três gotas por cada vez, é remédio de 

maior eficácia que se tem achado nas experiências antigas e modernas. 

136. O remédio que a todos excede na virtude para a surdez e 

zunimento nos ouvidos é o seguinte: tomai trezentos ovos de formigas 

e quaren ta b i chos -de -con t a , chamados mi l í pedes , de cas tó reo 

verdadeiro uma oitava, de polpa de coloquínt idas , de folhas de 

manjerona, de losna, de arruda, de cada coisa destas uma oitava, de 

para os que 

de i t am m a t é r i a 

pelos ouvidos 

ou t ro para os 
que de i tam 
m a t é r i a pelos 
ouvidos 

o u t r o s 
r e m é d i o s 
para a 
s u r d e z 

o u t r o , 
que e x c e d e a 
todos, segundo 
diz o seu au to r 



canela finíssima duas oitavas, de erva-doce, de cominhos, de alcaravia 

e de funcho, de cada coisa destas duas oitavas, de casca de romã, de 

heléboro negro e cascas de rábão, de cada coisa destas três oitavas, 

de amêndoas amargosas duas onças; tudo bem pisado se meta em um 

frasco de vidro forte com meia canada de azeite velho, o melhor que 

se puder achar e, fechando-se-lhe a boca muito bem, se enterre em 

monte de esterco de cavalo por quinze dias e, no fim deles, se tire o 

frasco ou garrafa do esterco e se meta em tacho de água e se faça 

ferver por duas horas, e, acabadas elas, se coe o tal óleo com forte 

expressão e se guarde em vaso bem tapado, e deste óleo deitarão todos 

os dias no ouvido quatro ou seis gotas pela manhã e ao recolher na 

cama, e no discurso de um mês experimentarão um efeito prodigioso. 

137. O espírito de vinho que fica dito ou, em sua falta, água da 

rainha de Hungria, misturado em igual parte com óleo de amêndoas 

amargosas, bem batido tudo, e deitar deste remédio algumas gotas 

mornas dentro dos ouvidos pela manhã, antes de erguer da cama e à 

noite ao recolher nela, cobrindo o ouvido com algodão de cheiro, e, 

se dentro dele meterem um torrãozinho de almíscar ou, em sua falta, 

de a lgá l ia , exper imenta rão um efeito marav i lhoso , como eu já 

experimentei. 

138. Do dito almíscar ou algália, meter dois grãos ou três dentro 

de algodão de cheiro e, trazido sempre dentro no ouvido, ainda que 

lhe não botem dentro remédio algum, renovando outras bolinhas 

quando for necessário, é remédio que a pessoas totalmente surdas 

curou em pouco tempo, pois é seguro e aprovadíssimo. 

139. É, porém, de advertir que, se estes remédios ou qualquer deles 

forem aplicados depois que o doente estiver purgado universalmente 

com purgas de resina depois de xaropes preparantes, e depois com 

purgas capitais, obrarão muito melhor os ditos remédios e será o 

caminho mais verdadeiro, porque, estando o corpo cheio de humores e 

a cabeça, fica clara a razão de não obrarem tão bem. O sumo da arruda 

misturado com igual parte de mel, que seja do melhor que houver, 

deitado às gotas como fica dito, é também muito bom remédio. 
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140. Advirto que, quem tiver surdez ou falta de ouvir, por nenhum 

caso tome suores, porque ficará surdo ou cego para toda a vida, se a 

doença for nos olhos, porque, sendo a doença nos ouvidos ou nos 

olhos, de nenhuma sorte convêm suores; assim o dizem autores graves. 

Ε a razão disto é porque, com os suores, se adelgaçam os humores e 

dão consigo nos órgãos auditórios e visuais. 

141. Também a aguardente do Reino morna, sendo a surdez, a dor 

ou zunido procedido de flatos ou de humor frio, lançada dentro, às 

pingas, tapando com algodão de cheiro ou com outro qualquer , 

continuado este remédio por alguns dias, experimentarão admiráveis 

efeitos, o que eu em minha própria pessoa experimentei, estando 

quase surdo, como já disse no princípio deste livro e bebendo, aos 

c o m e r e s , a lgumas p ingas ; e o mesmo expe r imen ta ram mui tos 

enfermos a quem aconselhei o tal remédio. 

Para mataduras de besta 

142. Se acontecer que alguma pessoa, indo em jornada dilatada e a 

sela fizer matadura na besta em que for, pise a erva chamada persicaria 

maculata, ou por outro nome mal-casada, lha ponha à noite, que logo 

sarará; e, em falta desta, segurem no suadouro uma pele de sebo de 

boi ou vaca, do rim ou do redenho das suas tripas, ou de carneiro, e 

podem fazer viagem. 

Outro, para quando algum cavalo ou outra 

qualquer besta não puder andar, 

por causa de resfriamento nos peitos e espáduas 

143. Arranquem bastante jaborandi, que nas Minas não falta, e, 

cortadas miudamente as folhas, paus e raízes, se meta tudo em tacho 

grande com umas poucas de rachinhas de sassafras verdadeiro, com 

três ou quatro mãos cheias de mentrastos e depois se encha o dito 

tacho de urina e se ponha a ferver até diminuir a terça parte; e deste 
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coz imento se t irará o necessár io para dar um banho nas par tes 

q u e i x o s a s com um pano m o l h a d o , ne le e s t ando b e m q u e n t e , 

chapejando por muito tempo, estando a besta em parte recolhida de 

vento; e logo se fará uma cenrada de cinza peneirada e lançada no 

que bastar do mesmo cozimento, de modo que fique uma massa 

b randa para se poder ba r ra r com a mão as pa r tes que foram 

chapejadas, o que se fará contrapelo; e, depois de estarem todas as 

partes queixosas bem barradas, se cobrirá com uma baeta ou capote a 

dita besta, e, atada a cobertura, se deixará estar até o outro dia, no 

qual se fará o mesmo, e assim nos mais dias que forem necessários, 

advertindo que, se isto se fizer quando o sol estiver quente e sempre 

em casa recolhida, será melhor; e, quando se fizerem as curas, se 

alimpará toda a cinza que tiver pegada; e a boa cobertura, e bem atada, 

é preciso. 

144. Tendo eu um cavalo doente de resfriamento nestas Minas e 

mandando-o sangrar, carregar e outros vários remédios por conselho 

de um alveitar, nada foi bastante para que o cavalo tivesse melhora 

alguma, estando sem se poder bulir dos peitos, indo-se com os narizes 

ao chão, custando muito para o fazer dar um passo; nestes termos, 

vendo um bom cava lo pe rd ido , inves t igue i o r eméd io ac ima , 

misturando-lhe também um punhado de sal depois de tiradas as ervas, 

com o qual sarou e me serviu tempos bastantes e o vendi são, fazendo-

lhe o remédio como fica dito, e duas vezes cada dia. 

Para dor de c ó l i c a , remédio experimentado 

145. De triaga brasílica meia oitava, ou uma, se a dor for forte, desfeita 

em aguardente do Reino, ou, em falta, em água de infusão do chá e, na falta 

de tudo, em água quente, e se beba; é remédio certo e muitas vezes por mim 

experimentado. A mesma água de chá com açúcar e bebida uma porção bem 

quente é capaz de tirar a dor de cólica ou dor de barriga, como muitas vezes 

tenho experimentado. Também, para quem tiver comido muito em algum 

banquete que não possa vomitar e esteja com ânsias, é remédio que obra por 
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modo de milagre em tirar as ânsias e fazer bom cozimento, como tenho visto 

em algumas pessoas e experimentado em a minha própria, com admiração 

dos que me viram, porque, oferecendo-me um jantar de que gostei, me fui 

metendo nas iguarias, sem entender que era demasia à natureza; depois não 

podia sossegar, com ânsias em pé, nem deitado, e com uma grande xícara de 

água de chá com pouco açúcar, de improviso fiquei sem queixa alguma. 

Outros remédios fáceis 

para dores de c ó l i c a s ou de barriga 

146. Duas ou três folhas de fumo verde, chamado também erva-santa, 

fritas em um pouco de azeite doce e com ele fomentar a barriga, estando 

bem quente, enfaixando com toalha e um papel por cima do óleo é remédio 

fácil para os pobres e de grande proveito, tomando, ao mesmo tempo, pela 

boca, pós de butua em água quente ou aguardente. Também os pós da casca 

grossa e amarela a que chamam nas Minas "paratudo" e há bastantes paus 

dela, os quais são grossos e delgados com as folhas largas, e é este remédio 

tão vulgar em algumas partes que até os pretos trazem esta casca consigo 

para as ocasiões de suas dores de barriga, e as casas que dela têm notícia não 

estão sem ela, por ser tão prodigiosa que, em se bebendo dela quantidade de 

meia oitava até uma, ralada com um ralador ou pisada e feita em pó, dada 

em aguardente do Reino, não há dor, ou seja de barriga, ou de estômago, 

que se não renda a tão singular remédio, descoberto por um paulista sertanejo 

ou sertanista; ou também em vinho ou água quente, sendo pessoa que não 

beba bebida alguma. 

147. Este remédio há poucos anos que se divulgou, e, estando ele ainda 

em algum segredo, eu vi uma receita em uma botica, na qual pedia um 

cirurgião uma oitava dos ditos pós, chamando-lhe magistrais para melhor 

segredo, e vendo dá-los ao boticário, conheci os ditos pós serem da dita casca, 

e perguntando o portador da receita ao boticário quanto custava o remédio, 

respondeu que custava uma oitava de ouro, o que me fez admirar, e disse ao 

boticário o que me pareceu; ao que respondeu que o cirurgião assim a 

mandava vender e, pelo desbaratado preço que vi, lhe respondi, se queria 
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algumas cargas dela de graça lhas mandaria vir, pois conhecia já os paus e 

sabia havia bastantes pelos matos; e hoje é tão procurada que, principalmente 

os paus que estão nas estradas, estão todos esfolados, e é certo ser este um 

grande remédio e digno de se mandar conduzir a partes mui remotas; e por 

junto do caminho do Rio de Janeiro para as Minas há abundância dos paus, 

e nas Minas só sei que hajam os tais paus nas Minas de Mato Dentro. Também 

se dá em água quente às pessoas que não bebam aguardente. 

148. Mas, quando a dor de cólica for desesperada que não obedeça 

a remédio algum, se lance em cima da dor uma ventosa de boca larga, 

que, diz o doutor Curvo, e Galeno, que de improviso se lhe tirará a 

dor, principalmente se for procedida de flatos; as ajudas de caldo-de-

galinha são seguríssimas e singulares em toda a sorte de dores, quer 

sejam de causa quente ou de fria, mandando ao doente que as retenha 

dentro em si mais tempo que puder e, se ficarem de um dia para o 

outro melhor será, nem fará impedimento uma para se lançar outra. 

149. A ra iz do gengibre m a s t i g a d a e engolido o s e u s u c o é 

g rande remédio , ou t a m b é m p i s a d a e dada em á g u a q u e n t e ou 

agua rden te ; e t a m b é m é g rande remédio m e i a oi tava, m a i s ou 

m e n o s , de pós de ra iz de b u t u a , ou m e i a o i t a v a de t r i a g a 

b r a s í l i c a ou m a g n a , p a r a dor de ba r r i ga ou de có l i ca . 

Sendo a dor de c ó l i c a de causa quente, que se fará? 

150. Conhecer-se-á a dor ser procedida de causa quente porque não 

terá obedecido aos remédios quentes, ou com eles se terá alterado, ou 

o doente será de sua natureza cálido, colérico ou sanguinho, ou porque 

a dor sobreveio ao tempo que comeu alguma coisa quente. 

151. Será, pois, o seu remédio ajudas de água de cisterna avinagrada 

e morna, ou ajudas de água de tanchagem, ou de água de malvas, ou 

de ca ldo-de-gal inha que seja cozida , pr imei ro com tanchagem, 

almeirão, chicória e borragens, ou parte destas; e pela boca tomará o 

doente triaga magna ou de esmeraldas desfeita em água morna, ou 

tomará as emulsões das quatro sementes frias maiores adoçadas com 
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pouco açúcar, pois é remédio de que tenho usado com bom sucesso, 

feitas como se diz no princípio deste tratado; e também usava, ao 

mesmo tempo delas, de ajudas de leite fresco e morno com uns pós 

de açúcar. 

Remédios para o panarício 

152. O panarício é um apostema pequeno ou tumor que nasce nas 

pontas dos dedos das mãos, e algumas vezes dos pés, nos quais, umas 

vezes, há dores pequenas, outras maiores e outras gravíssimas que 

fazem aos doentes perder o juízo, o dedo, a mão, o braço ou a vida, 

por serem estes procedidos de humor mal igno, met ido entre o 

periósteo e o osso, que às vezes o corrompe se se não açode no 

princípio com remédios eficazes, os quais são os seguintes: o primeiro 

é de minhocas machucadas e postas logo no panarício, sem demora; 

para melhor aplicação se meterão em um saquinho, para nele meter o 

dedo, e é este remédio dos que têm o primeiro lugar e eu não usei de 

outro depois que tive conhecimento deste. O segundo é de uvas-de-

cão machucadas e postas, as quais são as que nascem em cima dos 

telhados e pelas paredes, que costumam dar umas espigas; quem 

experimentar o das minhocas, a quem o curar e a seu autor rogará 

muitos bens; e os ditos dois remédios são dois segredos mui grandes 

para o panarício mais terrível que houver, mas hão-se de aplicar no 

princípio e renovar de hora em hora. 

Outros para o mesmo 

153. Quando a dor for desesperada e não obedeça a remédio algum 

dos que ficam ditos, ou sendo em parte que os não haja, aquentarão 

um pouco de vinagre que esteja tão quente que o doente não possa 

senão meter o dedo e tirá-lo uma e muitas vezes, e depois lhe ponha 

panos do mesmo bem quentes; e se não houver este, assem um limão, 

cortando-lhe primeiro uma talhada e pulverizando o que se há de assar 

com sal, e posto em cinza bem quente com brasas ao redor; e tanto 
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que o sal estiver derretido, se fará no limão um buraco capaz de meter 

o dedo, o qual se meterá nele, sofrendo a quentura o mais que for 

possível, ou meterá muitas vezes, pondo-lhe depois o miolo do tal 

limão com seus panos atados ou molhados, em sumo de outros limões. 

Também dizem alguns autores que, metido o dedo dentro do ouvido 

de um gato, deixando estar por algum tempo, é grande remédio de 

virtude oculta, e depois se lhe ponham panos molhados em vinagre 

ou sumo de limão; e, sendo em mulher, meta o dedo no seu vaso 

natural por espaço de um quarto de hora e os mesmos panos acima, 

que obra por virtude oculta e tira as dores. 

Outro particular para fazer matéria 

154. Quando as dores forem intensas no panarício e não quiser fazer 

matéria , se meterá em um saquinho de couro de luva, ou outro 

semelhante, esterco humano e fresco, e se meterá o dedo dentro do 

tal saquinho, renovando este remédio as mais vezes que for possível, 

porque é de virtude superior a todos, assim para tirar as dores, como 

para fazer matéria e arrebentar com o mesmo. 

155. Mas, no caso que suceda não obedecer a remédio algum dos 

que ficam ditos, antes as dores vão em aumento e a inchação é sinal 

de que a matéria é maligna e está pegada no osso, em tal caso se abrirá 

todo o dedo, ou naquela parte da maior dor, com um verdugo ou 

navalha, com toda a força, para o tal ferro chegar ao osso, aonde 

certamente estará a dita matéria, para que saia para fora, que será o 

único remédio; e depois de bem espremida aquela parte para dela 

correr bem sangue, se lhe meterá um ou dois lequinos de fios molhados 

em espírito de vitríolo ou em óleo de enxofre, e bem calcados com a 

pinça ou ponta de tesoura, para que cheguem ao osso e comam a 

corrupção que houver nele, se a houver; e, quando a não haja, sempre 

será remédio conveniente para consumir a tal matéria; e por cima dos 

tais lequinos se porão outros e panos molhados em todo o ovo bem 

batido, e a mesma cura se fará por duas ou três vezes, curando ao 

depois conforme for necessário e os autores mandam. 

e s t e r c o 
humano para 

f a z e r r e b e n t a r 
a m a t é r i a do 

panarício 

a b e r t u r a no 
panarício que 

chegue ao osso 
e esp ír i to de 

vitríolo 



156. Digo que se abra quando as dores forem intensas e que se lhe 

metam os lequinos molhados no tal espírito, porque assim me sucedeu 

um caso no mar, fazendo eu a primeira viagem de Lisboa para a Bahia, 

na forma seguinte: Nasceu a um marinheiro um panarício no dedo de 

uma mão e, fazendo-lhe alguns remédios dos poucos que permitem 

aquelas casas, não obedeceu, mas sim foi a mais com tantas dores e 

inchação que o homem atirava consigo ao chão, sem reparar se caía 

bem ou mal, e com tais gritos e desesperação que em tudo parecia tinha 

perdido o juízo; nestes termos considerei que a matéria estava no osso 

e que o seu único remédio era abrir o dedo em forma que ela saísse 

dele; prognostiquei o perigo que tinha de o perder, cortando-se-lhe, ou 

a mão ou a vida, e assim o capacitei a consentir lho abrisse e, pondo-

lho em cima de um bofete, lhe meti o verdugo, carregando-lhe com 

toda a força, para que, da primeira vez, chegasse ao osso; e, com efeito, 

me não enganei, porque, feita a obra, saiu matéria misturada com 

sangue; curei na forma dita acima e logo se foi desvanecendo a inchação, 

as dores a menos, que, em poucos dias, ficou livre de todas, e, quando 

chegamos à Bahia, chegou são, sem perder nada do dito, nem ficar com 

lesão alguma, porque lhe dei a incisão ao comprimento dele. 

Remédio para queimaduras de pólvora na cara 

157. De manteiga crua seis onças; lave-se nove vezes ou mais em água 

de esperma ranarum, se lhe misture óleos de gemas-de-ovos duas onças e 

disto se faça lenimento, com o qual untarão a queimadura com uma pena, 

que curará qualquer queimadura em oito dias, por grande que seja. 

Outro para queimaduras de água ou fogo 

158. De azeite fresco, ou melhor será óleo de sabugo duas onças, claras 

de ovos quatro; tudo se bata com espátula de pau bem batido, até que 

faça lenimento e, com isto, se unte com pena de galinha preta, e nada se 

lhe ponha por cima, que é certo e nem cicatriz deixa; e diz seu autor que 

não há experimento melhor. 
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Outro para não empolar, e certo 

159. Ass im, logo que suceder a lguma esca ldadura com água 

fervendo, com azeite ou com fogo, não saindo logo a pele, mandem 

lavar uma mulher por baixo, e com aquela água lavem a queimadura, 

pondo-lhe panos molhados que estarão livres de esfolar, nem de 

empolar, e ficarão logo sãos, como eu tenho visto algumas vezes. 

Outro certo 

160. Batam as claras de ovos que quiserem com o óleo de linhaça, 

que fique a modo de lenimento, e nele molhem panos delgados, não 

os deixando secar, que é infalível para tirar as dores e não empolar: 

eu assim o tenho experimentado algumas vezes com felicidades. 

Outro também certo e fácil 

161. Pisem uma ou duas cebolas com pouco sal e, pondo a tal massa 

em um prato inclinado para destilar, daquele licor que for saindo se 

vá untando a queimadura com uma pena, e verão efeitos prodigiosos, 

untando-se a miúdo, com tal condição que a tal queimadura não há 

de estar esfolada, porque, se o estiver, lhe fará grande dano. É tal este 

remédio que os seus prodigiosos efeitos de tirar a dor, o ardor, o 

pruído e impedir que não empole farão admirar a todos, porque, 

imediatamente, faz os proveitos referidos, advertindo que se há de 

usar dele logo no princípio. 

Para as chagas das queimaduras 

162. Litargírio de ouro duas onças, óleo de gemas-de-ovos onça e 

meia, óleo de dormideiras uma onça, ungüento populeão duas onças, 

cânfora meia oitava; de tudo se faça ungüento segundo a arte. Ou 

este. Claras de ovos duas bem batidas, óleo de gemas-de-ovos uma 

onça, alvaiade em pó sutil quatro oitavas; tudo se bata muito bem até 
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se fazer lenimento, e, molhado um pano delgado, se ponha na chaga, 

e, sendo nos matos, em lugar do óleo de gemas-de-ovos servirá o 

rosado e, na falta deste, azeite doce. 

Os ungüentos que podem servir para as chagas 

das queimaduras são os seguintes: 

163. Ungüento branco alcanforado, ungüento de fezes-de-ouro, 

ungüento de tutia; qualquer destes, estendidos em pano de linho 

delgado e seja o ungüento em pouca quantidade e o pano não seja de 

camisa de mulher, renovando-se a miúdo, curarão qualquer chaga até 

encourar. 

Remédios para a asma 

164. Em uma tigela de caldo-de-galinha se deite espírito de tabaco 

de três até doze pingas, se tome em jejum e de tarde, que é específico, 

p r i nc ipa lmen te depois que o doente es t iver pu rgado com um 

vomitório e alguma purga mais, como de maná, etc. 

Outro 

165. O espírito de enxofre tirado por campana e misturado com 

água da fonte, que fique com azedo agradável, brando, é estupendo 

remédio; toma-se uma colher de cada vez e repete-se muitas. 

Outro 

166. Uma esponja molhada em vinagre de arruda e cheirada faz 

suspender, de repente, o paroxismo da sufocação da asma, o que 

sucede porque a asma é gota-coral do bofe, e, como o cheiro da arruda 

rebate a gota-coral, não é de admirar que rebata o acidente da asma. 

O tabaco de fumo, ou fumo tomado no cachimbo por muitos dias 

depois de dormir e antes de comer, não só cura a asma de causa fria, 

mas preserva dela e desobstrui a sustância e brônquios do bofe. 
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Outro 

167. Diz o doutor Curvo o seguin te . Consta-me, por repetidas 

experiências, que os pós dos gatinhos acabados de nascer de poucos dias, 

metidos vivos em uma panda nova barrada com o seu testo e metida no 

forno para se secarem, de sorte que se possam fazer em pó, dando uma 

oitava deles em água cozida com cabecinhas de hissopo, orégãos e açafrão, 

faz grandíssimo proveito. Com este remédio curou a um menino , 

morador junto à igreja dos Mártires, que havia dois anos padecia 

terríveis acidentes de asma, procedidos de dormir com um gato na 

cama, o que é danosíssimo, porque o bafo daquele animal tem uma 

tal antipatia com o nosso bofe que, infalivelmente, causa asma a todas 

as pessoas que dormem com eles na cama, o que lhe consta (diz ele) 

por mil exper iências , e que, quando era chamado para doentes 

asmáticos, lhe perguntava logo se tinham dormido com gatos e todos 

lhe diziam que sim; sendo, pois, o bafo a causa da asma, o seu pó é 

remédio dela. 

168. Também está introduzido em pessoas fidedignas que meter a 

urina do asmático em uma ponta de boi e pendurada na chaminé se vai 

diminuindo a asma ao compasso que a urina se vai secando; se se fizer 

este remédio, não fará dano, nem se perderá nada, porque se tem visto, 

em coisas que parecem ridículas ou embustes de benzedeiras, acharem-

se alguns remédios admiráveis, o que se não pode negar. 

Outro 

169. Tomai de tâmaras sem caroço três o i tavas , de folhas de 

escabiosa uma mão cheia, de raízes de lírio cardano, cortadas em 

talhadinhas uma oitava; tudo se coza em quatro canadas de água-

mel, que é água adoçada com mel, e desta água, depois de coada, 

beberá o doente por continuação e mostrará a experiência que é 

remédio portentoso. Já se o doente se sangrar debaixo da língua, nas 

veias a que chamam leônicas, que estão à vista, se verá um efeito 

maravilhoso, com tal condição que o doente há de estar purgado 
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racionavelmente com seis grãos de tártaro emético, que, para as asmas 

e tosses, é a melhor e mais proveitosa purga ou vomitório que tem a 

Medicina. 

Asma seca, convulsiva ou espasmódica 

170. A asma seca, chamada também convulsiva ou espasmódica, é 

diferente da asma úmida, porque na asma seca rara vez há tosse, não 

tem piados, nem roncos na garganta, nem estertor no peito, somente 

tem muita falta na respiração, nem podem estar deitados de nenhum 

dos lados, ou, se se deitam, é por pouco tempo; ordinariamente tem 

inflamação nas faces do rosto e muita secura na boca. 

171. O seu maior remédio é o uso de leite de burra continuado por 

muito tempo, tomando um quartilho por cada vez em jejum, deitando-

lhe dentro um escrópulo de pó sutilíssimo de unha de grão besta, e 

nas terras aonde não houver o dito leite e a dita unha, poderá servir, 

ainda que menos eficaz, o leite de cabra e a unha do burro feita em 

aparas e pó sutil, contanto que não ande com o cio; ou melhor que o 

leite de cabra será uma onça de manteiga crua derretida e bebida em 

jejum com os ditos pós ou sem eles, não os havendo, ou umas 

amendoadas feitas em água de cevada, como se diz no princípio deste 

tratado. Com o remédio do leite de burra se curou dom Francisco 

Mascarenhas, dona Isabel Guilherme e outras muitas pessoas. Com a 

manteiga derretida tomada por muitos dias se curou uma religiosa e 

outras pessoas. 

172. Mas porque a falta da respiração ou sufocação convulsiva ou 

espasmódica pode suceder de noite, fora de horas, e não se lhe possa 

então acudir com os maiores remédios, neste aperto se lhe acudirá 

metendo-lhe os pés logo em água bem quente, por tempo de uma hora, 

cevando a dita água com outra muito quente; e a razão por que os 

tais b a n h o s a p r o v e i t a m mui to é p o r q u e a água bem quen t e 

desencor re ia as f ibras do bofe e d iaf ragma, que, por es ta rem 

encorreadas e convulsas, ou espasmadas por causa de algum tumor 
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maligno, nem o diafragma e bofe podem fazer o seu ofício, que é 

ventilar e abanar o coração, e por falta deste abano ou refrigério se 

sufocam os tais doentes e morrem; mas, desencorreadas as fibras por 

virtude da dita água bem quente, torna a continuar a ventilação e 

livram os doentes, como se tem observado em várias pessoas com toda 

a certeza que se livraram do paroxismo e última agonia da morte que 

nem se podiam confessar, nem dar sinal para o confessor os absolver. 

Asma úmida 

173. A asma úmida é aquela em que os doentes têm tosse, roncos e 

piados no peito; deitam alguns escarros muito viscosos, pegajosos e 

grudentos; esta se cura, em primeiro lugar, com um ou dois vomitórios, 

pois é utilíssimo remédio e o mais principal de todos, e depois alguns 

dos que ficam referidos. Ou o seguinte: em meio quartilho de caldo de 

galo velho deitem dez reis [sic] de bom açafrão em pó e seis grãos de 

ouro diaforético, que é admirável remédio e faz milagrosos efeitos. 

174. Se nada do que fica dito aproveitar, podem recorrer ao remédio 

do espermacete que fica receitado na observação sétima, pois é remédio 

de que tenho experiência certa em tosses rebeldíssimas e desesperadas. 

Observação em o diferes Gervásio Barbosa, morador 

na freguesia de São Caetano, Ribeirão Abaixo, o qual padecia 

uma asma sufocante de sua natureza úmida, de que ficou 

livre com dois vomitórios e uma purga de maná 

175. No ano de 1722 me mandou chamar o alferes Gervásio Barbosa, 

morador então na freguesia de São Caetano, distrito da Vila do Carmo, 

o qual estava na cama sufocando-se por instantes, por não poder tomar 

a respiração, com roncos e piados no peito e com tão grande aperto 

que não podia estar senão meio deitado e meio sentado para poder 

respirar, ao qual mandei tomar um vomitório de seis grãos de tártaro 

emét ico , com o qual fez uma obra admirável , assim pela boca , 
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lançando grande cópia de cóleras, como por baixo, e depois desta obra 

ficou tão a l iv iado que lhe dava mui pouca molést ia o respirar , 

podendo já fazê-lo sentado e deitado; à vista de tão grande alívio, o 

mandei descansar dois dias, no fim dos quais tomou outro vomitório, 

com que fez boa obra e ficou quase de todo aliviado. Passados outros 

dois dias, lhe mandei tomar uma purga de maná em cozimento peitoral 

e ficou de todo são. 

176. Passado pouco mais de um ano, lhe tornou a sobrevir a mesma 

queixa e com o mesmo aperto; tornou-me a mandar chamar e o mandei 

purgar com outro vomitór io; depois dele ficou lançando muitos 

escarros grossos e purulentos com mais alívio na respiração, mas 

s empre com os p iados no pe i to , a modo de ga to ; o rdene i - lhe 

expectorantes de lambedores de aguardente, porque os não tenho 

achado neste clima mais singulares nas enfermidades de matéria fria 

ou úmida, com os quais se foi achando com muito alívio e lançando 

poderosamente escarros mui grossos e, passados dez ou doze dias, o 

mandei purgar com uma purga de maná em cozimento peitoral, com 

a qual ficou mais aliviado na respiração; e dando-lhe esta doença 

cuidado pelas repetições que lhe fazia nas ocasiões das luas, mas estas 

duas que tenho dito foram as de maior aperto, mandou chamar um 

médico, o qual lhe disse que os remédios estavam bem aplicados e 

que não tinha nada de novo que lhe aplicar; fui desenganando este 

doente para se sair das Minas, o qual, ficando com boa respiração e 

de todo aliviado, se foi preparando para vender a sua lavra e escravos, 

que enfim veio a conseguir e hoje se acha no Rio de Janeiro, aonde, 

como em outro clima, tem logrado melhor saúde há uns poucos de 

anos, livre do tal achaque, no que me não enganei, como em outros 

mais doentes que aconselhei saíssem do clima das Minas para sararem 

de algumas enfermidades que estavam casadas com eles e fora dele 

sararam. 
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Para caírem os cabelos e não tornarem a nascer 

177. Tomem uma pouca de carne de vaca , ponham-na aonde 

apodreça e se encha de bichos, estes bichos se sequem ao fogo até que 

se possam fazer em pó, mas não se queimem; destes pós fareis umas 

papas com sumo de agraço pisado, que é o sumo que sai das uvas 

verdes, e poreis isto no lugar que quiserdes pelar e que fique sem 

cabelo, e deixai estar este remédio na parte, até que se seque, e então 

puxareis pelos cabelos e se tirarão sem dor; e, no caso que tenham 

algum, torne-se a pôr o remédio, que, secando-se na parte, se tirarão 

sem dor e sem falta para nunca tornarem a nascer. 

178. Se untarem muitos dias a parte aonde quiserem que caia o 

cabe lo com água que des t i lam as parre i ras quando as podam, 

misturada com azeite, cairá o cabelo que ali estiver. Fomentar muitas 

noites a parte aonde quisermos que caia o cabelo com sumo de miolo 

de abóbora, misturado com pós sutilíssimos de crocus martis, cairá 

dela o cabelo. 

Para não nascer cabelo 

179. Esfregar a cabeça ou outra qualquer parte aonde não quiserem 

que nasça cabelo com o sangue de uma rã de ribeira corrente, não 

nascerá ou não tornará a nascer; a raiz ou cebola do jacinto de flor 

vermelha, esfregando a parte com ela, impede o nascimento dos 

cabelos. Arrancados os cabelos e untar aquela parte com o sangue de 

um morcego não deixa nascer o cabelo muitos anos; quem esfregar a 

parte, depois de tirados os cabelos, com sangue de cágado conseguirá 

o não tornarem a nascer. À meia onça de cal virgem em pó sutil ajuntai, 

de vinagre forte e urina de cabra, partes iguais, tudo se ferva junto, e 

com este remédio fomentai o lugar, que não nascerão nele mais 

cabelos ; e o mesmo faz esfregando a parte com esterco de gato 

misturado com vinagre fortíssimo, fará cair o cabelo, untando a parte 

várias vezes cada dia. 
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Para fazer nascer cabelo na cabeça 

ou em outras partes 

180. É experiência certíssima que, rapada a cabeça à navalha, quatro 

ou cinco vezes, e untá-la com sebo de homem esquartejado, ou com o 

seu óleo por tempo de um mês, faz nascer o cabelo, e, se untarem a 

cabeça dois meses com o dito sebo, lhe nascerá tanto que não terão 

vontade de mais; tira também certamente as manchas e sinais das 

bexigas e desfaz as suas covas, untando-as todos os dias duas vezes 

com o tal sebo ou com o seu óleo; e também desfaz as cicatrizes das 

feridas que ficam na cara ou mãos, o qual se acha em algumas boticas 

vendido pelos carrascos; porém há-se de aplicar logo no princípio ou 

ao menos de pouco tempo. Também untar a parte com mel misturado 

com pós de moscas muitas vezes. 

181. Uma moça formosa e rica deixava de casar por ser calva e, 

untando a cabeça dois meses com o dito sebo, lhe nasceu tanto que 

casou e viveu com muito gosto. 

Os calos se tiram sem risco da vida 

com os remédios seguintes: 

182. Tem acontec ido , como logo most rare i , morrerem mui tos 

homens por cortarem os calos dos pés com tesoura, navalha ou 

canivete; advirto que tal se não faça por não ficarem filhos sem pais, 

mulheres sem maridos e outros que dependem da vida de alguns: a 

razão por que morrem e têm morrido é por tirarem os calos por 

violência, fazendo sangue e dores, causa por que açode o humor à 

parte, cria herpes e morrem sem remédio; que, tendo-o em outras 

partes, nesta não obedecem a remédio algum, podendo-se tirar sem 

moléstia, nem risco com os seguintes remédios: 

183. Mastigar papel pardo pelas manhãs em jejum, todos os dias, e 

pôr-lhe aquela massa em cima que os cubra por tempo de oito ou dez 

dias, e depois metê-los em água quente por tempo de meia hora, com 
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muita facilidade se tirarão; e a razão é por respeito da saliva, que, 

pelo sal volátil que tem, penetra eficazmente a dureza do calo e o 

abranda tanto como se fosse cera junto do fogo; mas é necessário que 

o papel se traga na boca por muito tempo, para que embeba em si o 

sal volátil da saliva, o que se fará e porá todos os dias, e pode andar 

de pé; ou cebola pisada com enxúndia de galinha. 

184. Se tocarem os calos cinco ou seis vezes no dia com água muito 

clara, em que a cal virgem tiver estado de molho seis dias, abranda os 

calos pela mesma razão do muito sal volátil que a tal em si tem, como 

a saliva. Se na sobredita água misturarem um pouco de sal amoníaco, 

e com ela tocarem os calos oito dias, ou as verrugas, infalivelmente 

cairão. Os gomos de limão azedo machucados e trazidos sobre os calos 

oito dias também é bom remédio, porque os abranda, de sorte que, 

metidos em água quente, se tiram com a unha sem dor e sem risco. 

185. O remédio que eu tenho achado e inventado por melhor e mais 

fácil é pôr-lhe em cima dos calos, de noite e de dia, estando em casa e 

saindo fora, o ungüento feito de cera da terra, que é a das abelhas 

silvestres das Minas e do Brasil, e a mais preta é melhor, derretida 

com azeite doce que fique mole, renovando-o quantas mais vezes 

melhor; seguramente, em poucos dias, ficarão os calos tão brandos 

que, metidos em água quente por um quarto de hora, se t irarão 

admiravelmente, o que afirmo pelo ter experimentado muitas vezes 

nos meus e aconselhado a muitos doentes do mesmo mal, e todos 

experimentaram a mesma felicidade; e os sapatos largos também é 

um dos melhores remédios. 

186. As pessoas que têm morrido por cortarem os calos, fazendo-

lhes sangue e dor, foi um desembargador do Senado de Lisboa João 

Coelho de Almeida que, querendo tirar um calo por violência, fez 

dor, correu o humor à parte, gangrenou-se e morreu; Gaspar Pereira, 

cava le i ro da Ordem de San t iago , cor tou um calo com tesoura , 

saltaram-lhe herpes e morreu, não lhe valendo remédio algum. 

187. A causa de não obedecerem aos remédios e morrerem é porque 
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comunicação com os calos; ofendendo-se os calos com dores por 

violência do instrumento, ofende-se o tal periósteo, e, como é muito 

sensitivo, açode o humor, de tal sorte que, não podendo ventilar-se e 

faltando a ventilação e circulação necessária ao tal humor, certamente 

se mortifica, apodrece e morrem. 

Para que os calos não tornem a nascer 

188. É remédio de grande estimação pulverizar a cova donde se 

t irou o calo com a cinza que se fizer das cascas das ostras. Um 

impressor de livros era muito vexado de calos, porque, assim que os 

tirava, lhe tornavam a nascer, como a todos, até que, sabendo deste 

segredo e usando dele, nunca mais lhe tornaram. Ε sobre todos é calçar 

sapatos largos. 

Para os calos das fontes 

189. Molhem um grão novo, antes de o meterem na fonte, na saliva 

da boca, e se envolva em pós de cantáridas e se use por vinte e quatro 

horas, que é certo. 

Para chagas do membro viril e mais partes 

190. Façam cinza de casco de cabaça, esta se lave em água-rosada 

e, com a mesma água, se deixe secar à sombra, e, seca, se façam pós e 

se apliquem, pulverizando as chagas com eles, que é certo. 

Outro 

191. Água- rosada e de tanchagem, de cada uma duas onças , 

alvaiade em pó sutil quatro oitavas, pedra-lipes machucada, que logo 

se desfaz, um escrópulo; misture-se tudo. Com este remédio morno 

se lavem as chagas do membro ou escoriações dele, ou do escroto, 

que é a bolsa, ou os cavalos, pondo-lhe fios molhados nela e panos 
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delgados, duas ou três vezes cada dia, suspendendo o membro para 

cima; é experimentado por mim muitas vezes, e tanto nestas partes 

como nas chagas dos dedos dos pés e unhas. 

Outro 

192. Água de tanchagem e de pés de rosas, de cada uma duas onças, 

pedra-lipes um escrópulo, alvaiade em pó sutil três oitavas, pós de 

caroba-do-campo uma oitava, tudo se misture e, quente, se lavem as 

chagas e se lhe ponham panos molhados e fios duas vezes ao dia. 

Com este remédio tenho curado infinitas chagas nos dedos dos pés, a 

que chamam unheiros, algumas deixadas por incuráveis, e escoriações 

do membro viril e da bolsa dos testículos. 

Aos afogados na água, com que remédios 

se deve acudir 

193. Ainda que alguma pessoa se tire debaixo da água reputada 

por morta, se lhe deve acudir com os remédios seguintes: assim que 

sair, logo se pendure com a cabeça para baixo até que lance toda a 

água que tiver bebido e, tanto que não lançar mais, logo o deitem em 

cama bastantemente quente, e logo se lhe aplique sobre o coração 

pombos, ou galinhas, ou frangos escalados em vivos e borrifados com 

vinho ou com aguardente, o que se fará com toda a presteza, tendo 

quente qualquer dos licores para lhe alentar os espíritos, que estão 

tão extintos como se verdadeiramente estivessem mortos; e, por falta 

desta diligência, estando expostos ao ar frio, com facilidade poderão 

passar desta vida, por lhe ser o ar de grandíssimo dano; e, depois dos 

pombos aplicados, se lhe dará, pela boca, caldos esforçados, se os 

puder levar, ou algumas colheres de vinho generoso, e melhor serão 

de aguardente do Reino, da melhor que se puder achar; e, quando 

não possa tomar por estar de todo resfriado, pela circulação do sangue 

estar quase de todo extinta, se terá grandíssimo cuidado na boa 

cobertura, e repetindo as galinhas, frangos, pombos ou capões sobre 
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o coração, até que de todo percam o seu calor natural, não os deixando 

esfriar, para se aplicarem outros, os quais estarão de sobressalente, 

porque é esta uma ocasião de tão evidentíssimo perigo que podem 

morrer ou escapar dentro de um quarto de hora; e tanto que se lhe 

puderem levar os caldos, se lhe darão. 

194. Consta de grandes autores que alguns afogados que estiveram duas 

horas debaixo da água, fazendo-lhes os ditos remédios, entraram em si e 

viveram muitos anos; o doutor Curvo diz que foi testemunha de vista de um 

pintor que, andando pintando a popa de uma nau, caiu no mar e, passadas 

duas horas que esteve debaixo da água, saiu na praia de Belém, que era 

distância de uma légua, e, fazendo-lhe os remédios ditos, entrou em si e 

viveu depois muitos anos. 

195. A este caso se deve dar inteiro crédito pelo autor dele ser de conhecida 

verdade e sã consciência. Quem quiser ver as razões por que pode estar um 

homem debaixo da água duas horas sem morrer, veja a sua Polianthea da 

terceira impressão, no Trat. 2, cap. 21, pág. 151, núm. 49, aonde as acharão, o 

que sucede à maneira dos que lhe dão acidentes apopléticos, síncope ou 

uterinos, que estão algumas horas sem sentidos viventes. 

196. Os corpos dos afogados na água não aparecem senão ao terceiro ou 

quarto dia, por razão dos humores não estarem corruptos senão neste tempo 

e aparecerem inchados por causa dos flatos e vapores que da tal corrupção 

se levantam, ou também porque, no fim dos quatro dias, está o cadáver 

fermentado e leve, à maneira da massa com o fermento que se leveda e cresce. 

Conheceremos que os afogados se lançaram na água estando vivos ou os 

lançaram depois de mortos porque, deitados os bofes do tal afogado em 

uma tina de água, se eles ficarem em cima dela, entenderemos que foi deitado 

na água ou caído nela estando vivo, porque denota que os bofes tinham 

recebido ar nos seus brônquios e por isso não pode entrar neles água e nadam 

sobre ela; outro sinal há, o qual é inchar-lhe muito a barriga e deitar pelo 

nariz certos mucos e pela boca alguma escuma; porém, se virmos que os 

bofes se vão ao fundo da água e que a barriga não inchou, nem pelo nariz ou 

boca sai algum muco ou escuma, podemos entender que a tal pessoa foi 

morta antes de a lançarem na água, porque, como por causa da morte se 
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fecham e apertam os brônquios do bofe e do ventre, nem este pode receber 

tanta água que o faça inchar muito, nem aqueles receber ar bastante que os 

faça tão leves que nadem em cima da água. Esta mesma experiência podemos 

fazer nas crianças que nascem mortas para sabermos se vieram mortas das 

entranhas da mãe ou se a mãe as matou depois de nascidas, pois este ponto é 

de grande importância, assim para os morgados como para sabermos julgar 

se as mães hão de ser castigadas por homicidas. As mulheres aparecem depois 

de afogadas em cima da água com o rosto para baixo e os homens com ele 

para cima, porque os peitos e a barriga das mulheres são partes mais pesadas 

que as costas e, por isto, buscam a parte mais baixa; e a mesma natureza é tão 

próvida que, ainda na morte, encobre as partes vergonhosas e dignas de recato. 

197. Um corpo defunto brota sangue em presença do matador por 

antipatia ou providência de Deus e, pela mesma, um matador não sairá da 

presença do defunto, enquanto o defunto estiver de bruços. Eu assim o vi no 

Arraial de Cima, junto à Vila do Carmo, nas Minas do Ouro, que, caindo o 

defunto de bruços com uma facada no coração, andava o matador perto do 

defunto, e à sua vista, como pasmado ou peado, sem poder fugir; e tanto 

que um homem virou o defunto de costas, logo o matador correu e fugiu. 

Para dessecar as almorreimas 

198. Cozam escória de ferro pisada em vinho e as lavem com o tal vinho; 

ou tenham na mão um topázio grande, que é experimentado para reter o 

fluxo de sangue delas; ou as untem com o suor de um agonizante, que não 

doerão mais, nem tornarão a aparecer. 

Para as almorreimas que se sangram demasiadamente 

199. Azebre e incenso feitos em pó sutil se misturem com claras de ovos 

que fiquem em consistência de mel, que, posto nas almorreimas, certamente 

se suspenderá o fluxo. 

200. Também é bom para suspender o fluxo o seguinte: fareis moer muito 

bem, por tempo de duas horas, duas oitavas de vidro de Veneza com quatro 

oitavas de manteiga crua misturada que fique um lenimento; untando as 
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almorreimas com este remédio continuado quatro ou seis dias sarará o doente, 

lavando primeiro as ditas almorreimas com cozimento de tanchagem; é 

experimentado e, não bastando o que está dito, recorram ao tratado dos meus 

segredos. 

Remédios certos para as almorreimas que saem fora 

201. Lavando-as muitas vezes com aguardente em que tenham 

misturado um pouco de alcanfor, se recolhem e se tiram as dores. Ou 

este, que é certo: recolher as almorreimas, pondo-lhe em cima e 

carregando-lhe com um pedaço de lençol ou mortalha em que tenham 

amortalhado algum defunto, porque, recolhendo-as com o tal pano de 

mortalha, não tornarão mais a sair; eu o experimentei algumas vezes e é 

certo; e o mesmo faz em recolher o sesso saído fora. 

202. Certo homem, cavalheiro da Ordem de Cristo, certificou que o maior 

remédio que havia para as almorreimas se recolherem era pondo um espelho 

atrás das costas e dobrando a cabeça para baixo, de modo que possa vê-las 

por entre as pernas ao dito espelho, que aquela vista bastava para se 

recolherem; é homem fidedigno e pode ser por antipatia; custa pouco 

experimentar-se e, quando não aproveite, também não fará dano. É certa 

experiência esfregar as almorreimas saídas fora com raminho de trovisco, 

que logo secam, e não faça dúvida a ninguém porque é certo, e, para quem 

anda a cavalo, basta trazer um raminho no cós do calção ou entre si e a sela; 

quem o experimentar conhecerá o grande remédio que é. 

Outro remédio singularíssimo de virtude 

oculta para os que forem atormentados de almorreimas 

e para preservar delas 

203. Nestas Minas há uns macacos a que chamam barbados, outros lhes 

chamam bugios, e são uns que têm papo e são pretos pelo corpo, e pelo fio 

do lombo têm o seu cabelo a modo de ruivo e são conhecidos pelo nome de 

barbados, e pelo papo, de muita gente: destes, estando ainda vivos, se lhes 

tira aquela noz redonda a modo de bolazinha, que encaixa no quadril na 
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cova onde joga a perna e há de ser o da perna esquerda; esta bolazinha, 

chamada de algumas pessoas "conta de macaco", se aperfeiçoa e fura para 

trazer atada no braço esquerdo, de modo que toque na carne; é bastante 

para se acabarem as queixas de quem for perseguido de almorreimas; a mim 

me certificou um parente meu, amante da verdade, que só de trazer na 

algibeira uma conta das ditas acima que lhe deram por ele dizer que padecia 

suas queixas do tal achaque e a não atara no braço por não ter queixa naquela 

ocasião, mas que, correndo os tempos, nunca mais sentira moléstia alguma; 

e indo em uma ocasião à dita algibeira, dera nela com a tal conta e ficara na 

certeza de que estava livre das graves moléstias que em algumas ocasiões 

padecia, a qual conta lhe dera um paulista que tinha andando pelo Sertão 

muitos anos e, dando-lhe parte do lhe tinha sucedido, lhe respondera o tal 

paulista pela experiência que tinha estivesse certo que estava são para sempre, 

pois faziam aquelas contas milagres na tal enfermidade; e assim o tem 

experimentado, sendo passados alguns anos; e como há muitos remédios de 

virtudes e qualidades ocultas, não se pode duvidar que este seja um deles, 

pois é já aprovadíssimo nessas Minas em algumas pessoas. Visto falar aqui e 

em outras partes deste volume em virtudes e qualidades ocultas, também 

será razão dizer que coisa é qualidade e virtude oculta, e também simpatia e 

antipatia. Virtude e qualidade oculta é aquela de que procedem obras e efeitos 

que vemos e experimentamos com os sentidos, mas não os alcançamos com 

o entendimento. 

Simpatia é uma certa amizade, conformidade e inclinação que têm 

umas coisas com outras, conformando-se, buscando-se, abraçando-se e 

amando-se, como vemos no azougue com o ouro, na pedra de cevar com o 

ferro e no alambre com a palha, e outras coisas. 

Antipatia é uma certa inimizade, repugnância, aversão e discórdia 

que têm, entre si, umas coisas com outras, assim viventes e sensitivas, como 

as que não têm vida, nem sentimento; isto se deixa ver nas cordas de viola 

feitas de tripas de lobo que, se se ajuntarem com as que forem feitas de tripas 

de carneiro, as rói e corta, como se fosse uma navalha; o mesmo em um 

tambor feito de uma banda com pele de lobo e da outra com pele de ovelha 
não fará estrondo, nem soará, ainda que tanjam nele com quanta força houver 
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pela antipatia que estes animais têm entre si, não só enquanto vivos, senão 

também depois de mortos; na hera com as árvores vemos o mesmo, pois as 

aperta e mata, como também alguns cipós no Brasil que se enrolam, crescem 

e apertam as árvores de tal modo que, sendo delgados e as árvores mui 

grossas, as corta e as faz secar; as couves com as parreiras, porque, ou as 

couves hão de crescer e a parreira não há de dar uvas, ou ela há de permanecer 

e as couves não, estando vizinha uma coisa da outra; e o mesmo se vê em 

outras muitas coisas. Quem for curioso e quiser ver a monstruosidade de 

coisas a este respeito, veja o tratado segundo da Polianthea do doutor Curvo, 

cap. 101, pág. 531, que folgará de ver e ficará admirado. 

Para os tumores duros a que chamam ateroma, 

esteatoma ou melicéris 

204. Estes tumores, pela maior parte, são inobedientes aos remédios por 

serem de natureza mui duros, pela qual razão se não resolvem facilmente, 

senão com remédios fortes, entre os quais é bom aplicar por bastantes dias, 

em cima de qualquer dos ditos tumores ou inchaços, uma esponja ou panos 

molhados, em água de cal virgem e assentada de muitos dias que fique tão 

clara como a água da fonte, e não levem os panos ou esponja coisa alguma 

de cal, e assim fará um efeito maravilhoso em desfazer grandes tumores, 

aplicando-se quente e muitas vezes no dia. 

205. Também a massa que já fica dita de queijo velho com azeite-de-

mamona, que fique a modo de papas, é muito bom remédio. Ou este: feitas 

umas papas de aguardente do Reino com pós de butua e postas nos inchaços 

duros os desfarão, sendo continuado este remédio por muitos dias e renovado 

duas vezes cada um. Ou este: façam uma massa de gengibre pisado e servido 

com a dita aguardente e posta em cima dos tumores, que os desfará sendo 

continuada. Ou este: pisem alfavaca e alecrim partes iguais e, servida esta 

massa com aguardente e metida em um saquinho, que, aplicado nos tumores 

duros, estando quente e continuado, renovando o mesmo com aguardente e 

no fim de dois dias fazer outro novo, será um remédio muito eficaz. 
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Remédio para os bêbedos entrarem em seu juízo 

206. O bêbedo entrará em seu perfeito acordo se lhe derem a beber 

um copo de três ou quatro onças de vinagre, e razão disto é porque a 

bebedice procede dos vapores do vinho subidos à cabeça, e como os 

ditos vapores são narcóticos estupefacientes e voláteis e o vinagre é 

fixo, fixa, ata e prende os tais vapores, de sorte que se perde a bebedice. 

Para quem tiver a barriga inchada por causa de flatos 
ou por falta de conjunção mensal 

207. Façam uma salada de folhas de arruda e de folhas de artemija; 

machucando esta salada muito bem, a ponham a frigir em um 

quartilho de bom azeite até que as folhas fiquem torradas, e depois 

fomentem a barriga duas vezes cada dia com este óleo quente, que é 

grande remédio. As mulheres que no tempo da conjunção têm tão 

acérrimas dores de barriga que andam a tombos pela casa se curam 

infalivelmente com o seguinte emplasto: em uma tigela de fogo poreis 

a frigir um pouco de óleo de macela e outro de banha de flor, e então 

fareis uma filho de algodão ou estopa fina que cubra toda a barriga 

ou ventre e a ensopareis em três gemas-de-ovos bem batidas e deitareis 

a dita filho nos óleos, por tempo de meia ave-maria e, tirando-a, a 

pulverizareis com alfazema; e como tiver pouca quentura, a aplicareis 

sobre o ventre, apertando-o com uma toalha, e sabei que tendes um 

remédio que nunca faltou com a sua admirável virtude, pois, fazendo-

o como aqui ensino, escusareis fazer outro; ou beber uma boa porção 

de água do chá bem quente, que é remédio admirável. 

Para quem comer barro o aborrecer para sempre 

208. Deitai um punhado de terra de qualquer cova de defunto em uma 

quartinha de barro de boca estreita e, enchendo-a de água, desta água dareis 

a beber à pessoa que come barro e o não comerá mais. Uma donzela houve 

b ê b e d o s 
e n t r a r ã o em 

seu ju í zo 
com vinagre 

r e m é d i o s 
para d o r e s de 

ba r r iga das 
mu lhe re s 

para quem 
comer barro, o 
aborrecer por 

toda a vida 



que comia tanto barro que nem conselhos de confessores, nem de seus pais, 

nem o temor da morte foram nunca bastantes para largar tal vício; e bebendo 

água com terra de sepultura, como acima fica referido, ficou com tal asco 

que nunca mais comeu barro, nem bebeu água por púcaro de barro; e, se por 

descuido, o fazia, logo vomitava tudo quanto tinha comido. 

209. Os pós de casco da caveira de um defunto, sutilíssimos e dados a 

beber por quatro dias contínuos em água de flor, em quantidade de meia 

oitava, fazem aborrecer o barro; urinar em um púcaro de barro, deixando 

secar a urina e depois, feito em pó, dá-lo a beber a quem comer barro o fará 

aborrecer, de modo que nunca mais torne a comê-lo. 

Para o bafo fedorento 

210. Quem tiver o bafo da boca fedorento, faça o remédio seguinte: as 

folhas e flores de alecrim fervidas em vinho branco com uma pouca de mirra, 

canela e beijoim, tomando bochechas deste vinho algumas vezes ao dia, é 

bom remédio. Comer e mastigar aipo muitas vezes é remédio que tira o 

fedor da boca e bafo horroroso. 

Diabetética, que é e como se cura 

211. A diabética é uma doença perigosíssima e muito dificultosa de curar, 

na qual os doentes padecem maiores sedes que os hidrópicos e dos que têm 

febres ardentes, porque toda a água de um rio não basta para moderar, como 

a experiência tem mostrado; pois vemos que, escassamente, acabam de beber, 

quando, no mesmo instante, a urinam tão crua e da mesma cor que a beberam, 

sendo a quantidade que urinam seis vezes maior do que a água que beberam, 

porque não só deitam o que beberam, mas toda a umidade substancial do 

corpo se desfaz em urina; e por esta razão os que padecem esta terrível doença 

emagrecem, de tal sorte que morrem tisnados e feitos esqueletos. 

212. O remédio mais eficaz para esta doença, depois de algumas sangrias, 

sendo a doença nova e havendo forças, é tomar vomitórios duas ou três 

vezes em dias alternados; principalmente, serão de grandíssimo proveito se 
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houverem sinais de enchimentos de estômago, e não ponho dúvida que com 

eles fique o doente são, como afirmam alguns autores, mas, se não obedecer 

aos vomitórios, recorram a médico douto. 

Para as abelhas não morderem 

213. Quem tiver esfregado as mãos e o rosto com erva-cidreira verde estará 

livre de que as abelhas o mordam. Grande prova é esta das virtudes ocultas. 

Para os trateados não sentirem as dores 

214. Cozam dormideiras brancas e raiz de mandrágora, e no cozimento 

ajuntem ópio e deitem dentro uma esponja até que embeba tudo, e depois se 

seque ao sol, e, quando for necessário, se meta em água quente e se dê a 

cheirar ao culpado, que logo o fará adormecer; e quando quiserem que 

desperte, se lhe dará a cheirar vinagre de arruda. 

Para quando alguma pintura estiver denegrida 

ou afeada e para quando cair tinta em alguma sobrepeliz 

215. Quando alguma pintura estiver denegrida por causa de moscas ou 

de pó, se alimpa e torna a ficar com a sua cor e limpeza esfregando-a com 

toda a força com uma cebola crua cortada, e, depois de esfregada, lavar a tal 

pintura com água bem batida com uma clara de ovo é remédio certo; e, 

quando cair alguma tinta em sobrepeliz de sacerdote, se esfregue logo com 

cebola e depois se lave com sabão, que sem dúvida ficará como de antes. 

Para tirar nódoas de vestidos 

216. Esfregue-se a tal nódoa com fel de boi ou de vaca e, depois de bem 

esfregada, se lave com água e sabão, que ficará como de antes, ou com cebola 

e depois com água e sabão. 
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Para tirar pingas de cera de qualquer vestido 

217. Lavem-se as tais pingas de cera com aguardente do Reino da melhor 

que houver, esfregando-as muito bem nas mãos, porque todas sairão e ficará 

o vestido como de antes: e, se quiserem que fique sem o cheiro da aguardente, 

se poderá lavar com água fria ao de leve. 

Para afugentar as pulgas 

218. Lavareis o aposento com água em que ferverem dois arráteis de 

caparrosa branca, ou menos; e quem tiver paciência para untar o corpo ou a 

camisa que houver de vestir com azeite doce, estará seguro que as pulgas o 

mordam; o mesmo será lavando o corpo com o cozimento de poejos. 

Para matar ou afugentar os piolhos 

219. Para não criar piolhos no corpo ou matar os que nele houver, cozereis 

um punhado de semente da erva chamada espora-de-cavaleiro, em três 

quartilhos de vinagre forte; com ele lavareis a camisa, ou seja de pano de linho, 

ou de estamenha, ou de burel, e todos os piolhos morrerão ou fugirão. Uma 

tira de pano de linho delgado, da largura de três dedos, forrada com aquela 

pelinha, ou pelinhas, em que os bate-folhas batem o ouro, atando a dita tira 

junto da carne, mata ou faz fugir todos os piolhos por modo de encantamento. 

Esfregar muitas vezes no dia os lugares aonde se criam piolhos com o pano 

com que os ourives esfregam os vasos que douram é remédio seguro e 

experimentado. Esfregar os lugares dos piolhos com sumo de erva-santa, 

chamada por outro nome fumo-verde, matará todos os piolhos que houver. 

Para matar piolhos ladros 

220. Tomai um bocado de azougue vivo, mais ou menos, conforme 

quiserdes, e depois de o mordficardes ou matardes com saliva de 

homem que esteja em jejum, o que fareis na palma da mão ou em 
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qualquer vaso, cuspindo-lhe e mexendo-o com o dedo de modo que 

fique o azougue bem morto, então o misturai com pós de tabaco ou 

com uma migalha de sabão, e com esta massa esfregareis a parte ou 

as partes que tiverem piolhos ladros e escusareis fazer outro remédio; 

com tal condição que esfregueis três ou quatro vezes e, ao depois de 

mortos, lavareis a parte com água quente e ficareis livres de tais 

sevandijas. Não aponto mais porque, quem fizer este, faz todos; mas 

não se aplique este ungüento, nem outro qualquer que levar azougue 

à cabeça, pelos grandíssimos danos que da tal aplicação pode resultar 

na tal parte. Vejam os curiosos as Observações do doutor Curvo páginas 

301 e 498, onde acharão bom divertimento e bons conselhos. 

Para conservar fruta sem apodrecer 

221. Quem quiser conservar maçãs, camoesas, uvas, pêras ou marmelos 

por muito tempo sem apodrecerem, metam a tal fruta em mel que a cubra, e 

a conservarão. 

Como se acenderá fogo com dois paus 

222. Fogo se acenderá sem outro fogo em dois pauzinhos, um de casta 

mole e outro de casta dura, o que se fará na forma seguinte: a um deles 

façam um ponta bem redonda e ao outro um buraquinho bem no meio, ou 

final dele; este o ponham deitado com o buraquinho para cima e seguro que 

não bula, e o outro que tem a ponta redonda o ponham em cima do 

buraquinho do que está no chão, e andando com o de cima à roda com muita 

força entre as mãos ambas, até que cobrem os ditos paus muita quentura, 

que logo verão fumegar e aparecer fogo, em que porão isca ou mecha de 

enxofre e com ela acenderão candeias e o fogo que quiserem. 

223. Não importa que os paus sejam desta ou daquela casta, basta que 

sejam secos e um mole, outro duro. Desta sutileza usam os carijós e a sua 

imitação todos os que se acham no Sertão sem arma de fogo, fuzil e 

pederneira, ou em outra qualquer parte; eu já o experimentei e é certo. 
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Para os amancebados se apartarem 

sem que a Justiça os obrigue 

224. Tomem o esterco do amancebado, metam-no nas solas dos 
sapatos da manceba ou nas palmilhas deles, e o esterco da manceba o 
metam nas solas ou nas palmilhas dos sapatos do mancebo, que logo 
se aborrecerão, de modo que não poderão ver um ao outro e se 
apartarão sem que ninguém os obrigue. É remédio de virtude oculta, 
como são muitos. 

Para tirar as dores e as nódoas dos açoites 

225. Uma pele de carneiro ou de ovelha tirada de fresco do animal 

e apl icada, es tando ainda quente , sobre o lugar dos açoi tes ou 

contusões, por um dia e noite, aproveita mais que todos os outros 

remédios juntos. 

Para o mau cheiro da boca 

226. Tomem um pedaço de ouro e tenham-no na boca por um pouco de 

tempo todos os dias, ou o tragam nela o mais tempo que lhe for possível, ou 

cozam losna em vinho e tragam na boca bochechas dele, ou a losna, casca de 

cidra e folhas de alecrim, tudo no mesmo vinho, e tomem bochechas a miúdo, 

trazendo-o o mais tempo que puderem, porque é um grande remédio. 

Para a dor da ciática 

227. Bosta de vaca ou de boi quente e posta em cima de uma folha 

de couve se ponha na parte ou se frija a dita bosta em urina, e, feita 

em papas, se apliquem na parte enferma, ou se fomente com óleo de 

arruda quente, ou feito de arruda e alecrim, que, se a dor proceder de 

causa fria, qualquer destes remédios a lançará fora, advertindo que a 

dor da ciática é aquela que dá no quadril, que algumas vezes se estende 

pela coxa abaixo. 
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Para rachaduras nos calcanhares 

228. Abram pela barriga ratos vivos e se ponham logo em quentes, 

repetindo isto muitas vezes, que é certo; ou untem-se as rachaduras com 

verniz desfeito com óleo rosado ou se untem com óleo de copaúba, ou, 

por outro nome menos verdadeiro, de copaiba; ou se lhe ponha o 

ungüento feito de cera da terra com azeite que fica dito para os calos dos 

pés, o qual se porá em pano, renovando-o, que abrandará as rachaduras, 

de tal modo que fará crescer a carne do meio delas e ficará tudo liso e 

igual, e, conseqüentemente, as rachaduras sãs; mas há de ser continuado 

e faça-se estimação deste remédio, porque não são poucos os pretos que 

ficam perdidos por causa de rachaduras nos pés. 

Para rachaduras nos bicos dos peitos 

229. De óleo violado ou de amêndoas doces meia onça, pós de incenso 

branco e cera nova o que baste; faça-se lenimento ao fogo, que fique brando, 

e se use. 

Para unhas leprosas ou sarnosas 

230. Pisem minhocas com azeite que fique uma massa ou lenimento e se 

use sobre elas; ou se faça um lenimento de manteiga do leite das vacas ou, 

por outro nome, nata, na qual misturem alguns pós de flores de enxofre, de 

tal modo que, escassamente, fique o lenimento com cor azul, para não ficar o 

remédio forte, que este é um dos melhores que pode haver. 

Para quando alguma tripa dá volta, a que os autores 

chamam vólvulo ou paixão ilíaca ou, por outro nome, miserere mei 

Suas causas, seus sinais e sua cura 

231. As causas desta tão terrível enfermidade pela maior parte são 

dureza e a ressecação do excremento, ou de inflamação dos intestinos, 

ou de mudança deles do seu lugar, como acontece nos quebrados, 

para 
r a c h a d u r a s 

nos 
c a l c a n h a r e s 

r a c h a d u r a s 
nos b i c o s dos 

p e i t o s 

para unhas 
leprosas ou 

sarnosas 

c a u s a s 



saindo-lhe pela quebradura fora os ditos intestinos ou tripas; porque, 

impedindo-se por qualquer destas causas a saída dos flatos, dos 

excrementos e dos humores, necessariamente, pela demora que tudo 

faz, se enfraquece a virtude ou faculdade expulsiva dos intestinos e 

faz sair pela boca o que havia de sair por baixo. 

232. Os sinais desta doença são: haver dor grande junto ao embigo e, no 

mesmo lugar da dor, algumas vezes há tumor e, juntamente, há supressão 

dos excrementos, muitos flatos e rugidos por todo o ventre; as extremidades 

de todo o corpo pela parte de fora estarão frias e, muitas vezes, vômitos 

fedorentos ou estercorosos, e alguns doentes chegam a lançar o esterco pela 

boca, como já vi um, que morreu por não poder passar e buscar o caminho 

natural da via reta. 

233. O primeiro remédio que se deve aplicar a esta queixa são ajudas 

emolientes feitas de partes iguais de óleo rosado e lambedor de violas, ou 

feitas de cozimento de malvas com igual quantidade de óleo de amêndoas 

doces, e, ao mesmo tempo destas ajudas, se tomarão duas vezes cada dia 

uns grandes caldos de frango cozido com malvas e urtigas mortas, se as 

houver, ajuntando a cada uma delas quatro onças de óleo de amêndoas doces, 

tirado sem fogo, pois é dos melhores remédios que tem a Medicina. Meter o 

doente em um banho feito de água morna, em que primeiro fossem cozidos 

dois arráteis de amêndoas doces bem pisadas e folhas de malvas, é remédio 

admirável. 

234. Mas porque, quando a doença é grave, as dores são intensivas e o 

doente não pode esperar dias para o uso dos emolientes, faz-se preciso acudir 

com remédio mais pronto para desfazer o vólvulo ou volta da tripa; nestes 

termos, será preciso usar do último remédio e mais valoroso e pronto no 

obrar, como é dar ao enfermo três onças de azougue vivo, estando o doente 

em pé e não deitado, o qual beberá sem receio ou dúvida alguma de fazer 

mal, pois assim que se bebe, logo se lança por baixo, sem ofender a natureza, 

e é a primeira coisa que sai, porque, com o seu peso, faz endireitar o intestino 

e, no mesmo dia, fica o doente são, lançando o excremento sem moléstia, por 

estar brando com os laxantes que já tem tomado. 
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235. Se, porém, esta doença proceder por causa das tripas ou intestinos 

estarem fora do seu lugar por terem saído por alguma quebradura, se não 

dê o azougue nem remédio algum sem reduzir, primeiro, as tripas a seu 

lugar, e, metidas dentro, se poderá dar sendo necessário, e os mais remédios 

que ficam referidos é porque há hérnias a que chamam intestinais, que são 

as quebraduras com as tripas fora, tão duras, grandes e frias que não é fácil 

obedecer a remédio algum; nestes termos, o melhor e mais pronto que se 

pode aplicar a estas inchações disformes é pôr-lhe em cima um cão vivo, 

que, com o seu calor natural, em espaço de uma hora, será bastante remédio 

para reduzir as tripas a seu lugar com pouco trabalho de mãos. 

236. O emplasto que algumas vezes tenho feito e posto em cima destas 

inchações quando as tripas têm saído por quebradura e a parte está fria é o 

seguinte: farinha de trigo com aguardente, fazendo disto umas papas ao 

fogo que fiquem brandas, e, postas em pano que cubra toda a parte com a 

quentura que puder sofrer, é remédio que, algumas vezes que tenho usado 

dele, sempre me desempenhou, aplicado uma ou duas vezes, porque logo 

aquentava a parte, resolvia os flatos e a deixava tão branda que, pondo-lhe 

as mãos, com facilidade se recolhiam as tripas e se desfazia a inchação, umas 

das quais foi na Vila Real do Sabará a uma hérnia intestinal tão disforme de 

grande que foi a maior que em meus dias tenho visto, estando de costas com 

as pernas muito abertas e a inchação tão dura e fria que duvidei obedecesse 

a remédio sem que ele primeiro expirasse; contudo, como devemos sempre 

tratar dos enfermos, ainda que as enfermidades tenham perigo evidentíssimo, 

lhe mandei fazer, com toda a presteza, o remédio que fica dito, e, antes de 

lho aplicar, lhe lavei e chapejei a inchação com aguardente do Reino quente, 

por espaço de algum tempo, e, pondo-lhe o dito emplasto ou papas de farinha 

de trigo e aguardente, o deixei para ir ver os outros enfermos; e passado 

pouco tempo vim de volta e lhe achei a inchação tão branda que, com pouco 

trabalho de mãos, lhe reduzi as tripas a seu lugar e na mesma hora ficou 

livre do evidente perigo em que estava, e lhe ordenei não andasse sem funda 

um instante, o qual enfermo foi um estrangeiro, morador defronte da igreja 

nova da dita vila, por nome o Patrão José. 
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237. Os remédios que ficam referidos se aplicarão por algumas horas, as 

que forem necessárias, para ficar branda a inchação; e tanto que assim estiver, 

se porá o doente com as pernas mais altas e a cabeça mais baixa e se lhe 

carregará brandamente com os dedos, para se meterem as tripas em seu 

lugar e fique a parte desinchada, tomando a respiração em si. Estando assim, 

se ligue a parte bem ligada e se dará o azougue vivo a beber, sendo necessário; 

e quando as ditas três onças não fizerem efeito em poucas horas, será por 

estar o intestino muito torcido ou as fezes muito duras; em tal caso se podem 

dar seis onças, tendo já o doente tomado emolientes pela boca e por ajudas, 

para que o excremento ou as fezes estejam mais capazes de deixar passar o 

azougue e não encalhe. 

238. Quem quiser mais notícia desta enfermidade, veja a observação 41 

do doutor Curvo, no livro das suas observações, que achará mais clareza se 

lhe for necessária ou duvidar do que digo a respeito do azougue, pois houve 

já quem, por erro, bebeu meio arrátel e nenhum prejuízo lhe fez. 

Para quando entra água ou bicho, 

ou outra qualquer coisa, nos ouvidos 

239. Se o que entrou no ouvido foi água ou outra coisa líquida, se lhe 

acudirá metendo um canudo dentro dele, e, chupando com a boca pelo 

canudo com toda a força, sairá a coisa líquida que estiver dentro; se o que 

entrou no ouvido for pulga, metam no ouvido uma bolinha feita de cabelos 

de gato ou de cão, porque, pela simpatia, se vem a eles; mas, se assim não 

sair, encham o ouvido de azeite quente, que logo a pulga, mosca ou percevejo 

morrerá, ou se lhe botará aguardente quente; e se for aranha, a que chamam 

rotela,1 que são as que apanham moscas, chegareis ao ouvido uma mosca 

pegando-lhe pelas pernas, porque, com o zunido das asas, logo a aranha 

sairá a pescá-la; e se o que entrou for outro bicho, botem dentro do ouvido 

água quente misturada com sumo de arruda ou de hortelã, ou de erva-de-santa-

β> ·> »s #• » » » » t f o» 

1 Rotela - Houve, provavelmente, um equívoco do autor. Rotela são moluscos e rutela são coleópteros, 
enquanto as aranhas a que se refere não pertencem a nenhuma dessas duas classes de animais. 
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maria, que, ou sairá em vivo ou em morto; e, se o que entrou foi pedra, pau, 

trigo, feijão ou grão de milho, ou outra qualquer coisa que não seja vivente, 

será o seu remédio meter no ouvido um pauzinho com a ponta untada de 

terebintina, ou com pez líquido, ou com visco, para que a coisa que estiver 

dentro se apegue e saia; isto se entende depois de fazer todas as diligências 

possíveis por tirar as tais coisas estranhas com os instrumentos que mais 

próprios forem e, quando feitas todas as diligências, assim de instrumentos, 

como de medicamentos, se não possam tirar, se lançará uma ventosa de boca 

larga que lhe caiba a orelha dentro, com muito fogo, três ou quatro vezes; 

mas, se ainda assim não sair, se lhe lançarão dentro no ouvido, estando com 

ele direito para cima, umas gotas de espírito-vitríolo para comer e consumir 

a dita coisa as vezes necessárias; e se a coisa estiver à vista, se lhe lançarão, a 

miúdo, os pingos em cima dela; ou se lhe lance óleo de amêndoas doces, ou 

outro, para laxar e facilitar a saída. 

240. Eu já me vi por duas ocasiões bem enfadado para tirar, por uma vez, 

um grão de milho e, por outra, um grão de feijão que, por estarem já inchados 

com a umidade de alguns dias, estavam mui justos e apertados; mas, fazendo 

muita diligência com a pinça os tirei, fazendo feridas, que ao depois se 

curaram com facilidade. 

Porco-espinho, preço da sua pedra e virtudes dela 

241. Porco-espinho é um animal que se cria nas partes da Índia, no bucho 

do qual se acha uma pedra, que, deitada na água, por tempo de quatro ave-

marias, a faz tão amargosa como fel; esta pedra e a sua água é um dos 

melhores contravenenos que até hoje se têm descoberto para febres malignas 

e todo o gênero de venenos; para ser verdadeira, é necessário que seja pesada 

e que, tocando-a com a língua, se não possa sofrer o amargor dela; e, assim 

mais, tomando na palma da mão um bocadinho de água da tal pedra, em 

um instante penetrará o amargor desde a palma às costas da dita mão, o que 

se conhecerá pondo-lhe a língua. Vale uma pedra destas duzentos mil réis, 

e, se é maior, vale trezentos; o senhor rei dom Pedro II comprou uma por 

quinhentos. 
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Porco-montês 

242. O porco-montês, se se meter debaixo de um cavalo, ainda que o 

matem com esporadas, não poderá correr, nem dar um só passo, enquanto o 

porco se não tirar de debaixo dele; é grande prova esta das qualidades ocultas 

e das simpatias. 

Para os que tiverem os pés ou sovacos 

dos braços com mau cheiro 

243. Lavar os pés ou os sovacos dos braços com vinagre bem forte, no 

qual tenham cozido fezes-de-ouro, infalivelmente tirará o mau cheiro dos 

pés ou sovacos, contanto que se continue esta lavagem por muitos dias. 

Para o pleuris, pós específicos, certos e experimentados 

244. De flores de enxofre compostas meia onça, raspaduras de dente de 

porco-varrasco e de mandibula luciorum, de cada um duas oitavas, de flor de 

papoulas vermelhas uma oitava; de tudo se faça pó sutil e se use. Virtudes: 

curam os pleurises com brevidade e todas as putrefações e apostemas do peito. 

Doses é de meia oitava até uma; tomam-se em água de papoula a que baste. 

Outro, para o mesmo, sobre todos quantos há 

245. O óleo chamado contraveneno do grão-duque de Florença, 

fomentando a dor da pontada com ele, diz o doutor Curvo, na sua Atalaia da 

Vida, foi. 531, que é o mais eficaz remédio que tem o mundo, com tal condição 

que o óleo seja verdadeiro, e que, por ver tantos prodígios com ele, se resolveu 

a comprar uma onça por seis mil réis para o ter pronto à meia-noite ou a 

qualquer hora do aperto, por não ser fácil achar-se nas boticas remédios 

preparados ou de que se preparem, ou serem horas de se não prepararem. 

246. Não faltam autores que mandam aplicar sobre a dor das pontadas 

óleos e ungüentos comuns; mas eu, pelo que tenho visto e experimentado 

nestas Minas, digo que não convém aplicar nelas tais remédios, porque a 

experiência me tem mostrado que toda a cura das tais pontadas consiste em 
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abrir os poros para a transpiração ficar livre e desembaraçada, o que se não 

pode conseguir com os tais remédios, antes ficarão os poros mais fechados e 

impedidos com os tais betumes, e o abri-los se conseguirá, felizmente, com 

os medicamentos que ficam referidos no primeiro tratado deste volume. 

Para as chagas escorbúticas da boca 

ou mal de Luanda 

247. Para as chagas da boca ou das gengivas, a que se chamam 

escorbúticas ou, como lhe chamam geralmente, mal de Luanda, quando as 

gengivas estão inchadas e com chagas, e às vezes com carne podre e os dentes 

abalados, são muito convenientes os gargarejos seguintes: cozam uma mão 

cheia de folhas de tanchagem e, depois de bem cozida, se tire deste cozimento 

seis onças, neste desfaçam uma onça de ungüento Egipcíaco que atrás fica a 

sua manufatura, ou se mande buscar à botica e, bem desfeito, estando o 

cozimento morno, tomará o doente bochechas a miúdo deste remédio, o qual 

serve para quando houver podridão; e, não havendo a tal podridão, se 

misturará menos ungüento, e, depois que as chagas estiverem limpas, 

gargareje com cozimento de cevada e tanchagem com meia oitava de gengibre 

machucado, e, levando o tal gengibre, ficará um grande remédio, como eu 

tenho experimentado, e, não o havendo, sempre será conveniente misturar 

no tal cozimento um bocado de ungüento Egipcíaco em pouca quantidade, 

porque assim ficará um remédio muito abstersivo, limpará bem as chagas, 

apertará as gengivas, os dentes os firmará e, conseqüentemente, é capaz de 

encarnar e cicatrizar as tais chagas; e, não havendo já as tais chagas e os 

dentes estiverem abalados, tome bochechas de vinagre esquilítico para os 

firmar e segurar, nem haja escoriação alguma. 

Outro para as mesmas chagas escorbúticas, 

ou mal de Luanda 

248. De folhas de couves vermelhas quatro mãos cheias, vinho quatro 

libras, gengibre machucado meia oitava, cinamomo duas oitavas; faça-se 
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cozimento e dele beba o doente todos os dias, duas vezes, duas onças por 

cada uma, que é certo. 

Para hérnias humorais, e quais são 

249. As hérnias humorais são aquelas que incham os grãos ou testículos 

por causa de pancada ou trilhadura; para estas é bom remédio a amolada 

dos barbeiros, que é aquele polme de pedra que se acha debaixo dos rebolos; 

este se estende em um pano e, morno, se aplica em cima do grão, renovando-

o em se secando, e não serve para as outras hérnias; eu o tenho usado muitas 

vezes com bom sucesso, mas há de ser no princípio. 

Para as hérnias nos testículos, duras como pedra, 

e que não obedecem a nada 

250. O óleo de canela, sendo verdadeiro, aplicado sobre a hérnia dura, a 

cura certamente, mas, porque é caro e nem todos o poderão comprar, 

ensinarei outro também certo e infalível, que muitos anos esteve em segredo 

e dele tenho usado algumas vezes com felicidade, e é o seguinte: farinha de 

favas uma onça, misture-se com sebo de rinhoada de carneiro, pisada com 

duas gemas-de-ovos cruas, ajuntando a esta massa duas colheres de água e 

uma de vinagre forte, e, aplicando-a quente sobre a hérnia que estiver dura, 

renovando-a todos os dias duas vezes, desfará a inchação em poucos dias, 

certa e infalivelmente; faça-se grande estimação deste remédio, que ele 

desempenhará a esperança dos doentes e de quem o aplicar. 

Outro para o mesmo 

251. Tomem folhas de arruda e de meimendro verdes, de cada uma uma 

mão cheia, pisem-se muito bem em gral de pedra e, com umas gotas de 

vinagre rosado ou, em sua falta, vinagre forte, se formem umas papas de 

mediana grossura, que se porão em pano de linho e quentes na parte, por 

tempo de nove ou dez dias, e não só desfará a inchação, mas também tirará 

a dor, se a houver, e se desinflamará a parte com grande felicidade. 
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252. Ε se este remédio for o primeiro que se aplicar e ficar ainda alguma 

inchação ou dureza em alguns dos grãos, ou em ambos, ou no escroto, use-

se do emplasto acima, de sebo de carneiro com farinha de favas, que a desfará 

toda, ou do óleo de canela, para acabar as relíquias que houver; suposto 

para os pobres de mais custo, é eficacíssimo, mas, porque nem em todas as 

partes haverá os remédios ditos, ensinarei outros de menos custo e mais 

fáceis, mas não de menos eficácia, quais são os seguintes: 

253. O primeiro é feito de pó sutilíssimo das cascas das ostras, misturado 

com tanta quantidade de vinagre branco quanto bastar para fazer umas 

papinhas, que, postas sobre a inchação por cinco ou seis dias sucessivos, a 

desfará toda sem dúvida. O segundo remédio é trazer em cima da inchação, 

por tempo de seis meses, as folhas da figueira baforeira, que certamente se 

desfará a dureza que houver. 

Para quem tiver cursos 

254. Quem tiver disenteria de cursos lhe não faça remédio algum os 

primeiros três dias, ainda que sejam copiosos, mais que bom mantimento e 

de boa sustância, lavar-se -por baixo todos os dias à noite a respeito da 

umidade não causar corrupção do intestino reto, que, se faltar esta diligência 

e limpeza, com muita facilidade lhe poderá sobrevir a tal corrupção; 

principalmente será muito certa se os humores que o doente lançar forem 

acres e mordazes, irritando e esquentando aquela parte; faço esta advertência 

por ser muito precisa nesta queixa, sendo tão fácil de curar no princípio com 

os tais banhos de água quente, e tão dificultosa e mortífera, não se tratando 

dela a tempo, da qual há de tratar o oitavo tratado deste volume. 

255. Se os tais cursos não forem muito apertados ou, ainda que o 

sejam, sendo a pessoa robusta que se ache com forças, se deixem passar 

mais dias sem remédio algum, senão os ditos banhos, porque quase 

sempre é caminho por onde a natureza se alivia de muitas e graves 

enfermidades; e, passados alguns dias, aqueles com que o doente puder, 

se a natureza não for regulando os tais cursos, mas antes forem por 

diante e o doente se for enfraquecendo, irá comendo a galinha cozinha 
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com arroz ao almoço e jantar e, à ceia, comerá arroz cozido em água, 

sem mais tempero algum, tomando algumas ajudas de caldo-de-galinha 

com gema-de-ovo bem batida e uns pós de açúcar; é o que comumente 

eu mando fazer, assim a pretos, como a brancos, com admirável sucesso, 

indo-se desvanecendo pouco a pouco, que é o melhor modo que tenho 

achado e mais seguro; a água que beber será quente e não fria, ou será 

ferrada com um seixo, se for de água corrente melhor. 

Outros remédios, e bons, para o mesmo 

256. Sendo as câmeras porfiadas que não obedeçam aos remédios 

acima ditos, será bom dar ao doente seis dias sucessivos, pela manhã 

em jejum e à noite, duas horas antes de comer, uma oitava de pó da 

semente de tanchagem, misturada com marmelada e, certamente, 

curarão as câmeras . Mas, se acontecer que não obedeçam, tendo 

diarréias e tendo passado duas ou três semanas, se verá se o doente 

tem amargores de boca e, tendo-os, se lhe dará um vomitório de seis 

grãos de tártaro emético, porque, segundo autores graves, são os 

vomitórios remédio maravihoso; e, não obedecendo ainda, tomará 

segundo e, depois de estar purgado, se lhe dará, em seis dias 

sucessivos, um escrópulo de pó de pedra-ume crua, misturado com 

meio quartilho de caldo-de-galinha, porque tem feito maravilhosos 

efeitos em muitos doentes, tomando ajudas de água de tanchagem 

cozida com um bocado de pedra-ume crua, que também é remédio 

louvadíssimo dos autores, com que muitos doentes têm escapado da 

morte, contanto que se hão de tomar duas ou três cada dia. 

257. Dar ao doente que já não tem esperança de remédio, dez ou 

doze dias em jejum, sucessivamente, uma oitava de pós de raiz de 

butua, misturado com meio quartilho de água de tanchagem ou cozida 

com alquitira é remédio que tem livrado a muitos da sepultura, 

estando ungidos; e, se a diarréia for por diante, é tão preciso confortar 

o estômago e tomar banhos por baixo como é o comer, que sem ele 

ninguém vive; e, sendo isto assim tão necessário, se confortará com 

os remédios seguintes: 
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258. Todos os dias se fomentará o estômago e ventre do camarento 

com óleo de almécega ou com óleo de copaíba bem quentes, que são 

remédios milagrosos, e se, em cima de qualquer das ditas fomentações, 

lançarem uns pós de sândalos vermelhos, ou de murta, ou de canela, 

será muito mais conveniente, que muitos têm sarado só com estas 

fomentações; aplicar sobre o estômago e ventre um emplasto de poejos 

cozidos em vinagre forte é remédio de que se podem esperar grandes 

efeitos. As fatias de carne de vaca mal-assada borrifadas com vinho e 

pulverizadas com pós de aromático rosado e canela, e postas sobre o 

estômago, o conforta muito; as folhas de couve verde pisadas muito 

bem com uma mão cheia de sal e duas onças de sabão, e pondo esta 

massa na sola dos pés, estancam certamente as cameras de sangue ou 

de outro humor, assim o diz o doutor Curvo lhe sucedera, depois de 

ter ap l icado mil r emédios a um minis t ro e só com este se lhe 

suspenderam as câmeras, de sorte que foi necessário tirar-lho para 

cursar; e tem feito este remédio o mesmo a outros enfermos. 

259. Mas, porque algumas câmeras procedem de intemperança 

quente do fígado por causa de gerar muita cólera e humores mordazes, 

em que não podem aproveitar os confortativos do estômago, mas o 

que convém é refrescar o fígado pondo-lhe em cima, todos os dias, um 

epitema de ungüento rosado e sandalino, misturado com uma oitava 

de açúcar de chumbo, desfeito com umas gotas de vinagre rosado, 

farinha de cevada e fumo de chicória ou de serralha; mas, se as câmeras 

não pararem, far-se-ão duas ou três sangrias na costa da mão direita, 

na veia chamada salvatela, que é junto ao dedo meminho, que costumam 

ser milagrosas não só para as câmeras coléricas e sanguinhas, mas para 

os todos os achaques que procedem do calor do fígado. 

260. Também é conselho de grandes autores que, nas câmeras de 

intemperança quente, se use de banhos de água doce, porque, em 

semelhantes casos, só eles costumam ser remédio eficaz, tomados em 

tina ou canoa, estando a água tépida por tempo ao menos de uma 

hora, cevando a tal água com outra muito quente, com tal condição 

que, para os banhos aproveitarem, hão de ser muitos e não poucos, 
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ao menos que passem de cinqüenta. Leonardo Fioravanto curou a doze 

mil soldados do exército de Carlos V de câmeras mortais só com lhes 

dar vomitórios e com os meter cinco dias na água do mar, deixando-

os estar quatro horas dentro na dita água, e com justa razão, porque, 

como os banhos obram lentamente, é necessário, para surtir bom 

efeito, que a demora dentro da água seja mais e, não, menos. 

261. No arraial chamado do Antunes, em Antônio Dias, distrito da 

Vila do Ouro Preto, morava um homem, que por nome não perca, 

que estava tão seco e mirrado com umas câmeras lientéricas, lançando 

tudo o que comia por baixo, quase da mesma sorte que o tomava pela 

boca; e porque este pobre enfermo estava já desamparado de um 

médico e cirurgiões sem lhe poderem atalhar as tais câmeras, nem a 

falta de cozimento do que comia, me falou dizendo que, como eu tinha 

muitas experiências das Minas, visse se na minha mão estaria algum 

remédio para sua queixa, pois se via desenganado em cima da grande 

despesa e infinita moléstia de muitos meses; confesso que, vendo este 

miserável com tão más cores, tão fraco e tão desfeito, não podendo 

dar um passo, que se me enterneceu o coração; nestes termos, me pus 

a considerar em algum remédio esquisito, pois me disse tinha usado 

dos comuns e particulares de bebidas, xaropes, purgas, confortativos 

e mil outras coisas, e foi Deus servido ocorrer-me o seguinte: 

262. Mandei que, assim que se matasse algum boi ou vaca no curral, 

pois o tinha vizinho, se tirasse, com toda a presteza e sem demora, 

aquele redenho ou gordura que cobre as tripas, se embrulhasse em 

uma toalha e viesse o portador correndo, para que, com o calor natural 

do animal, o pusesse em cima do estômago e ventre e com a mesma 

toalha o cobrisse, e outra roupa, deixando-se estar de costas o mais 

tempo que pudesse; matando-se na mesma ocasião mais algum boi 

ou vaca, fizesse a mesma diligência com outro redenho, e para os mais 

dias em que se não matasse gado, metesse o tal redenho no cozimento 

seguinte para se aquentar e, quente, o pusesse em cima do estômago 

e ventre todos os dias, duas, três ou quatro vezes. Alfavaca, mentrastos 

e poejos, de cada um uma boa mão cheia, tudo cozido em quatro 
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frascos de água até ficar em a metade e, neste cozimento bem quente, 

metesse o redenho e o deixasse estar por algum tempo e depois o 

aplicasse, como está dito, com o qual remédio, por discurso de alguns 

dias, que me parece não chegaram a oito, sarou tão perfeitamente que 

nunca mais teve cursos, senão os naturais, com bom cozimento e boa 

vontade de comer. 

263. Quem quiser mais remédios para esta doença recorra ao 

tratado sétimo dos formigueiros e, no discurso dele, entre outras 

enfermidades, achará um capítulo com alguns remédios particulares 

e uma observação, que folgarão de ver os curiosos, em um doente 

que, depois de mil remédios, sarou com um excelentíssimo, e outros 

muitos doentes, como lá se verá. 

Para tosses muito antigas, ou achaques do bofe, 

e para arrotos contínuos 

264. Os a r ro to s c o n t í n u o s que r e s i s t e m a mi l r e m é d i o s se 

remedeiam e curam tomando, por muitos dias em jejum, seis grãos 

de âmbar misturados com duas onças de excelente vinho, pois é 

remédio excelentíssimo. O mesmo âmbar, tomado em quantidade de 

qua t ro g rãos , m i s t u r a d o em c a l d o - d e - g a l i n h a ou ou t ro l i co r 

conveniente, é remédio muito proveitoso nos achaques do bofe e tosses 

muito antigas; e, tomado na mesma forma e também por muitos dias, 

é grande socorro dos velhos, porque conforta muito a cabeça e os 

nervos, restaura os espíritos animais e corrobora o coração. 

Para dores antigas causadas de flatos 
ou de humores frios 

265. Esfregar a parte dolorosa com ungüento, ou também chamado 

óleo, suposto o não é, de bicuíba, que é uma massa que muitos curiosos 

fazem das bicuíbas das árvores do Brasil, continuado com alguns dias 

com ela bem quente e bem resguardado do ar, cobrindo a parte com 

uma pele de macaco chamado guariba, ou de outro bicho com o pêlo 
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para dentro; porque este remédio, continuado em dores antigas, a 

todos leva a palma, pois tem tirado dores de juntas e de ossos que 

outros remédios não puderam tirar, de que eu sou boa testemunha 

em milhares de ocasiões, assim em minha casa, como fora dela, com 

tal condição que, quando se fizerem estas fomentações, se façam com 

tal cautela que nunca lhe dê o ar, e poderá estar certo que ficará livre 

das tais dores; e a razão por que mando continuar é porque as dores 

estão metidas nos ossos ou nas juntas, de tal modo que, só por discurso 

de muitos dias, poderá o remédio penetrar e tirá-las, pois é muito 

penetrativo e sutil; e, em falta da pele, sendo das macias como veludo, 

será baeta nova e, dobrada, melhor; sendo a dor em braço, será muito 

acertado, ou com a pele bem atada ou sem ela, trazer sempre vestida 

uma manga de duas baetas ou de uma, com outro forro; e sendo em 

perna, haveria a mesma atenção; ou, em falta deste óleo, se fomente a 

parte com água da rainha de Hungria muitas vezes, pondo-lhe pano 

molhado, coberto com baeta ou a dita pele, porque é grande remédio, 

morna em vidro, dentro de água quente. 

Também para dores antigas ou inchaços de humor frio que nascem 

nas juntas é singularíssimo remédio o unto de lobo, pisado com as 

costas de uma faca e misturado com um bocado de sebo do rim de boi 

ou de carneiro, tudo bem mesclado; aquentá-lo e untar a parte com 

ele muito bem fomentada com resguardo do ar e cobrir logo com um 

couro de luva ou pele, e, bem atado, continuado por algum tempo, 

ficará o doente livre da dor ou inchaço que não quiser obedecer a 

outro remédio algum. Ε também o unto de cobra faz o mesmo. 

Outro remédio para dores antigas que estejam encasadas, 
sem obedecer a outros, e eficacíssimo 

Tomem uma boa mão cheia de folhas de erva chamada urgevão ou 

barbena, ou, por outro nome, erva-sacra, por nascer pela maior parte 

nos adros da igrejas, que tudo é o mesmo; esta se pisa que fique grossa 

e se misturam as claras de seis ovos e farinha de cevada a que bastar, 



para fazer emplasto brando e amoroso, e, sendo bem amassado, se 

estenda em um pano ou toalha que fique a massa grossa, se porá na 

parte queixosa, de modo que fique bem unida com a carne, e estará 

por vinte e quatro horas, sendo aplicado bem quente e bem seguro; 

este é um emplasto que tira as dores, por mais antigas que sejam ou 

estejam, nas juntas ou fora delas; e também tira pelos poros do couro 

sangue ou coisa que se parece com ele, o que se vê no emplasto quando 

se tira; é experiência certa e quem isto fizer verá se falo verdade; é 

necessário comer galinha, porque faz muita fraqueza. 

Para quem for achacado de flatos 

ou maus cozimentos do estômago 

266. O primeiro remédio que se deve tentar é comer o doente pela 

manhã alguma coisa para não andar em jejum, pois assim, e só com 

tão fraco remédio, se têm curado muitos a tão pouco custo; o segundo 

é beber água da infusão do chá com pouco açúcar, a qual há de tomar 

bem quente ou em jejum, ou depois de comer, que será melhor e fará 

melhor cozimento, porém não se tomará o chá depois de ceia, porque 

faz perder o sono; é singular remédio para discutir e rebater os flatos, 

fazer bom cozimento no estômago e varrer, por modo de milagre, as 

dores de cabeça que procederem dele. A quantidade do chá que há de 

servir para duas boas bebidas será quanto se possa tomar com dois 

dedos; este se lançará na dita quantidade da água que se há de beber; 

estando ela fervendo, se abafará com ele por um pouco e, estando de 

cor bem tinta, se lançará na tigela ou xícara grande, e, com pouco 

açúcar, se beberá com a quentura sofrível, que, sendo xícara, ainda 

que seja grande, poderá tomar duas ou três. Esta advertência quis 

fazer para as pessoas que não tiverem notícia de como se faz e toma, 

a qual bebida, nas Minas, é singular e mais necessária que em todas 

as mais partes. 



Para feridas fresca e chagas, remédio singular 

267. Tomem as cascas de ovos que quiserem, tirando-lhe as pelinhas que 

têm pela parte de dentro, façam as cascas em pó sutil e o guardem em vidro 

bem tampado, que podem durar quatro ou cinco anos com toda a sua virtude; 

e, quando houver alguma ferida ou chaga, se cubra com os tais pós e não se 

tirem senão quando caírem por si mesmos ou, sendo necessário renovar-se, 

se renovará com mais pós, e em breves dias verão o maravilhoso efeito deste 

remédio. 

268. Não duvido que alguns cirurgiões não gostem de que ensine um 

remédio tão fácil e tão eficaz, mas a conveniência dos muitos deve antepor-

se à dos poucos. Diz o doutor Curvo que viu curar uma chaga com estes pós 

que tinha ano e meio, e sarou em oito dias. 

Outro para feridas ou escalavraduras 

269. Tomem aquelas pelinhas ou bexigas em que os bate-folhas batem o 

ouro e cortarão delas o que for necessário para cobrir a tal ferida ou esfoladura 

de pau ou pedra, a qual molharão com o cuspo para pegar nas pontas e a 

deixarão estar pegada até cair por si mesmo e fique a parte sã; ou, se fizer 

alguma matéria, como algumas vezes sucede, se tirará a que estiver pegada 

e, limpa a chaga, se lhe porá outra folha nova; e, se, por acaso, for necessário 

pôr mais alguma, se lhe porá, o que poucas vezes será necessário. Eu tenho 

experimentado estes remédios em algumas pessoas e na minhas pernas 

algumas vezes, e sempre com admirável sucesso, mas não digo que se aplique 

nas feridas grandes, porque nelas nunca usei dele. 

Óleo real, como se faz e suas virtudes 

270. Tomai uma panela nova vidrada e lhe deitai uma canada de 

bom azeite velho, ponde-o a ferver e lhe deitai dentro duas cebolas 

brancas pisadas, que se frijam até que fiquem secas; então as tirai do 

azeite, sem ficar coisa alguma delas e ajuntai ao dito azeite onça e 
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meia de eufórbio real machucado, advertindo que, quem machucar o 

eufórbio, se resguarde e acautele que lhe não dê o pó ou bafo dele, 

porque lhe fará dano; deixareis ferver o dito eufórbio por espaço de 

um quarto de hora, e, como for cozido, se tirará todo e lançareis no 

azeite cinco ou seis raminhos de arruda verde, e com ela ferverá um 

quarto de hora; e tirada também a arruda, lhe deitareis meia oitava 

de açafrão pisado e ferverá com ele por espaço de um credo; então 

tirareis a panela fora do fogo e deixareis esfriar, e, coado o óleo por 

pano grosso , o guardai em vidro bem tapado para quando for 

necessário, e não cheguem com ele aos olhos se untarem a cabeça, 

porque fará cegar. A panela e a colher com que se mexeu se deitará 

fora, porque não serve para mais nada. 

271. As virtudes que tem o dito óleo são as seguintes: aplicado quente 

aos estômagos frios e repletos, ou indigestos, que pela frialdade e indigestões, 

ou faltas de cozimento, levantam vapores e fumos à cabeça, de que procedem 

muitas e diferentes enfermidades, como são vágados, gota-coral, dores de 

cabeça, esquecimentos, lágrimas involuntárias, tosses e catarros; de todas 

estas queixas se livrarão os que aplicarem o dito óleo quente ao estômago, 

como fica dito, e à moleira da cabeça, porque corrobora o miolo e faz cozer e 

digerir os alimentos pela sua quentura; resolve o princípio da obstrução dos 

nervos ópticos, clarifica a vista e aplica-se seguramente a todas as dores do 

corpo nascidas de flatos ou de frialdades, principalmente das juntas e todas 

as mais partes, fomentado com o dito óleo quente qualquer parte que doer, 

por espaço de meio quarto de hora, pondo um pano molhado nele e 

continuando até que a dor se tire, que, sendo de causa fria, infalivelmente 

sairá. 

272. Aproveita muito na dor da madre e de eólica, untando com ele, 

quente, todo o ventre, esfregando, de uma para outra parte, por espaço de 

algum tempo, porque tira as ventosidades dos intestinos ou tripas, que são 

as que costumam causar esta enfermidade; aproveita muito nos nervos 

encolhidos ou endurecidos por frialdade, continuando as esfregações por 

alguns dias. Alivia grandemente as dores artéticas e de ilharga e aos que não 

podem urinar ou que têm dor na bexiga, fomentando com ele a ilharga abaixo 
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do embigo e debaixo da verga, bolsa e virilhas, pondo-lhe em cima um pano 

quente, porque resolve as ventosidades e alarga os meatos da bexiga, lança 

fora as areias e faz urinar sem dor. 

273. Resolve toda a opilação do baço untando a parte como fica dito e, 

dentro de quinze dias, sarará, untando-se duas vezes cada um, guardando-

se de comeres grosseiros e indigestos; cura as dores de cabeça causadas de 

umidade ou frialdade, ou flatos, untando de uma fonte para outra, com ele 

frio, e, sendo fora da cabeça, se aplicará quente; cura, com grandíssima 

presteza, as esquinências, ainda que estejam em muito perigo, untando com 

ele brandamente os queixos e a garganta, esfregando por espaço de meio 

quarto de hora, deitará a matéria fora da garganta ou o humor e sarará; cura 

a surdez causada de umidade ou de flatos, ainda que seja antiga, contanto 

que não seja surdo de nascimento; serve para dor e zunido dos ouvidos, 

botando-lhe três gotas de óleo quente duas vezes ao dia e molhando nele 

uma bola de algodão, que se meterá no ouvido; dormirá da outra banda e, 

em oito ou dez dias, sarará: sara as pontadas, untando-as com ele quente 

quanto se possa sofrer, esfregando e pondo-lhe um pano molhado nele 

quente, cobrindo-o com baeta; é muito penetrativo e quente e, por esta razão, 

lança fora todos os humores fleumáticos, úmidos e ventosos. 

Para defluxões da cabeça, invento do autor 

274. Quem for sujeito a padecer defluxões de estilicídio, que da 

cabeça caia nos queixos, faces, pescoço, garganta ou no peito, fazendo 

tosses e outras muitas queixas que bastantemente afligem aos doentes, 

poderá usar do remédio abaixo, que lhe quero aconselhar, por ser o 

melhor e mais fácil que tenho achado em tantos anos para divertir e 

evacuar as tais defluxões e livrá-las de que caiam no peito e façam 

diversas enfermidades perigosíssimas, pois são os defluxos da cabeça 

nestas Minas muito comuns, e é o seguinte: 

275. Se derem em sujeito que não for costumado a usar de mechas de 

fumo pelos narizes, costume-se a elas, ainda que, no princípio, lhe custe o 

sofrê-las, logo as não estranhará e traga-as sempre enquanto durar o defluxo, 

tirando-as quando estiverem já cheias de humor e metendo outras novas, e 
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há de ser do fumo curado mais forte e mais macio, novo e não velho, ou, 

sendo velho, seja são; e, quando tirar as mechas, se assoará muito bem antes 

de meter outras, pondo-se de dieta, bebendo água bem quente com açúcar, e 

podem estar certos que é um grandíssimo remédio, porque faz purgar grande 

cópia de humores pelos narizes e estarão livres de que lhe caiam os humores 

no peito; e, depois de experimentarem este remédio, ficarão certificados dos 

singulares proveitos que faz e me agradecerão o conselho; eu assim o tenho 

aconselhado a inumeráveis doentes com tão bom sucesso que só com este 

remédio tão fácil se curaram sem detrimento, sem despesas e com segurança 

de lhe não caírem os humores no peito, por cuja causa muitos ficam asmáticos, 

tísicos e com tosses encruadas, queixas que com muita dificuldade, trabalho 

e despesas se curam, ficando a cabeça muito leve, de que recebia grandes 

agradecimentos, pois lhe saía pelos narizes muita quantidade de humor tão 

viscoso e quente como fogo, outro tão líquido, quase como água, tudo por 

virtude das ditas mechas, por serem penetrativas e atrativas; e, já hoje, são 

sabidas de muitos. 

Pós cornaquinos, como se fazem ou de que constam 

276. De antimônio diaforético grãos dezesseis, escamônea sulfurada grãos 

doze, cremor tartari grãos seis; tudo se misture e se tome de uma vez. Virtudes: 

purgam todos os humores supérfluos, dão-se nas obstruções com grande 

proveito; eu os tenho aplicado em obstruções com admirável sucesso; 

provocam suor e muitas vezes vômitos e cursos; curam as febres crônicas e 

afetos inveterados. 

Outros 

277. Diagrídio sulfurado dez oitavas, antimônio diaforético seis oitavas, 

cremor tartari duas oitavas e meia; mistura-se e se façam pós; doses, é de 

meia oitava até dois escrópulos. Virtudes: servem para purgar quase todas 

as doenças, principalmente são muito convenientes nas obstruções, como 

no seu tratado se pode ver. 
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Os remédios que se aplicam por fora comunicam 

as suas boas ou más virtudes dentro 

278. Porque há algumas pessoas, e o pior é alguns professores, que 

duvidam que os remédios aplicados por fora do corpo possam comunicar as 

suas virtudes dentro, os quero convencer com o seguinte: Diz o doutor Curvo 

que, estando uma mulher com uma dor de ventre procedida de causa fria e 

tão grande que o obrigou a mandar-lhe lançar uma ajuda de vinho, com a 

qual a mulher ficou tão bêbeda que falou mil disparates, é certo que não só 

comunicou a sua virtude a todo o corpo, senão também à cabeça; vemos 

também, cada dia, que as ajudas substanciais sustentam muitos dias aos 

doentes que nada comem; os emplastos que eu aplico às pontadas pleuríticas 

com tão grande aproveitamento dos enfermos, que em seu tratado ficam 

apontados, obram com tanta felicidade como podem experimentar quem 

deles usar, e não seria assim se não comunicassem dentro a sua virtude. Eu 

conheço um bom médico nestas Minas que não aplica às pontadas remédio 

algum pela parte de fora e a outras muitas doenças, dizendo que só os 

interiores são os verdadeiros, e não sei com que razão deixam padecer os 

enfermos, quando os livros estão cheios de remédios para se aplicarem pela 

parte de fora, e a experiência está mostrando, como melhor luz desta verdade, 

que são precisos e muito necessários, e curam muitas doenças sem nenhuns 

interiores, como cada dia estamos vendo, com fomentações de óleos, de 

aguardentes, emplastos, cataplasmas e tudo o mais. 

Óleo que eu tenho feito em casa muitas vezes e fácil 

para dores de flatos ou de causa fria, o qual tem obrado 

sempre maravilhosamente e é invento meu, 

e para contusões que não obedecem a outros 

279. Em meia medida das Minas, que corresponde a uma canada de 

Portugal, de bom azeite, se lhe ajunte uma boa mão cheia de folhas de arruda, 

outra de folhas de alecrim e outra de alfavaca ou de poejos; tudo se meta em 

um tacho bem limpo ou tigela vidrada e se ponha a ferver até que as tais ervas 
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fiquem torradas; então se coe por um pano e se guarde em frasco bem tapado, 

para quando houverem dores em qualquer parte do corpo que procedam de 

flatos ou de causa fria, como quase sempre sucede nestas Minas, porque poucas 

sucedem de causa quente. Com este óleo bem quente se fomentarão as tais 

dores, uma ou duas vezes cada dia, conforme a necessidade o pedir, o que se 

fará por algum espaço de tempo, esfregando, para uma e outra banda, para 

melhor penetrar a sua virtude, aquentar a parte e resolver o humor dela, pondo-

lhe por cima um pano molhado no tal óleo quente e, por cima dele, seu pedaço 

de baeta nova e sua atadura bem atada, para que se não descubra e fique ao ar, 

pois lhe será de grande dano. Quem o experimentar conhecerá o efeito 

admirável deste remédio, como eu tenho visto e observado muitas vezes, assim 

nos meus escravos, como em outros muitos e muitos brancos; e por ver a grande 

obra que fazia, sempre estava prevenido com ele para a ocasião de necessidade. 

Para quando houverem (sic) cursos excessivos depois de 

alguma purga ou depois de ter tomado mercúrio, ou unturas 

280. Tomar ajudas de caldo-de-galinha em que primeiro tenham fervido 

levemente três oitavas de rosas secas e coado o dito caldo com forte expressão, 

ajuntar, a cada sete onças dele, seis grãos de láudano opiado e uma gema-

de-ovo batida é remédio maravilhoso para fazer parar as cameras, com tal 

condição que, se o doente estiver muito fraco, se lhe não ajunte de láudano 

senão dois até três grãos, pois assim será com mais segurança, das quais 

ajudas poderá tomar cada dia duas e as que forem necessárias. Ou este: dar 

aos doentes leite de vacas, ou de ovelhas, ou de cabras, em boa quantidade, 

é remédio que, muitas vezes, foi escusado fazer outro, como me tem 

acontecido muitas vezes com muitos doentes, com tal condição que o leite, 

ou há de ser com o calor natural com que sair do animal ou há de ser morno 

no fogo. Meter as palmas das mãos do doente que tiver câmeras excessivas 

em uma bacia de água fria é remédio que já mandei fazer com bom sucesso, 

fazendo logo pará-las. O leite pela boca, como fica dito, e dado ao mesmo 

tempo por ajuda, morno com uns pós de açúcar, é remédio que já mandei 

fazer com bom sucesso. 
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281. Mas, se as câmeras forem tão inobedientes e desesperadas que não 

obedeçam aos remédios ditos, tome o doente, pela boca, sete ou oito onças 

de leite tépido, que é quebrado de frieza somente, em que misturem trinta 

folhas de ouro em pó, porque é remédio que não costuma faltar, sendo as 

câmeras procedidas de mercúrio ou de unturas, e tome defumadouros, no 

sesso, de pó de almécega e de incenso, estando bem coberto. 

Para restaurar forças perdidas por esfalfamento 

ou por outra qualquer causa 

282. Tomai uma galinha e um capão que sejam gordos e seis corações de 

carneiro, ou, em falta de carneiro, podem servir os de qualquer animal que 

estiver gordo, e, tirando desta carnes toda a gordura que tiverem, as fareis em 

picado miúdo e metereis o tal picado em uma panela vidrada, a qual poreis 

sobre o fogo brando e, de quando em quando, ireis voltando e revolvendo 

estas carnes; e como forem deitando de si algum licor grosso, o tirareis, e a 

carne se meterá em uma prensa, e, espremendo-se bem, se ajuntará a sustância 

que deitar com o primeiro licor; e a massa se tornará a meter na panela e, a 

fogo lento, se tornará a ir revolvendo até que apareça algum licor ou sustância 

grossa, e este se tornará a tirar e se ajuntará com o primeiro, tornando-se a 

meter a carne da panela na prensa, ajuntando o licor que lançar de si com 

outro, e deste licor dareis ao doente uma colher de duas em duas horas, porque 

este é grande restaurativo das forças e único refúgio para os que nenhuma 

coisa podem comer ou para os esfalfados por causa de mulher ou de outras 

quaisquer causas, e esta é a verdadeira geléia e o verdadeiro modo de a fazer. 

Para os reumatismos acompanhados com grandes dores 

283. É grande remédio fomentar a parte com água da rainha de Hungria, 

em que misturem a quarta parte de incenso em pó e uma de alcanfor. 

284. Os bafos de leite cozido a fogo brando com um punhado de folhas 

de meimendro verde machucado, recebidos na parte dolorosa das dores 

reumáticas ou escorbúticas, ou gotosas, aliviam maravilhosamente a dor. 

Esfregar a parte dolorida da gota ou do escorbútico com a raiz da erva abrótea 
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dá grande alívio aos gotosos. O remédio que eu tenho visto fazer bons efeitos 

nas dores da gota é dar-lhe banhos de urina de menino, morna, por algum tempo, 

e depois cobrir a parte com pós de raiz de butua com um pano seco e atadura, 

estando o doente de cama; e tomando os banhos a miúdo é remédio com que 

um meu amigo se aliviava das tais dores, tomando também, passado o princípio, 

duas ou três purguinhas leves, e em pouco tempo se punha na rua. 

Roupa lavada, se se pode vestir 

285. Sucede cada dia pedirem os doentes licença para vestirem roupa 

lavada, assim camisas, como lençóis, pelo grande aborrecimento que têm ao 

cheiro da roupa suja; e porque há professores que lhe negam a tal licença, 

intimidando-os que lhes fará grande dano a mudança da imundícia para a 

limpeza, digo que grandes autores mandam vestir camisas lavadas e deitar 

lençóis lavados na cama, porque a suja não só é danosa para a saúde e causa 

aborrecimentos aos doentes, mas não recebe tanto em si as fuligens e vapores 

maus que os corpos doentes, sensível e insensivelmente, estão continuamente 

exalando, quantos toma, embebe e recebe em si a roupa limpa e lavada. João 

Bautista Silvatico, autor gravíssimo, diz que concede liberalmente camisas e 

lençóis lavados aos doentes. Mercado, autor de boa nota, diz que mais 

necessária é a roupa lavada aos doentes que o comer. Senerto, autor dos da 

maior esfera, diz o mesmo. O doutor Curvo concede o mesmo, e até aos 

bexigosos, se suarem as camisas, porque será maior o dano da roupa molhada 

que o da limpeza; haverá, porém, advertência que a tal roupa seja bem 

quebrada nas mãos e defumada em alecrim, e o mesmo se observará com os 

doentes de azougue. 

Para a erisipela do rosto ou em outra qualquer parte 

286. O melhor remédio que tem a Medicina e Cirurgia é a aguardente 

alcanforada, em que misturem uma pouca de água de flor de sabugo; mas 

este remédio não se continuará senão do quarto dia por diante, molhando 

panos delgados nela, assim fria ou não mais que tépida, que é quebrar-lhe a 

roupa lavada 
se pode vest i r 

para erisipela 
do ros to ou 

de outra 
qualquer par te 



frieza somente, não os deixando secar; e, como de noite hão de dormir os 

enfermeiros e os panos se hão de secar, será melhor acerto ficar a parte sem 

eles, porque será menos mal que estar com eles secos, mas, podendo passar 

sem remédio, será melhor, porque no rosto poucas vezes são bons. Ε para 
outra parte que não seja no rosto é grande remédio o espírito de vinho, pondo 

panos molhados e picados, não os deixando secar; e de nenhum modo se 

use nas erisipelas de remédios frios, como mandam os antigos, porque corre 

grande perigo de se perder a parte, apodrecendo; ou se use de aguardente 

misturada com água de flor de sabugo, partes iguais com alcanfor, e, para 

não tornar mais a erisipela, traga o doente ao pescoço azougue vivo em um 

canudo que toque na carne, mas bem tapado, ou seja de prata, que o tenho 

experimentado algumas vezes por certo. 

Ε de nenhum modo se use de azougue vivo em emplasto, para resolver 
algum tumor que esteja no pescoço ou dele para cima, pelo perigo que tem 

de se comunicar o azougue à cabeça ou cérebro, e fazer gravíssimas queixas, 

como tenho encontrado alguns enfermos que, pela referida causa, foi 

necessário cobrirem a cabeça com folhas de ouro em capacete, rapada 

primeiro, e nem assim se lhe tirou o azougue, antes vivem miseravelmente 

atormentados. 

Para sarna, ou gafeira das bestas, ou de cão, 

e para quando se pelam 

287. Em meia canada de azeite se deite meio arrátel de pó sutilíssimo de 

enxofre e quatro onças de pedra-ume crua, sutilissimamente moída, e se vão 

deitando estes pós em meio arrátel de cera bela derretida, mexendo tudo 

muito bem, e depois lhe misturem o azeite, mexendo-se tudo até que fique 

ungüento brando, com que se untará a gafeira de besta ou de cão, não os 

deixando lamber, e, infalivelmente, sararão, ainda que o cão esteja hético, 

mirrado e sem cabelo; escrevo este remédio porque sucede este achaque a 

alguns cães de préstimo ou bestas boas. 
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Para tirar os sinais com que algumas crianças nascem, 

a que os autores chamam maevi materni 

288. Pôr em cima do sinal a mão de qualquer defunto e deixá-la estar até 

que a parte se esfrie bem faz desaparecer os sinais ou manchas dentro de 

poucos dias; alimpar ou esfregar as manchas com as páreas ainda quentes 

de uma mulher parida faz o mesmo efeito; untar os sinais com o primeiro 

esterco das crianças quando nascem, a que chamam ferrado, deixando-o secar 

na parte, é bom remédio; o mesmo faz o sangue mensal das mulheres posto 

na nódoa; e algumas tenho visto que, ao compasso que crescem, se lhe vão 

desaparecendo as nódoas, até que saram. 

Para sonhos medonhos em que se representam fantasmas 

289. Cuidam as pessoas que sonham coisas medonhas que vêem 

fantasmas e são só sonhos espantosos, tristes e capazes de matar, e, por estas 

razões, se lhes deve acudir e não fazer pouco caso deles. O melhor remédio 

que tem curado a algumas pessoas são os alambres brancos, trazidos em um 

fio ao pescoço, e fazer-lhes beber, ao deitar na cama, vinte féveras de açafrão 

desfeitas com duas colheres de água de cerejas negras ou, em sua falta, água 

de erva-cidreira; são remédios experimentados. 

Tintura de ferro, como se faz 

290. Tomareis das escórias de ferro que se acham nas forjas dos ferreiros 

ou daquelas caspas que caem aos pés das bigornas, ou safras, quando se 

malham o ferro, um arrátel; façam-se em pó sutilíssimo e o deitem em uma 

garrafa, lançando-lhe em cima meia canada de vinagre branco muito forte; 

metereis esta garrafa dentro de uma tigela, meia de areia, e, por baixo da 

tigela, poreis fogo de candeia por tempo de quarenta e oito horas; e, se for 

em tempo de caniculares, bastará que se traga oito dias ao sol; e então 

escoareis o vinagre tão devagar e tão sutilmente que não se passe com ele pó 

do ferro algum e o guardareis em garrafa bem fechada; e, sobre o pó que 
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ficou na outra garrafa, deitareis outra meia canada do mesmo vinagre forte 

e o tomareis a trazer sobre fogo moderado, ou ao sol dos caniculares outros 

oito dias, e o vinagre se tornará a tingir de cor roxa, o qual tomareis a escoar 

com a mesma cautela que escoastes o outro, e o ajuntareis com o primeiro e 

tomareis a deitar outra meia canada de vinagre sobre os pós da garrafa e 

fareis o mesmo que tendes feito, repetindo tantas infusões de vinagre, até 

que o pó da garrafa o não tinja; e então ajuntai aqueles vinagres tintos em 

um urinol ou tigela bem vidrada e ponde-a sobre o fogo a evaporar todo o 

vinagre, até que de todo se consuma e fique só no fundo da tigela uma matéria 

roxa, sobre a qual deitareis meia canada de água clara, e, mexendo tudo 

muito bem, evaporai aquela água sobre fogo brando até que se consuma, 

repetindo estas lavações três ou quatro vezes, para que se gaste todo o 

azedume do vinagre e, ficando seco, guardai estes pós, que são a verdadeira 

tintura do ferro, da qual se dará ao doente, de vinte grãos até trinta, para as 

enfermidades abaixo declaradas. 

Virtudes da sobredita tintura e doenças para que serve 

291. Serve em toda a sorte de câmeras, ou sejam, diarréia, ou disenteria, 

ou lienteria, em que faz maravilhosos efeitos; cura certissimamente as 

purgações das mulheres, ou sejam brancas, ou verdes, ou amarelas; cura as 

gonorréias, por mais antigas e obstinadas que sejam; cura aos que se vazam 

em sangue pelas almorreimas, pois acharão neste remédio, certamente, a 

sua cura: cura os fluxos do sangue do nariz que não querem obedecer aos 

outros remédios; nas opilações do fígado e do baço faz efeitos prodigiosos, 

com condição que os corpos estejam preparados e purgados para os achaques 

do baço. Mandam os autores dar esta tintura em cozimento de douradinha, 

mas eu, pela grande experiência que tenho da água cozida com raízes de 

capeba, sou de parecer que se dê nela, porque, nas obstruções do baço e do 

mesentério, obra efeitos prodigiosos e as suas virtudes se podem ver na cura 

das ditas duas obstruções que ficam referidas no seu tratado. Para a obstrução 

do fígado mandam dar a dita tintura em água cozida com uma mão cheia de 

folhas de morango ou de agrimônia, e eu, pela experiência que tenho, digo 
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que nas Minas e no Brasil é mais conveniente dar-se a dita tintura com 

cozimento de raízes de salsa das hortas e de funcho, porque estão no seu 

natural com toda a sua força e vigor, e as outras vêm de Portugal e perdem 

muita parte de suas virtudes; e para as câmeras de sangue se dará em água 

de tanchagem; a dita tintura se dará na quantidade que fica dita no fim da 

sua receita. 

Trociscos de Alaandal, como se fazem perfeitos e seguros 

292. Os trociscos de Alaandal, sendo feitos com toda a perfeição, tendo 

grandíssimo préstimo para curar as hidropisias e modorras, diz o doutor 

Curvo que, se lhe faltasse este remédio, se não atreveria a curar estas duas 

doenças, mas com a infusão dos ditos trociscos, seis vezes tomados em dias 

alternados, cura muitas hidropisias, anasarias e ascites, e tirou o sono a muitos 

doentes que, por estarem submergidos em sonos profundos, a que os autores 

chamam modorras, que já estavam ungidos, os livrou da morte com a 

sobredita infusão, na qual pôs Deus uma tão grande eficácia para acordar os 

que muito dormem, que é necessário, para tornarem a dormir, dar-lhe 

amendoadas; devem-se fazer os tais trociscos do modo seguinte: 

293. Tomareis coloquíntidas das mais brancas e leves, que são as melhores, 

dois arráteis, tirai-lhe todas as pevides, de sorte que não fique alguma, pisem-

se em almofariz grande, e, pela peneira de pau branco, coareis o pó delas, e 

então misturai o dito pó com uma pouca de alquitira que esteja derretida em 

tanta quantidade de água-rosada quanta for necessária para que a dita 

alquitira fique um polme, como caldo de farinha, e amassai o sobredito pó 

das coloquíntidas muito bem com o polme da alquitira, de tal modo que se 

forme uma massa medianamente dura, e, fazendo-a em pastilhas maiores 

que tremoços, se sequem ao sol, e, se for tempo de grandes calmas (que é o 

melhor tempo para fazer este remédio) se sequem à sombra; e como as ditas 

pastilhas estiverem secas e sequíssimas, se tornem a pisar no almofariz grande 

e se peneirem por peneira de boticário, a mais fina e tapada que houver, de 

sorte que fique um pó impalpável e o mais sutilíssimo que for possível; e 

então se misture este pó com umas gotas de óleo de amêndoas doces tirado 
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sem fogo, e está preparado o remédio com toda a perfeição, a qual consiste 

em que o pó das ditas coloquíntidas seja sutilíssimo. 

294. Escrevo este remédio por haver nestas Minas algumas hidropisias, 

para que, quando não obedeçam aos remédios comuns, se procure fazer, ou 

já feito (por não faltarem hoje boticas), cuja preparação para se tomar é a 

seguinte: tomem dos sobreditos trociscos de Alaandal ou, por outro nome, 

pastilhas, sutilissimamente moídos duas oitavas, deitem-se de infusão em 

cinco quartilhos de água comum e, passadas quatro horas, se coe a dita água 

por um papel mata-borrão ou por um pano de linho bem tapado, para que 

não passe algum pó dos trociscos com a dita água, que fará grandes dores 

no ventre, da qual tomará cinco onças por cada vez, dois dias sucessivos e 

três interpolados. 

295. Esta é a celebradíssima água anti-hidrópica com que o doutor Curvo 

tem feito tantas e tão singulares curas em tantos doentes já ungidos, assim 

de hidropisias, como de sonos profundos, o que se manifesta na sua Polianthea 

da última impressão, página 417 até 419 e nas suas Observações, página 230, 

observação 38, aonde poderá ver o curioso as milagrosas curas em tantos 

doentes quantos são os que nomeia. 

Tantas forem as crianças quantas devem ser as páreas 

296. Diz o doutor Curvo, no livro das suas Observações, página 209, que 

sua primeira mulher parira de um parto duas crianças e, sem embargo, que 

lançou uma grande párea, e alguns médicos a quem deu parte lhe disseram 

que, por ser grande, valia por duas; contudo, sempre ficou com grande 

cuidado, porque, assim como as crianças foram duas, pedia a razão fossem 

duas as páreas; maiormente, vendo que a enferma, de dia em dia, se lhe 

multiplicavam as queixas, prognóstico certo de que procediam da párea 

retida dentro e, por conseqüência, se a não lançasse com brevidade mataria 

a doente com a sua corrupção, e para fazer a dita obra lançara mão dos 

remédios mais eficazes, tendo gasto algum tempo nos comuns, de que ele se 

queixa por lhe morrer a enferma; porque, como diz Galeno e outros doutores, 

quando o perigo é grande, são escusados remédios pequenos. 
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297. Deu-lhe vinte gotas do óleo de alambre em duas onças de vinho 

branco sem proveito; deu-lhe uma oitava de pó da párea do primeiro parto 

sem proveito, e outros; ocorreram-lhe vários remédios, como são o fígado e 

fel da enguia, os pós dos testículos de cavalo que não morresse de doença, o 

sal volátil oleoso de sílvio, a pele de cobra aplicada sobre o pecten, a água da 

infusão da pedra-candar, a que vulgarmente chamam pedra-quadrada, já 

bebida, já atada na coxa direita pela parte de dentro; como não eram horas 

de buscar estes remédios por casas particulares e as boticas, pela maior parte, 

os não têm, se valeu do remédio seguinte, com que a lançou já corrupta, de 

que se lhe seguiu a morte. 

298. Tomai de canela finíssima de folhas de artemija, de raiz de genciana, 

de espargos e de rubia tinctorum, de cada coisa destas meia onça; de bagas 

de ouro escaldadas de trincai veneziano e de mirra, de cada coisa destas 

duas oitavas, de centáurea menor, de nêveda e de poejos, de cada coisa destas 

duas oitavas, de cabeças de macela uma oitava, de açafrão e de flor de noz-

moscada, de cada coisa destas meia oitava; tudo se pise grossamente e se 

infunda em uma canada de vinho branco generoso por espaço de doze horas, 

no fim das quais se coem e, bem espremida as ervas, do dito licor deu à 

doente quatro onças, misturando-lhe uma de xarope de artemija, porque, 

por repetidas experiências, tinha visto efeitos milagrosos do tal remédio, 

por mais arraigadas que estivessem as páreas; e também provoca 

maravilhosamente a purgação dos meses; assim se fez, e com tão feliz sucesso 

que, dentro de uma hora, deitou a párea que tinha dentro, mas já tão corrupta 

e fétida que infeccionou a madre, de que morreu a enferma. 

299. Ε porque pode acontecer que, em alguma parte distante de povoado, 
haja necessidade semelhante e não haja os tais remédios, ensinarei um fácil e 

excelentíssimo: tomai de azeite comum seis onças, misturai-lhe meia oitava 

de açafrão ou uma, feito em pó sutil, e dê-se a beber à enferma por uma vez, 

morno, e, vezes que for necessário, outro tanto por cada uma, o qual poderá 

tomar duas ou três vezes cada dia, conforme a necessidade que houver, que 

infalivelmente deitará as páreas que tiver dentro e também fará parir com 
facilidade. 
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Outro fácil 

300. Façam cozimento de folhas de alhos com grelos dos mesmos alhos 

e meta-se a mulher dentro dele, estando morno; e também faz baixar a regra. 

Para concepção 

301. Rosas, almécega, galea moscata, espírito de canela, noz-moscada, 

cubebas, massis, galanga, de cada uma duas oitavas, cardamomo, cascas de 

cidra, erva-doce, funcho, alcaravia, nêveda, aipo, de cada uma oitava e meia, 

âmbar e almíscar, de cada um dois escrópulos, pimenta longa e branca, de 

cada uma oitava e meia, açúcar branco quatro onças, mel puro libras duas; 

faça-se confeição segundo a arte, da qual tomará a mulher a miúdo, às 

colheres, e, sem dúvida, conceberá. Ou este: cozam coalho de lebre em leite 

de cabras, do qual beberá a mulher quando se for deitar. 

Outro para fazer parir 

302. Dar-se-á à mulher, tamanho como uma avelã de fígados de eirogo 

feitos em pó, tomado em vinho, se for branco melhor, que fará repetir as 

dores e parirá. 

Para quando se atravessar alguma coisa na garganta 

303. Para se não atravessar alguma coisa na garganta, deve haver mui 

grande cautela no mastigar os mantimentos, para que não suceda o fatal 

aperto em que muitos se têm visto e de que alguns têm acabado o curso de 

sua vida por falta de prevenção ou pressa com que muitos comem, ou também 

por descuido. 

304. Sendo por qualquer causa que for, quando alguma pessoa 

e s t i ve r com a lgum p e d a ç o de ca rne ou out ra q u a l q u e r co i sa 

atravessada na garganta que a não possa engolir nem lançar fora, se 

lhe acudirá com pressa dando-lhe uma pancada, com a mão fechada, 
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na nuca, que é atrás do pescoço, porque muitos, com uma ou mais, 

têm lançado o bocado; e, não aproveitando esta diligência, se lhe 

meterá um pedaço de rolo de cera encurvado com a ponta quadrada 

em redondo, metendo-se-lhe direito pela garganta, por onde vai o 

comer, e se empurrará para baixo com brandura e modo, e não com 

vela, por ser grossa e capaz de afogar o doente com o mesmo com que 

se pretende aliviar; mas, no caso que não haja rolo e só haja vela, esta 

se adelgará e, com ela delgada e encurvada, se fará a dita operação, 

que é o melhor remédio e mais pronto; ou se meterão as mãos na boca 

ou penas de galinha para provocar vômitos. 

Para apostemas pequenos, ou também grandes, 

a que chamam furúnculos, ou leicenços, ou abscessos 

305. Quando houver tumor ou inchação em qualquer parte do corpo 

que se não resolva e queira fazer matéria, o que se conhecerá por haver 

picadas na parte, se lhe porá emplasto maturativo, que se fará de folhas 

de malvas bem cozidas e pisadas com unto de porco sem sal, uma ou 

duas gemas-de-ovos e umas féveras de açafrão, que fique uma boa 

massa, a qual se estenderá em pano grosso e, quente, se porá na parte, 

renovando-se as vezes que for necessário; e tanto que tiver matéria, se 

abrirá com lanceta ao comprimento do membro, seja braço, perna, 

dedos, mão ou pé, e se lhe meterá mecha molhada em todo o ovo bem 

batido, e panos do mesmo; isto assim se fará a primeira ou até a segunda 

cura somente, para melhor tirar as dores da lanceta e adoçar as partes, 

e depois se misturarão no ovo umas pingas de aguardente do Reino 

para fazer as mais curas e, passados alguns dias, se irá acrescentando a 

aguardente, para que a cura seja breve; e, depois que a parte estiver 

desinchada, se curará com a dita aguardente per se somente até o fim 

ou se acabará a cura com qualquer parche de ungüento de encourar. 

306. Mas no caso que, por algum acidente, se não possa fazer o dito 

emplasto de malvas que fica dito, se usará de basilicão que se vende nas 

boticas, que fique grosso no pano, e, em falta deste, se pode usar de folhas de 
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pinhão cozidas e pisadas com gema-de-ovo e unto sem sal, que é um 

maturativo forte para os apostemas rebeldes de fazer matéria, ou as ditas 

folhas pisadas com azeite-de-mamona, gema-de-ovo e um bocado de unto 

sem sal; ou se faça ungüento de cera da terra derretida com azeite doce que 

fique ungüento mole, e, em falta do azeite doce, pode servir o de mamona, 

de sorte que fique mole depois de frio, o qual se estenderá em pano que 

fique grosso, e assim serão todos os emplastos maturativos para cozer melhor 

a matéria; e se porão quentes. 

307. E, sendo que haja no apostema, depois de furado, alguma caverna 

ou cavernas, se seringará com aguardente morna com seringa ou algum 

instrumento de canudo, ou, ainda que haja cavernas, bastará que haja algum 

saco ou vão aonde não possa chegar mecha, porque, deste modo, sarará em 

muito mais breve tempo, sem comparação, do que curado com mecha, que 

não chega senão a pouca distância; e é necessário esperar a obra da natureza 

que, sem benefício de remédio, é muito dilatada a cura. Falo como quem 

tem isto bem experimentado, porque, quando seringava qualquer caverna 

de apostema ou de chaga, fosse grande ou pequena, sarava em tão breve 

tempo que causava admiração; e a mesma causará a quem curar os apostemas 

depois de furados um ou dois dias, se daí por diante não curar com ovo só 

per se, mas misturando nele aguardente, como fica dito, que o mais é fazer 

carrapata e querer que a cura seja dilatada, e a paga se meça pela sua medida. 

Tudo se experimentará e se deverá à grandíssima virtude da aguardente, a 

qual se verá com admiração no tratado sexto, que lá se acharão casos notáveis. 

Para curar enfeitiçados e ligados por arte mágica, 

ou malefícios 

308. Aqueles que, sendo moços robustos e mui potentes para com suas 

mancebas, casando-se se acharão incapazes de consumar o matrimônio, estes, 

diz o doutor Curvo na Observação 101, que se defumem as suas partes 

vergonhosas com os dentes de uma caveira postos em brasas, e, sem mais 

outra alguma diligência, ficarão desligados e capazes dos atos conjugais sem 

dúvida alguma. 
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309. Aqueles que, sendo bem-casados e muito amantes de suas esposas, 

passaram a uma tal metamorfose ou mudança odiosa que nem as podiam 

ver, nem deitar-se junto com elas, estas inimizades se conciliam e unem, 

mandando ocultamente untar as palmilhas dos sapatos do homem 

amancebado com o esterco da manceba e untar as palmilhas dos sapatos ou 

chinelas da manceba com esterco do amancebado; que, daí por diante, se 

converterá o amor lascivo em tal desagrado e aborrecimento que nem a 

manceba poderá mais ver o amante nem o amante a manceba; não me culpem 

os que souberem que já toquei esta matéria, porque agora foi preciso, o que 

sucede por antipatia. 

310. Aqueles que, sendo discretos e de boa índole, passaram de repente a 

serem tolos e furiosos, ou fugiram da companhia das gentes, andando uns sempre 

rindo, outros chorando sempre, se curarão com vomitórios e depois com a infusão 

do heléboro negro, feito em água de erva-cidreira continuado por tempo de 

quatro meses, ou feito em água de borragens destiladas em alambique de vidro; 

alguns maníacos houve, por causa do sangue mensal, a quem, depois dos 

vomitórios, se deu por tempo de um mês meia oitava de aljôfar preparado e 

dado em quatro onças de água de borragens ou de erva-cidreira para curar os 

enfeitiçados ou doidos. João Uvaltério louva, por grande remédio para os 

enfeitiçados, a infusão do heléboro negro feita em água de erva-cidreira. Henrique 

Abheers louva muito para o mesmo a água de borragens e de erva-cidreira, e o 

doutor João Curvo diz o mesmo, e que a alguns curara com os vomitôrios e 

mais remédios acima apontados, por entender que alguma mulher enganada 

pelo demônio ou por algumas feiticeiras, que são seus rninistros, lhes aconselhara 

que, para conciliar a amizade do tal homem, lhe desse o seu sangue mensal, e 

como o dito sangue não tem tal virtude, antes seja tão perverso e venenoso que 

não só causa os ditos efeitos de loucuras, fúrias, tadturnidades e outros mil 

sintomas tão horrendos, como lastimosos, os quais se deliberou a curar na forma 

referida, e sararam. 

311. Aos que viu tão magros e secos como esqueletos, sem terem febre, 

nem frio, nem dor, nem fome, nem desgosto, nem causa alguma manifesta 

donde lhes pudesse vir a tal magreza, entendendo que eram enfeitiçados, 

por esta razão lhe deu o ouro da vida, descrição de Hartmano ou de Bruneto, 
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e, ao depois, lhe deu, por tempo de dois meses, leite de água, em que se 

desatava todos os dias meia oitava de pó de aljôfar bem preparado. 

312. A um, que viu tão inchado como uma pipa, deu, depois do vomitório, 

meia onça de fumo de mastruço aquático, misturando-lhe uma oitava de trociscos 

de mirra, e lhe pudera dar também uma oitava de triaga magna desfeita em 

água de cardo-santo. Não falta autor da primeira grandeza que aconselha, por 

remédio singularíssimo, dar a um enfeitiçado duas ou três vezes uma oitava do 

pó da parreira seca, de que se haja tirado primeiro a túnica exterior. 

313. Por utilidade do bem comum, quero advertir aos ignorantes e às 

mulheres depravadas que o sangue mensal está tão fora de conciliar e granjear 

o amor dos homens que, antes os faz tontos, loucos, furiosos e os mata, porque 

é tal o veneno e maldade do dito sangue que, até nas coisas insensíveis, faz 

tais estragos e efeitos tão lamentáveis que, se chega a qualquer árvore, a faz 

secar, ou seja erva, planta ou flor; se chega ao leite, corrompe-o; se chega ao 

vinho, o perde; se chega ao ferro, o embota; se chega aos vidros, os deslustra 

e perde seus luzimentos; e até a mesma vista dos olhos das mulheres que 

andarem com a conjunção mensal e se se enfeitarem a eles, lhe fará perder a 

sua gala e resplendor; e é tão danosíssimo o dito sangue que era proibido no 

Levítico ou lei antiga que a mulher e o homem não tivesse ajuntamento 

enquanto durassem os dias da menstruação. 

314. Diz o doutor Curvo que os feitiços se podem dar em diferentes 

iguarias e bebidas, já disfarçados em vários manjares, já em notáveis 

fervedouros, dos quais se seguiu ficarem uns tontos e mentecaptos enquanto 

viveram, outros ligados e incapazes dos atos matrimoniais, outros inchados 

como pipas, outros secos como paus, outros fugindo da gente, outros com 

tão grande aborrecimento às suas mulheres que nem as podiam ver, nem 

ouvir falar nelas; o que tudo viu e notou, e que seria impossível referir o que 

neste particular experimentou e observou, porque alguns viu enfeitiçados 

ou endemoninhados, que se queixavam viam vários fantasmas em figuras 

de cavalos, elefantes, perus, serpentes e dragões; a alguns destes curou, 

fazendo-lhe trazer ao pescoço e nos pulsos dos braços alambres brancos, e a 

outros mandando-os defumar com a semente da erva antérico, trazendo-a 

também ao pescoço; assim o dizem Escrodero, Crolio e outros autores. 

inchação como 
uma pipa 

advertência 
aos ignorantes 
e mulheres 
depravadas 

coisas 
notáveis 



Das dores flatulentas ou tumores flatuosos 

315. Sucede, algumas vezes, haver dores em alguma perna ou braço tão 

acérrimas que desprezam os remédios mais famigerados, assim de sangrias, 

como de purgas, para as quais dores se usarão os remédios seguintes, tendo 

já desprezado os outros. Quatro onças de leite de cabras fresco ou, em falta, 

outro qualquer, misturando-lhe sobre fogo lento dez ou onze onças de bosta 

de boi fresca, duas oitavas de açafrão em pó e quatro gemas-de-ovos cruas, 

que se ajuntarão, estando a massa com pouca quentura por se não coalharem, 

estendida em pano de linho e posta na parte; e também é grande remédio a 

terra que se acha nos formigueiros da parte de fora amontoada, misturada 

com óleo rosado ao fogo, e, fora dele, se lhe ajunte uma ou duas gemas-de-

ovos, bem mexido tudo, de sorte que se façam umas papas, as quais se porão 

em pano e na parte, com quentura moderada; e quando, nem a estes, nem a 

outros remédios de igual estimação obedecem dores grandes, que a muitos 

enfermos não deixam dormir, nem lhe permitem algum sossego, se entenderá 

que são procedidas de flatos, como já vi; para esta queixa não há remédio 

melhor que os pós bem finos de raiz de butua ou, por outro nome, parreira-

brava, misturados com tanta quantidade de vinho branco quanto bastar para 

fazer umas papas, e, em falta de vinho, se farão com aguardente do Reino, 

que, sendo procedidas as dores ou inchação por causa de flatos, sarará em 

poucos dias, renovando-se em se secando com a dita aguardente. Ou se lhe 

ponham panos de água da rainha de Hungria morna, em vidro dentro de 

água quente. 

316. Também costuma obrar este remédio maravilhosamente em 

inchações de humor frio ou dores de causa fria. 

Para garrotilho e achaques da garganta 

317. Estes dois remédios, ainda que pareçam de pouca utilidade, não se 

devem desprezar, porque assim são outros muitos e obram efeitos singulares. 

O primeiro tem por si a aprovação dos religiosos do convento da Corte Real, 

que dizem usar-se dele em Irlanda, sua pátria, com feliz sucesso; o outro 
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pessoas de verdade o afirmam ser muito proveitoso; é, pois, o primeiro, atar 

ao pescoço uma meia com a palmilha bem suada e trazê-la sempre que toque 

a palmilha na carne. 

318. O segundo é puxar pelas orelhas para cima com força até que se 

façam vermelhas; estes remédios, como são de pouca despesa, não podem 

prejudicar e poderão fazer grande proveito, pois há algumas coisas que têm 

simpatia com outras e outras antipatia e obram sem que nós vejamos o como, 

que as virtudes ocultas só a Deus são reservadas. 

Para dores de cabeça antigas e desesperadas 
que não obedecem a remédios alguns 

319. Veja-se se o doente tem amargores de boca, fastio ou vontade de 

vomitar, ou maus cozimentos, e o estômago cheio ou empanturrado, que, 

tendo alguns destes sinais, não haverá dúvida que é ele o culpado, e assim 

se deve purgar com vomitórios; digo vomitórios porque, em queixas graves 

e antigas, um vomitório não pode fazer bem à doença, ainda que faça boa 

obra; será preciso que tome dois e três, ou alternados ou sucessivos, conforme 

as forças ou idade do enfermo; e se a cabeça estiver muito quente com 

demasia, depois que o doente estiver purgado, se mandarão dar emborcações 

de água fria, rapada primeiro à navalha, por algum espaço de tempo, que 

será por um quarto de hora ou meia; ou também podem aplicar-lhe panos 

molhados em xorodino de duas partes de água e uma de vinagre, e se for o 

vinagre rosado, melhor, renovando-os em se secando; e, se o doente conhecer 

algum alívio e não melhorar de todo, se lhe mandará pôr a cabeça em uma 

almofadinha de couro cheia de água fria, pondo-lhe em cima uma toalha 

dobrada em quatro dobras, e estará a cabeça posta por espaço de duas horas 

cada dia. 

320. Sendo as dores desesperadas e com excessivo calor, não faça isto 

dúvida a ninguém, porque o doutor Curvo, com os vomitórios e com a 

almofadinha de couro cheia de água fria, curou umas dores acérrimas a um 

2 Xorodino - Talvez oxirródino, termo antigo de Farmácia, que significa vinagre rosado. 
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homem que estava deixado de outros médicos doutos e sarou radicalmente, 

o que poderão ver os curiosos nas suas observações, da pág. 358 até 364. 

321. Finalmente, em todas as doenças ou pela maior parte em quase todos 

em que houverem sinais claros de enchimento do estômago, se dê vomitório, 

principiando a cura por eles, porque não será possível curar-se aquela doença, 

que tem a sua principal causa no estômago, sem a tirar, nem os mais remédios 

podem obrar, nem a natureza os pode regular, nem os mantimentos que o 

doente comer podem fazer bom cozimento, donde resulta o quilo ou sustância 

nutritiva de todo o corpo, estando o estômago cheio e repleto de cóleras, de 

que procede não só não obrarem os mais remédios como se deseja, mas ir-se 

o doente enfraquecendo cada vez mais, até que muitas vezes se põe em estado 

que não pode sofrer os vomitórios e periga, por falta de se não aplicarem 

enquanto há forças suficientes, como eles requerem. 

322. E, pelo contrário, dando-se os vomitórios no princípio das doenças 

quando há enchimento no estômago, enquanto há todas as forças, não só obram 

melhor e vai a cura direita, mas os mais sintomas que houverem se diminuirão 

de tal modo que, muitas vezes, parece obra de milagre, e, depois de tomados, 

obram os mais remédios admiravelmente, quando sejam necessários, o que já 

deixo advertido na cura das pontadas pleuríticas e na cura das obstruções. 

323. O que tenho dito não só é fundado em autoridades de autores 

insignes, senão também nas minhas experiências, que assim mo têm ensinado 

inumeráveis vezes, curando gravíssimas queixas com um ou dois, e, às vezes, 

três vomitórios, como se pode ver nas observações que deixo referidas no 

primeiro tratado, e nestas Minas com mais razão, aonde os enchimentos são 

muitos e vai muita diferença de ver ao ler. 

Que coisa é espinhela e como se levanta, 
estando caída ou relaxada 

324. A espinhela é uma cartilagem ou ossozinho mole que está situado 

no meio do peito ou, para melhor dizer, no fim dele, na parte dianteira que 

nasce de todos os ossos e está pendente com a ponta para baixo, a qual fica 

em cima da boca do estômago. 
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325. Esta cartilagem, ainda que se diz vulgarmente que está caída, o não 

está, nem pode ser, mas sim se relaxa por muitas causas, e tanto que está 

relaxada ou torcida com a ponta para dentro, pica e ofende a boca do 

estômago e faz variedade de queixas, como adiante se verá. 

326. Os sinais de estar relaxada, umas vezes são vômitos, por causa da 

ofensa que faz ao estômago, outras fastio e cansaço nos braços e pernas que 

não podem os doentes andar; os braços quebrados, o corpo desfalecido e 

algumas vezes há dor naquela parte da espinhela, carregando-lhe com os 

dedos; outras vezes faz emagrecer todo o corpo, de tal modo que os doentes 

se vão fazendo tísicos, principalmente quando está relaxada de muitos 

tempos, como já vi; outras vezes causa tosse seca muito grande, mas o mais 

certo sinal que sempre acompanha é o cansaço com fraqueza nos braços e 

nas pernas; isto, assim suposto, não é necessário que hajam todos os sinais, 

basta que hajam alguns para se levantar, porque da tal obra nunca pode 

resultar grande dano e de o não fazer se podem seguir muitos e grandes. O 

como se deve levantar e confortar a espinhela, segundo dizem os antigos, é 

por três modos, e eu digo que por quatro, acrescentando um, que me não 

parece fora da razão; dos três, só de dois se pode usar com mais segurança, 

que é com terebintina posta na palma da mão e na parte, levantando-a para 

cima uma e muitas vezes, como adiante se verá, e com ventosa. 

327. Com terebintina, estando o doente em jejum e de costas, se 

porá na palma da mão um bocado de terebintina e, pondo-a em cima 

da espinhela brandamente, bulindo com a mão para uma e outra banda 

para que a terebintina a pegue bem, se levantará a mão de repente, 

como de estalo, uma e muitas vezes, com o mesmo jeito e brandura 

que tenho dito, para que, levantando a pele para cima, se levante 

também e endireite a espinhela que está por baixo; e, depois de feita 

esta diligência por muitas vezes, se lhe porá em cima o emplasto 

confortativo que abaixo se verá em parágrafo separado. 

328. O modo de a levantar com ventosa é o seguinte: haverá uma ventosa 

com um buraquinho no fundo, o qual se poderá fazer com uma sovela grossa 

de quatro quinas na ponta e, metido o cabo entre as mãos, se torcerá ou fará 

andar à roda com força, para uma e outra banda, que, moendo assim o vidro, 
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a vá furando e, furada, se tapará com cera o tal buraquinho. Haverá também 

uma moeda de prata ou de cobre e um bocado de rolo de cera, o qual se porá 

em cima da tal moeda, dobrado, para fazer melhor o fogo; e, estando assim 

pegado na moeda, esta se porá em cima da ponta da espinhela com o rolo 

aceso nas duas pontas, e depois que o fogo tiver tomado força, se porá a ventosa 

em cima do fogo e da moeda, que tudo há de ficar dentro dela e se carregará 

na ventosa com brandura para que assente a boca, se apague o fogo e pegue, e, 

tanto que pegar, se deixará estar com roupa em roda, para que, se cair, não 

quebre; e, passado algum intervalo de tempo, se pegará nela e se puxará para 

cima alguma coisa de quando em quando, para que, com esta diligência, se vá 

trazendo a espinhela a seu lugar; e, tanto que o doente disser que a ventosa 

puxa pouco, se tirará, ou se tirará a cera do buraquinho, para que, entrando o 

ar, caia a ventosa sem se lhe pôr a mão, como é certo há de cair; e, tornando a 

acender o rolo, se tornará a pôr com a moeda no mesmo lugar e se tornará a 

lançar a ventosa, como da primeira vez, carregando-lhe muito pouco para 

não tornar a meter a espinhela no mesmo lugar aonde estava de princípio; 

porque, estando caída, é sem dúvida que alguma coisa se há de ter endireitado 

com a primeira aplicação da ventosa; e, tanto que ela estiver bem pegada, se 

tornará a puxar por ela para cima com alguma força e de quando em quando, 

para deste modo a ir endireitando e reduzindo-a a seu lugar, porque, desta 

sorte, a ventosa por si está atraindo a espinhela, que é a sua virtude, e, pegando 

na ventosa puxando por ela, se suspende melhor; e tanto que não puxar, se 

lhe tirará a cera do buraquinho para cair e se tornará a fazer terceira ou quarta 

diligência pelo modo que fica dito; e depois se lhe porá o emplasto confortativo 

que adiante se verá. 

329. Mas, no caso que não haja ventosa com buraco, nem se lhe possa 

fazer, se fará a mesma diligência com a moeda e o rolo aceso, pondo-lhe a 

ventosa em cima; e quando se quiser tirar, se não carregará com os dedos na 

carne para baixo, senão somente se puxará a ventosa para cima e para uma 

banda e para outra; porque, carregando-se com os dedos na carne para baixo, 

se tornará a levar a cartilagem ou espinhela ao lugar aonde estava, como já 

disse, a qual diligência se fará as vezes que for necessário, até que se entenda 

que tem puxado bem, sendo por tempo e por vezes bastantes para trazer 



esta obra mais segura e aproveitar o tempo; deste modo a tenho levantado 

inumeráveis vezes com bom sucesso. Tendo-se isto assim executado, se lhe 

aplicará o emplasto seguinte, que já estará preparado. 

330. Terebintina meia onça, pós de breu, de incenso, mirra e almécega, 

de cada um um escrópulo, sangue-de-dragão meio escrópulo; misturem-se 

todos muito bem e, estando a terebintina no fogo, deles se irão lançando 

nela pouco a pouco e mexendo-os, até que fique um polme brando e não 

grosso, estando em cima de fogo muito brando; depois se tirará e se estenderá 

em pano novo bem tapado, o qual, passado pelo ar do fogo, se aplicará em 

cima da espinhela com quentura moderada, de tal modo que, se for mais 

quente, tirará a pele, como já vi, e, se for menos quente, não pegará; e posto 

na parte, se lhe carregará com os dedos muito pouco, tão-somente para o 

unir com a carne, e por cima seu pano e atadura. 

331. Se se mandar buscar este emplasto à botica, se pedirá emplasto de 

terebintina com pós de toda a bisma, que já os boticários entendem os pós 

que são; ou também se podem pedir os pós e a terebintina à parte e fazer-se 

o emplasto em casa, como acima fica referido; e os pós que sobejarem e a 

terebintina, se guardará tudo para fazer outro quando aquele cair, que sempre 

será bom conselho aplicar-se-lhe dois ou três emplastos para confortar bem 

a espinhela e não tornar a cair com facilidade. 

332. Depois da espinhela levantada e o emplasto posto, fará o doente 

exercício moderado e não fará excesso algum, nem tomará peso nas mãos 

ou sobre si, nem andará a cavalo, antes andará com muito sossego e quietação. 

333. Confesso que nunca pude sofrer o dito vulgar das gentes, e o pior é 

de alguns cirurgiões imperitos, dizendo que os cirurgiões não entendem da 

espinhela, nem sabem curar tal doença, e é tão geral este abuso que eu o 

tenho ouvido muitas vezes, sendo certo que todos os autores falam nela, 

dizem o que é, como se deve curar e as infinitas queixas e gravíssimas que 

da espinhela caída resultam; e pelos ditos sem razão e sem fundamento se 

não chamam os cirurgiões e vão os doentes parar nas mãos das velhas 

comedeiras, que não têm outro ofício, pois a uns os escalam com esfregações 

pelos braços, com tal força que se lhe levantam caroços por eles, e então é 

que dizem que, por ter caroços, tem a espinhela caída e que tenha paciência 
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para fazer ir ao outro mundo com tais dores que lhe impedem a respiração, 

e pedem, pelo amor de Deus, os deixem, como muitos me têm dito; a outros 

os enforcam em paus ou penduram em portas, fazendo nos miseráveis 

enfermos injustiças, sem nunca sararem, nem ser possível; e se algum, por 

desgraça, chega a ter melhora, é por virtude do emplasto que lhe põem em 

cima da espinhela e não mais pelas diligências que lhe fazem, pois serve só 

de martírio e de nenhuma utilidade. 

334. Também algumas vezes tenho levantado a espinhela com 

terebintina posta na palma da mão, como atrás fica referido, mas o 

modo de levantar com ventosa tenho por melhor e mais seguro, além 

de ser de menos trabalho para quem faz a obra e de menos fadiga 

para o enfermo, e com ela levantei a espinhela a um menino em Lisboa 

que tinha saído de se curar no hospital de uma doença e estava tão 

magro que parecia tísico, com tanto cansaço que não podia andar e, 

depois que lha levantei, comeu bem, nutriu-se, andava bem e sarou, 

como outros muitos que não têm número, de diferentes queixas; e é 

certo que causa doenças gravissímas, sendo o seu remédio tão fácil, 

como é o levantá-la. 

335. O quarto modo, que eu dizia não era fora da razão, é o seguinte: 

Estando o doente em jejum e deitado com a barriga para baixo, se lhe meterão 

as mãos, uma por uma ilharga e outra pela outra; e, postas perto do lugar 

aonde está a espinhela, se puxará por ambas para a banda das costas, 

carregando nelas muito bem, o que se fará por muitas vezes, contanto que as 

mãos, quando se puserem para começar a puxar, se não ponham em cima da 

espinhela, nem junto dela, mas haverá, de distância, uma mão-travessa de 

uma e da outra parte, porque, desta sorte, puxando a carne com as mãos, 

como tenho dito, se aperta nestas partes e se laxa, e estofa para fora no lugar 

da espinhela, e a mesma espinhela, o que se deixa conhecer patentemente 

aos olhos, fazendo-se esta diligência a qualquer homem estando em pé; e, 

pelo contrário, se verá também que, pondo as mãos nas ilhargas e puxando 

por elas, carregando-lhes para a parte de diante, se enrugará e encolherá a 

pele e carne em cima da espinhela, sumindo-se para dentro, o que foi engano 

dos antigos mandarem fazer isto assim mesmo para se levantar, que é o 
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terceiro modo, em que não tenho falado, porque, não só (segundo a minha 

opinião) se não levantaria, mas se acrescentaria o dano, fazendo-a mais caída 

ou mais metida para dentro, que é o que comumente sucede. 

336. Tendo-se feito as diligências por muitas vezes, como tenho dito, se 

virará o doente de costas e se lhe correrão as palmas das mãos de junto da 

espinhela para a banda das costas, uma por uma parte, outra pela outra, 

vezes bastantes, carregando-lhe; e, feita esta diligência, se porá em cima da 

espinhela o emplasto confortativo que fica referido. 

337. A mim me consta por pessoas de verdade que um certo cirurgião 

levanta a espinhela sem ventosa, nem terebintina na palma da mão, dizendo 

o tal cirurgião que a levanta por novo modo nunca visto, nem usado, e o 

certo é ser bem-sucedido; e, interpretando eu o modo de que usaria, não 

acho ser outro senão este, e, porque há poucos tempos que assim o tenho 

entendido, não fiz experiência, o que fizera sem receio algum se tivesse 

ocasião, pelo que aconselho a quem o quiser fazer o pode executar sem perigo, 

nem detrimento do enfermo, e com tão pouco custo. 

338. No caso que qualquer doente que tenha sinais da espinhela caída ou 

haja receio de que o esteja, e este tal doente tiver sinais de enchimento no 

estômago, se lhe dará um vomitório antes de se levantar a espinhela e depois 

se poderá levantar e confortar, como fica dito. As queixas que se originam 

da espinhela caída, ou relaxada, são muitas e muito grandes; e se houver, 

como creio há de haver, quem duvide que há espinhela e que se pode relaxar 

e podem resultar gravíssimas queixas, veja a Polianthea do doutor Curvo, 

páginas 175, 176 e 177, onde achará bons exemplos e vários autores que o 

afirmam, e outros livros da Cirurgia e Medicina. 

Para curar azias 

339. O doente que tiver azia coma milho grosso assado, ou arrebentado, 

a que chamam pipocas, que logo lhe passará, mas, se acontecer alguma vez 

que com este remédio, não fique livre, tire a casca com uma faca a uma cidra 

e coma algumas talhadas dela, engolindo o suco para baixo e botando fora o 

bagaço, que com um ou com outro remédio destes dois infalivelmente ficará 
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são, o que afirmo pelos ter experimentado muitas vezes sem falência, os 

quais são inventos meus. 

Para caírem os cravos de boubas ou verrugas 

340. Façam uma cova na terra que fique por cima com a boca mais 

apertada e por baixo mais larga; nela se lancem brasas vivas e em 

cima delas se lance esterco seco de porco e desfeito, e na boca da cova 

se ponha o pé ou mão que tiver os cravos ou verrugas, de sorte que 

fiquem tomando aqueles fumos ou fumaças, abafando com roupa o 

pé ou mão, avivando as brasas e lançando mais pós do esterco por 

espaço de meia hora, e, no fim, se alimpará do suor e se lhe atará por 

cima um pano seco; assim se fará de manhã e de tarde, até que os 

cravos de todo caiam, o que farão em três ou quatro dias. Não 

experimentei este remédio, mas afirmou-mo um homem de crédito e 

é fácil de experimentar. 

Outro para o mesmo 

341. Um pequeno de esterco humano fresco se ponha em um pano 

grosso e que também fique grosso; isto se porá em cima do cravo ou 

verruga e não se lhe bulirá senão passadas quarenta e oito horas, no 

fim das quais se tirará o remédio e se meterá a parte em água bem 

quente por algum espaço de tempo, e nela se pegará no cravo com 

alguma coisa para o arrancar, o qual sairá com quantas raízes tiver; e, 

se por alguma causa ou por estar muito arraigado não quiser sair, se 

tornará a repetir o mesmo remédio do esterco e água bem quente, 

que sem dúvida se arrancará; é remédio experimentado. 

Advertência para quem comprar escravos 

342. Quem quiser comprar algum escravo veja muito bem se o tal 

e sc ravo tem j o e l h o s me t idos para den t ro , ou mai s ou m e n o s , 

mandando-o passear para o ver por detrás e por diante, com os fatos 

levantados, porque, se tiver algum jeito ou sinal dos joelhos inclinados 
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para dentro e as pernas para fora, de nenhum modo o compre; porque, 

pelo tempo adiante, se lhe vão entortando cada vez mais, até que não 

podem dar um passo, topando um joelho no outro, por cuja causa se 

vem a perder; digo isto porque perdi um depois de o sustentar cinco 

anos em uma cama, da qual se não levantou mais por ficar tão 

engelhado que não podia dar um passo, o qual comprei com um jeito 

mui pequeno, e tenho visto isto mesmo em muitos; e muitas pessoas 

o terão assim experimentado, pois eu falo como quem tem feito 

observação em muitos que conheci com pouco jeito nos joelhos, e 

depois, passados alguns tempos, os vi com umas torturas mui grandes; 

e por isto faço este aviso para quem o quiser observar. 

343. Esta queixa não é outra a causa dela senão o relaxarem-se os 

nervos por causa de humores frios e úmidos, que, umedecendo os 

ligamentos das juntas, os relaxam e, por esta causa, se estendem; e, 

querendo eu tentar fortuna em o que perdi, lhe endireitei as pernas e 

os joelhos e lhe pus emplastos confortativos com suas talas compridas, 

desde cima dos joelhos até os pés, renovando os emplastos por espaço 

de quarenta dias, e, mandando-o pôr em pé e dar alguns passeios, no 

mesmo dia ficaram como estavam de antes e fiquei desenganado. 

Para quem for perseguido de arestas 

ou espigas junto das unhas das mãos 

344. Quem tiver as ditas espigas (como lhe chama o povo) queime-

as ao fogo de uma candeia ou chegando-lhe um tição em brasa viva, 

que, queimando-as e aquentando aquela parte muito bem, ficará livre 

delas quem isto fizer. 

Para catarro ferino, ou tosse convulsiva, 

ou rouquidão da voz 

345. Tomem uma colher de fumo de poejos adoçado com açúcar, 

que é remédio eficaz, assim para a grande tosse, como para quem tiver 

a voz muito rouca; e tomará este remédio três ou quatro vezes cada 

dia, sendo continuado alguns, que é experimentado. 
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Para vômitos 

346. Tome o doente que tiver vômitos contínuos, ou sejam de purga 

ou sem ela, pela boca quatro colheres de sumo de romã azeda, porque 

pararão como por obra de milagre, e, em falta deste, comerá uma fatia 

de pão torrado molhada em vinagre ou molhada no mesmo sumo de 

romã, ou tomará um escrópulo de sal de losna desfeito em leite ou 

em caldo-de-galinha, e, em cima do estômago, se porá um saquinho 

em que tenham metido um pouco de sal queimado ou torrado, que, 

tanto este remédio, como os mais são experimentados, e no caso que 

todos estes remédios faltem, tome o doente uma pílula de dois grãos 

de láudano opiado feito por bom artífice, que infalivelmente pararão. 

Para acidentes de gota-coral 

347. Estando a pessoa com acidente de gota-coral, busquem uma 

menina virgem e ponha os dedos da mão em cima dos peitos do 

enfermo, que logo tornará em si e não continuará mais tempo o 

acidente; também as pedras que se acham no ventre de algumas 

andorinhas que estão ainda no ninho, tiradas no minguante da Lua e 

trazidas ao pescoço ou atadas no bucho do braço, livra dos ditos 

acidentes, certamente; o cascavel da cobra do Brasil trazido debaixo 

do sovaco livra dos tais acidentes, tudo por virtude oculta que Deus 

lhe deu. 

Para a rânula 

348. A rânula é um apostema que nasce debaixo da língua, que 

algumas vezes tem seu perigo e sempre é enfermidade que causa 

grande moléstia. Este apostema se esfregará com uma pedra-lipes 

brandamente e se verão efeitos prodigiosos; este segredo curou em 

três dias uma rânula que um cirurgião em Lisboa não pode vencer 

em sete; e há-se de esfregar de hora em hora, lançando o cuspo fora. 
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349. Os que forem muitos gordos, e quiserem emagrecer, cozam 

funcho em todo o comer que usarem e, em jejum, comam uma fatia de 

pão torrado molhada em vinagre, e comam pouco. 

Trociscos vitae. Virtudes 

350. Corroboram as forças como coisa de milagre, recreiam os 

espíritos, confirmam o úmido radical e o acrescentam; corroboram a 

cabeça, estômago e fígado, tiram os humores viciosos do estômago e 

abrem as obstruções das veias; são muito convenientes em toda a 

enfermidade fria, restituem os velhos fracos, ajudam o cozimento, 

impedem toda a podr idão , t i ram as ver t igens , av ivam a v is ta , 

preservam de gota-coral e de apoplexia, aceleram o parto e são muito 

úteis às mulheres que estão fracas nele, e para tudo isto é remédio 

presentâneo. Doses são um ou dois de cada vez, feitos em pó sutil e 

lançados em licor conveniente para se beber, como vinho, caldo-de-

galinha ou água cordial. 

Elixir sulphuris. Virtudes 

351. Usa-se com admiração nos achaques do peito e bofe, livra o 

peito de todas as impuridades, mundifica os catarros, tira a tosse, 

assim antiga, como moderna; dá-se com grande proveito aos tísicos e 

aos melancólicos, faz alegria na nímia tristeza, na cardialgia; dilata a 

coarctação da respiração, cura a asma crônica ou envelhecida, conforta 

o coração, dilata a vida e retarda a velhice; toma-se em veículo 

apropriado, como é qualquer xarope peitoral de camoesas ou outro 

semelhante, e nunca se toma por si somente, e há de ficar a bebida 

com algum azedo: lançar-se-á em pouca quant idade, que serão 

algumas pingas do dito elixir. 
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352. Em quanto baste de água comum se coza um bocado de raiz 

de butua e um molho de raízes de sapé, uma raiz de salsa das hortas, 

tudo picado ou pisado que fique grosso e diminua a metade da água, 

tornando a ferver com uma ou duas mãos cheias de folhas de picão, 

por pouco tempo, e depois se guarde em frasco. 

353. Deste cozimento tirarão seis ou sete onças e, morno, se lhe 

lançará a terça parte de mel de tanque, que, mexido, se beberá em 

jejum e antes do sol posto; e, acabado o dito frasco de cozimento, se 

fará outro na mesma forma, advertindo que, se o doente, ao segundo 

ou terceiro dia, fizer muitos cursos, não tomará mais que uma vez ao 

dia, fazendo exercício e comendo seco, ou que incline mais a seco que 

cozido, assim carne de vaca, como galinha, frango ou franga e todas 

as aves do ar; beberá, de ordinário, água cozida com raiz de capeba, 

ou um molho de raízes de sapé, ou um bocado de raiz de butua, e, 

por fim, se purgará, sendo necessário; e se, no princípio, o doente 

tiver amargores de boca, tome primeiro um vomitório, porque será 

muito conveniente; a obstrução se fomentará com qualquer dos 

ungüen tos ou fomentações que ficam refer idas no t ra tado das 

obstruções. O mel de tanque acima é o que estilam as formas do açúcar. 
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uso, do qual se tomará cinco onças de manhã e outras tantas de tarde 

antes do sol posto, bebendo de ordinário água quente. 

Pós que na Cidade da Bahia 

têm curado muitos enfermos de gálico que já 

estavam deixados ao arbítrio da natureza 

356. De salsaparrilha boa e bem sã quatro onças, a qual se fará em 

pó sutil; de farinha de arroz um arrátel, de tapioca, ou carimã, que é 

o mesmo, em pó, um arrátel, de açúcar fino um arrátel; tudo se misture 

muito bem e se passe por uma peneira grossa de pau e se guarde em 

uma panela vidrada, da qual se irão tirando três colheres para o doente 

tomar por cada vez, que será em jejum e de tarde; e, sendo necessário 

água quente, tomará duas bochechas dela para engolir os ditos pós, 

e, conforme o doente passar com a primeira, assim continuará com 

mais ou menos quantidade, preparando-se primeiro com xaropes e 

purgando-se. 

357. Beberá, de ordinário, água de salsa pouco cozida, de modo 

que fique muito pouco alambreada, que é o verdadeiro sinal para se 

conhecer que fica branda e não forte; a salsa e água em que se cozer 

será a quantidade que a cada um lhe parecer; é remédio muito usado 

na Cidade da Bahia, aonde tem curado enfermos sem número. 

Para se fazerem cravos roxos 

358. Em um craveiro branco e não em outro, quando este tiver varas 

c o m b o t õ e s p e q u e n o s , se lhe fará uma c e s u r a ou fe r ida ao 

comprimento da cana com a ponta de um canivete bem sutil e que 

corte bem abaixo do botão uma mão-travessa, pouco mais ou menos, 

que entre a ferida muito bem dentro ao interior da cana, abrindo a tal 

ferida para uma e outra banda com a ponta do dito canivete; então, se 

quiserem que os cravos saiam roxos, lhe botarão dentro na tal ferida 

pós de anil muito sutis, e depois se tape a ferida ou cesura com um 

bocadinho de barro, e a seu tempo verão a cor roxa. 
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De que modo se matarão quantos ratos 

houverem em uma casa ou navio 

359. Façam diligência por apanharem dois vivos, ou ao menos um, 

cortem-lhe a pele em cima do toutiço entre as orelhas com um canivete ou 

tesoura e lhe metam dentro duas ou três pedras de sal e, metidas, cosam a 

ferida com alguns pontos e cubram-na com cinza para tomar o sangue e, 

feito isto, soltem o tal rato, que, depois de se danar, morderá a quantos 

encontrar, e todos quantos morder ficarão danados e estes morderão outros, 

e assim o que levou o sal, como todos os mordidos, morrerão e se desinçarão 

quantos houverem, principalmente se meterem o sal em dois ou em três; é 

coisa que já se experimentou. 

Para fazer letras de ouro 

360. Tomem os pães-de-ouro que quiserem, moam-nos em almofariz e, 

depois de moídos, lhe vão lançando umas gotas de mel, mexendo sempre 

com a mão do almofariz, e depois se lhe lançará água de goma Arábia a que 

bastar e se escreverão letras de ouro. 

Xaropes para fazer vir a conjunção às mulheres 

361. Mel de pau meio quartilho, manteiga tão lavada até ficar doce, ou 

melhor será a crua, meio arrátel, sene em pó uma onça; o mel se ponha no fogo 

até levantar fervura, então se lhe ajunte a manteiga e os pós de sene, uma 

cebola branca feita em picado e uma mão cheia de gergelim; e dando um par 

de fervuras, se tirará do fogo e se guardará, do qual tomará a mulher nove 

colheres em jejum e, depois de ceia, duas horas, outro tanto; tendo regimento 

à risca, poderá estar certa que lhe há de vir o seu mênstruo em abundância. 

Para quem mija na cama estando dormindo 

362. Para quem urinar na cama estando dormindo não há coisa melhor 

que comer, a miúdo, coração de cabrito montês assado muitas vezes, ou 

beber, em vinho, sessos de lebre, que é a última tripa, ou bexiga de porco ou 

porca feita em pó, bebido no mesmo vinho. 
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Para quando a madre sai fora de seu lugar 

363. Para quando a madre está saída fora de seu lugar, que algumas vezes 

parece prepúcio de homem, atem os braços da enferma por cima do cotovelo 

com umas fitas bem apertadas e lancem-lhe ventosas nos peitos fora das 

tetas, e dêem-lhe a beber coisas odoríferas e de bom cheiro, e, por baixo, 

dêem-lhe fumos de coisas fétidas e de ruim cheiro, e beba também pós de 

ponta de veado, pondo emplasto de alhos pisados e destemperados com 

água de urtigas sobre a barriga, para a madre tornar a seu lugar. 

Remédio certo e experimentado para chagas envelhecidas 

e teimosas de curar, principalmente sendo de causa fria, 

que me revelou um amigo cirurgião 

364. Vinho de Malvazia uma libra, azeite comum duas libras, tudo 

misturado se ponha a ferver a fogo brando até se gastar o vinho, e 

depois se lhe misture libra e meia de terebintina e três onças de óleo 

de epiricão simples, bálsamo peruviano onça e meia, bálsamo ou óleo 

de copaiba, que tudo é o mesmo, meia onça, pós de sândalos vermelhos 

e de sangue-de-drago, de cada um uma onça, cera a que bastar, forme-

se bálsamo. S.A. chama-se bálsamo lucatel. 

Remédio particular para curar feridas frescas de qualquer 

qualidade que sejam, em três dias 

365. Óleo de terebintina uma libra, pós de incenso de mirra, de azebre, 

de almécega, de sangue-de-drago, de cada um duas oitavas; feito todos em 

sutilíssimos pós, doze ovos tão cozidos que fiquem as gemas muito duras, e 

depois se misturem as tais gemas e os pós com o óleo, e tudo estará de infusão 

em vidro, tapado em cinzas quentes por espaço de dez horas, e depois se 

esprema tudo e o licor que sair se guarde, como se fora óleo de ouro em 

vidro bem tapado, do qual se usará depois de desalteradas as feridas e dados 

os pontos necessários, sendo capazes deles, molhando no tal licor uma tira 
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de pano dobrado e posta em cima da ferida, curando-a de vinte em vinte e 

quatro horas, não havendo necessidade que obrigue a curar mais cedo. 

366. Para acidentes uterinos se toma deste licor meia onça desfeito em 

duas colheres de caldo-de-galinha, e, tomando morno pela boca, é certo livrar 

as mulheres daquele cruel acidente em pouco espaço de tempo. 

Remédio para impigens, certo e experimentando 

367. Breu e enxofre, partes iguais; pise-se cada coisa de per se e se misturem 

estes pós com sebo de rim de boi ou de vaca, ou de carneiro, e, pisado muito 

bem que fique uma boa massa, se ponha a ferver para se incorporar e, metido 

em pano, e quente, se esfreguem as impigens muito bem, duas vezes ao dia, 

e sararão em poucos. 

Remédio para quando alguma mulher 

anda de parto e não pode parir 

368. Faça-se um cozimento de folhas e raízes de artemija, folha de arruda, 

de betônica, macela, bem apertado no cozimento, e beba dele várias vezes 

com uns pós de açúcar, e, quando estiver mais apertada de dores junto ao 

parto, dêem-lhe uma sopa de vinho generoso ou uma bebida da água 

seguinte, estando clara, preparada desta maneira: ponde em uma redoma 

de vidro três onças de canela machucada e deitai-lhe dentro quatro onças de 

aguardente fina e, tapada a redoma, a deixai estar três dias e depois a coareis 

por pano limpo e lhe lançareis uma onça de açúcar fino e duas onças de 

água-rosada, e guardai em vidro bem tapado para a ocasião de necessidade, 

do qual tomará o doente quatro colheres por cada vez; e também vale muito 

para qualquer indisposição da madre, fraqueza do estômago, faltas na 

respiração e para a supressão da urina. 

369. Também o sobredito remédio é muito proveitoso para fazer lançar 

as páreas e fazer correr o parto. 
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Remédio para fazer dormir 

370. Cozendo a semente de alface, bebendo do seu cozimento e comida a 

semente, provoca o sono; a dita semente, feita em pó e misturada com leite 

de mulher que crie menina e gemas-de-ovos, fazendo uma cataplasma 

aplicada na testa, também provoca o sono; o sumo das folhas da dita erva 

misturado com água de cevada, bebida e esfregados os peitos com as mãos, 

dá abundância de leite às mulheres que o não tiverem. Ungüento populeão 

uma onça, óleo de dormideiras o que baste para fazer lenimento, ajuntando-

lhe meia oitava de láudano líquido, e nisto se molharão panos ou uma tira 

para pôr na testa e fazer dormir; eu o tenho experimentado e dormiu o doente 

que havia três dias e três noites que não dormia, ajuntando ao lenimento 

sementes de alface, não se secando as tiras de pano. 

Remédio para dores de gota, experimentado 

371. Folhas de salva, de cana, de murta, maçãs de cipreste, alecrim, 

murtinhos, baga-de-louro, losna, rosmaninho; de tudo se faça cozimento em 

três libras de vinho branco, sem confeição, que diminua a terça parte e, coada, 

se guarde para o uso, que será na forma seguinte: 

372. Com este cozimento quente se lavará a parte onde estiverem as dores, 

chapejando com um pano por espaço de algum tempo, aparando por baixo 

algum vaso e, enxuta a parte, se fomentem as dores com óleo anetino morno 

e, na falta dele, com bálsamo anódino, e sobre qualquer das fomentações se 

porá lã vidrosa ou papel pardo, cobrindo com pano quente, os quais remédios 

se farão a miúdo se as dores forem grandes e, não o sendo, se farão duas ou 

três vezes cada dia, tendo bom regimento, fugindo de coisas salgadas e de 

verduras, não bebendo vinho e nem usando de atos venéreos. 

373. Também os banhos de urina são admiráveis, e, se a urina for com 

calor natural será melhor, ou do próprio doente ou de pessoa sadia; os banhos 

de alecrim cozido também aliviam muito as dores aos gotosos, sendo tomados 

3 - A n e t i n o - Provavelmente anético: que diminui, afrouxa, acalma. 
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debaixo da roupa; e também os suadouros ou bafos do dito cozimento são 

muito proveitosos, mas o óleo anetino, depois de qualquer lavatório, é grande 

remédio; e também o fomentar as dores com aguardente morna é grande 

remédio, como eu tenho visto. 

374. Ε no caso que seja necessária purga, se fará com cozimento seguinte: 

polpa de ameixa três oitavas, jalapa em pó sutil três oitavas, ruibarbo bom 

em pó duas oitavas, iva artética dois escrópulos, hermodátilo uma oitava; 

com o que bastar de açúcar fino se faça eletuários. S.A Deste tomará o doente 

duas até três por cada vez, uma vez cada dia, e será conforme a obra que 

fizer, porque este remédio purga suavemente os humores das juntas, e é 

experimentado, e se continuará o tempo que a necessidade o pedir. 

Remédio para areias dos rins e bexiga, chagas cancrosas, 

cancros e para as mulheres conceberem 

375. Para romper as areias dos rins e bexiga e lançá-las fora, bebam a 

goma ou resina com vinho branco, muitas vezes a miúdo e muitos dias. 

376. Para curar chagas cancrosas e cancros, usem lavá-los com água cozida 

com folhas da erva-tabaco ou, por outro nome, folhas de fumo-verde, e depois 

curá-los com fumo de outras folhas novas da mesma erva, porque, diz um 

autor, que é grande remédio e curará uma chaga cancrosa que não quis 

obedecer a nenhum outro remédio. 

377. Para as mulheres conceberem, comam marmelos a miúdo e, quando 

estiverem vizinhas ao parto, os não comam mais. 

Curiosidades para quem carecer delas 

378. Uma maçã lançada em uma cuba de vinho, se for ao fundo, tem o 

vinho água e, se ficar em cima, é sinal que o vinho é puro e são; ou, metendo 

no tal vinho uma cana ou palha, se ficar alguma gota de vinho pegado nela 

também será sinal de ter água. 

379. A carne de qualquer animal morto, pendurada em uma figueira de 

um dia para o outro, ou por discurso de oito horas, ficará muito tenra, e 

também lhe sucederá o mesmo se a meterem em um monte de trigo; também 
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a figueira tem virtude antipática para fazer perder a força a qualquer animal, 

por mais furioso que seja, amarrando-se a ela. 

380. O cipreste se planta de estaca e de semente, a qual é muito fina; 

semeia-se em canteiro e não com esterco de cavalo, porque morre; quando 

se mudar, há de se pôr assim mesmo, como estava no canteiro à parte do 

nascente para ele mesmo; a terra não há de ser muito úmida, nem fria, e 

longe de fumo e da casa de vivenda, porque a sua sombra não é boa; semeia-

se em outubro até o inverno, e há de se semear junto com aveia, por ter 

familiaridade e livre dos ventos, enquanto pequenos; e, quando forem 

crescendo, se lhe não cortem os ramos, por pequenos que sejam, por que não 

sofre ferida, e o cheiro dele, sendo continuado, faz os homens héticos e tísicos. 

381. A água salgada do mar se faz doce fervendo-a primeiro, e depois, 

destilando-a por alambique, fica doce e capaz de se beber como a da fonte; 

mas, se não houver alambique, se pode remediar com alguma forma dele, 

como um tacho com uma bacia virada em cima dele, que sejam as bocas 

iguais de uma mesma largura, para se tapar ou barrar, e um canudo de 

qualquer metal ou chifre de boi metido na bacia por um buraco, ou de outro 

qualquer modo que a necessidade ensinar, para que as vidas se salvem dos 

que andarem embarcados. 

382. Deste modo, com uma ponta de boi (por não haver outro instrumento 

que fosse a propósito) se livraram as vidas dos que iam embarcados em um 

patacho, fazendo viagem da ilha do Príncipe para a ilha Terceira, e foram 

arribados à ilha do Ferro em companhia do capitão Francisco Paulo, que o 

era do tal patacho, casado na dita ilha do Príncipe, da qual água beberam 

perto de quinze dias por não terem outra, nem do céu lhe cair. Este sucesso 

me certificou o sobredito capitão, e na verdade não sei como nas naus se não 

trazem alambiques para remediar tão grandes necessidades. 

383. A água destilada do esterco humano por alambique, se for de vidro 

melhor, pondo no cano dele alguns grãos de almíscar, para ficar mais 

odorífera; esta água bebida é bom remédio para todas as ânsias do coração, 

para a pedra dos rins e bexiga e, principalmente, para os que forem mordidos 

de bichos venenosos, como é o mesmo esterco desfeito em água e bebido, 

como se verá no tratado dos venenos e mordeduras venenosas. 
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384. Também a água sobredita é bom remédio para sarar e desfazer as 

cicatrizes das feridas ou chagas, e também para tirar as manchas dos olhos. 

385. Quebrando-se alguma louça da Índia ou vidro de estima, se soldará 

com o polimento seguinte: em uma clara de ovo se bata muito bem um caracol 

que tenha dentro a sua lesma e, depois de batido ou nasado por algum tempo, 

se lance na clara toda, ou parte dela, uns poucos pós de farinha de trigo, de 

modo que fique o polimento brando; com ele se tintará a quebradura que 

quiserem soldar e, atada com linha ou arame, se deixe secar ao sol e ficará 

segura. 

386. De outro modo se solda a louça da Índia e é do seguinte: atem os 

pedaços quebrados, que fiquem certos em seu lugar, e ponham a tal louça 

direita em um tacho, cubram-na de leite e ponham a ferver no fogo por algum 

tempo, que ficará muito firme. 

387. Também se solda com o seguinte: tomem um bocado de goma Arábia, 

deitem-na em uma gota de água, deixem-na desfazer por algum tempo, e 

tanto que estiver desfeita e aquele licor estiver grosso, untem a quebradura 

toda, ajuntem e atem, que, em se secando, ficará firme, mas, o que é melhor, 

o polimento dos pintores. 

388. A cal fresca é inimiga da nossa natureza e causa asmas e mortes 

apressadas por qualidade oculta, por cuja razão não convém que pessoa 

alguma se meta em casa em que não esteja a cal muito seca. 

As ovelhas, as burras, as gatas e as cadelas que estão prenhadas 

movem, se matam aqueles animais de quem conceberam; nisto se deixa ver 

o tácito influxo da simpatia que há entre o pai e a prole. O lençol, ou pano da 

camisa que uma vez fosse molhada com o sangue mensal das mulheres, ainda 

que se lave mil vezes, é tão danoso para curar feridas ou chagas que as fará 

assanhar e pode matar o doente que com ele se curar ou com os seus fios. A 

carne do pavão, depois de morto, não apodrece nem fede, contra o estilo das 

mais carnes. Untando a pedra de cevar com alho, não atrai o ferro, untando-

se o alambre com azeite, não atrai as palhas. Um, mordido de cão danado, 

deitando-se à sombra de uma sorveira, morre infalivelmente. Os pós de 

membro genital de um porco, dados a beber por sete ou oito dias sucessivos 

ao doente que não puder reter as urinas, as fará reter. Um dente de defunto 
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que morresse de pura velhice, sem frio, nem febre, tocando com ele em 

qualquer dente que doer, o fará cair sem ferro, nem outra violência; os dentes 

de um defunto, postos em cima de brasas e defumando com eles as partes 

pudendas dos que estão ligados, os cura certamente, como dizem graves 

autores; e o doutor Curvo diz, na sua Polianthea, tratado segundo, cap. 101, 

número 26, página 538 que experimentou este remédio muitas vezes em 

vários doentes, os quais não nomeia por modéstia, mas, se fosse necessário, 

o faria em segredo; o dente de uma toupeira, arrancado dela estando viva, e 

deixá-la ir embora, tocando com ele o dente que doer, não doerá mais; o 

dente de um cão arrancado dele, estando vivo, trazido ao pescoço, livra de 

dores de dentes e os preserva delas por toda a vida, o que se afirma com 

experiências certas. Uma galinha, por mais dura que seja, estando morta, 

pendurada em uma figueira, se fará tenríssima dentro de uma hora. Um 

osso de defunto atado ao pescoço de quem tiver maleitas, terçãs ou quartãs, 

pela maior parte as tira; as sardinhas bem salgadas e sarrentas, escaladas e 

postas nas solas dos pés de quem tiver as tais maleitas, as tira, o que se afirma 

com experiências, como se fosse obra de milagre. Os alambres trazidos ao 

pescoço que toquem na carne por muito tempo, livram dos estilicídios e 

fluxões que caem nos dentes, garganta e peito, o que se afirma por certo com 

várias experiências, tudo por virtudes ocultas que Deus lhe deu. 

Remédio para que os bêbedos aborreçam o vinho 

Dar ao bêbedo o vinho em que se afogarem duas ou três enguias, 

estando vivas, por algumas vezes a beber, o aborrecerá para sempre; ou dar-

lhe a beber o vinho em que se misturem um bocado de esterco de homem; 

ou o em que misturem o suor dos companhões de um cavalo, estando suado; 

ou em que deitarem de infusão um ovo de uma coruja, mal-assado, feito em 

talhadinhas miúdas; ou o em que deitarem de infusão uma fatia de pão que 

estivesse duas horas no sovaco de um agonizante; ou o vinho que se deitasse 

por duas horas dentro nos sapatos do mesmo bêbedo, estando ainda quentes, 

quando os descalçar; ou o sangue das trutas, tirados delas estando vivas e 

misturando no vinho bebido por algumas vezes. O coração do corvo feito 



em pó e dado a beber em vinho ao bêbedo, o não beberá mais, mas o que é 

muito melhor é o seguinte: 

Tomem a cabeça de um cordeiro com lã, ossos e dentes, e um 

quartilho de sangue do mesmo cordeiro, e uma mão cheia de cabelos da 

cabeça de qualquer homem, e o fígado de uma enguia com seu fel; tudo 

junto se meta em uma panela barrada com seu testo tudo novo, e se meta no 

forno até que fique tudo bem torrado para se fazerem pós do que tiver dentro 

a panela, dos quais se darão ao bêbedo todos os dias uma oitava deles, em 

vinho, que mui poucas vezes o beberá, e daí por diante o não beberá em toda 

a vida. 

Em seus encontros com os índios os europeus aprenderam, entre outros conhecimentos sobre a terra, 
como utilizar a flora local na medicina, (litografia de Rugendas) 




