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III - Erário mineral 
tratado VI: dos segredos ou remédios particulares que o autor faz manifestos para utilidade de bem 

comum 
 

Júnia Ferreira Furtado 



TRATADO VI 
DOS SEGREDOS OU REMÉDIOS 

particulares que o autor faz manifestos para utilidade do bem comum 

São os seguintes: 

Remédio para toda a qualidade de sezões ou maleitas, com resguardo de 

três dias. 

Remédio para toda a qualidade de feridas frescas, ainda que cortem ossos, 

nervos, veias ou artérias. 

Remédio para toda a espécie de gálico. 

Remédio para todos os fluxos de sangue, saiam donde saírem. 

Remédio para as supressões da urina. 

Remédio para as icterícias desesperadas. 

Remédio para as defluxões asmáticas que caem no peito. 

Remédio para as gonorréias velhas que não obedecem a outros. 

Remédio para curar oftalmias rebeldes a todos os mais. 

Remédio para quem lança sangue pela boca e para tísicos. 

Remédio para braços ou pernas esquecidos por causa de algum estupor, 

paralisia 1 ou resfriamento. 

Remédio, no último tratado deste volume, para o escorbuto, ou mal de 

Luanda, único deste contágio. 

1 O autor usa o arcaísmo gráfico parlezia. 



CAPÍTULO I 
Do remédio contra as maleitas ou sezões que entram 

com frio, de qualquer qualidade que sejam 

1. Este remédio é o melhor que até hoje se tem inventado ou descoberto, 

pelas circunstâncias seguintes: é bebida que se toma uma só vez e com ela 

ficam os doentes livres de tão penosa doença para sempre; mui poucas vezes 

será necessário dar-se segunda bebida, porque, de tantos doentes que com 

este remédio tenho curado, que são perto de setenta, só a um, por nome Manuel 

de Sousa, que então morava em casa do padre Cipriano Gomes Claro, morador 

acima do arraial do Pompéu, distrito da Vila Real do Sabará, o dei terceira 

vez, por serem as mais rebeldes sezões que tenho visto, com a qual ficou 

totalmente são e livre de tão pernicioso achaque, pois nestas Minas e no Sertão 

do rio de São Francisco dá este achaque com tão terríveis sintomas, maiores 

que nas mais partes do Brasil e de Portugal; pois no dito Sertão vi muitos 

doentes que passaram a febres malignas, e eu experimentei o mesmo, que na 

barra do rio das Velhas as padeci cinco meses, sem saber então deste específico. 

2. É remédio que se toma sem mais regimento que o que se tem com 

uma purga, e escusar-se-ão tantas despesas, tantas sangrias, tantos xaropes, 

tantas purgas, tantos cordiais e tantos outros mil remédios que muitos têm 

experimentado, além da moléstia de padecerem os rigorosos sintomas e o 

enjôo de tanta variedade, e, finalmente, virem por último a tomar a 

quinaquina, sendo remédio tão amargosíssimo, e tomar-se tantos dias 

contínuos e condenarem-se os doentes a um regimento tão largo e tão exato, 

sem discrepância no doce e no azedo, e, em conclusão, por qualquer leve 

descuido, tornarem-lhe a vir as sezões ou não aproveitar o tal remédio, como 

não tem aproveitado a muitos que o têm tomado, como me consta com toda 

a certeza. 

3. O dito remédio o inventou a minha curiosidade na dita Vila Real do 

Sabará, no ano de 1712, e, desde então até hoje, me não faltou em doente 

algum com o seu admirável efeito e, por serviço de Deus e bem do meu 

próximo, o quero revelar, e é a primeira vez que sai a público por meio da 

estampa, o qual é o seguinte: 



4. Tomem uma mão cheia de folhas de arruda, machucada somente, 

lancem-na em uma vasilha vidrada ou tachinho bem areado, e lhe lancem 

em cima seis onças de vinho bom; ponham a vasilha em cima de brasas com 

cinza por tempo de um quarto de hora, estando as brasas vivas, carregando 

na arruda para baixo, que esteja infundida no dito vinho. Passado o dito tempo, 

se coe o vinho por pano de linho e, bem espremido, se lhe lancem seis grãos de 

tártaro emético, sendo pessoa robusta e, sendo mais fraca, serão cinco ou quatro, 

o que se fará desfazendo o dito tártaro com um pouco do mesmo vinho, 

lançando-o dentro estando o vinho quente, e se dará ao enfermo, quebrado 

somente da frieza, pela manhã em jejum, ou seja em dia de sezão ou não, 

ainda que tenho por melhor tomar este remédio no dia dela. 

5. Com ele há de fazer o doente alguns vômitos e alguns cursos, 

conforme a quantidade de tártaro e a natureza do enfermo, mas, no caso 

que, algum dia, suceda que não faça obra alguma, como já sucedeu, espero 

que o doente fique são, como ficaram dois que eu curei, porque a virtude 

deste remédio com que cura esta doença é pela oculta que a arruda tem 

contra ela e não pela manifesta do tártaro, porque este só serve para alimpar 

o estômago; e advirto que a arruda há de ser verde e não seca, e nas pessoas 

que hão de ter filhos será em menos quantidade, porque extingue o sêmen, 

como também a hortelã. 

6. Este é o remédio a que na Vila Real do Sabará chamavam "o santo", 

que tirava as maleitas, porque, naquele tempo, era tão conhecido que, quantos 

chegavam com maleitas do Sertão ou davam nos que estavam assistentes, 

todos recorriam a ele, porque sabiam que era infalível e de tão pouco 

regimento, como de três dias de cama e alguns mais, sem comer de tudo. 

7. No caso, porém, que hajam algumas sezões tão rebeldes que, depois 

da primeira bebida, tornem a repetir, se tornará a dar segunda bebida na mesma 

forma, que mui poucas vezes sucederá; e se acontecer, como aconteceu ao 

doente que fica referido, que não passem com a segunda bebida, se dará terceira. 

8. Este remédio se pode dar em todas as febres que entrarem com frio 

ou que tiverem grande sezão a horas costumadas, principalmente não 

obedecendo aos mais da Medicina; e, se o doente estiver fraco de continuar 

outros, tomará este em diminuta quantidade, o que confirmo com a 

observação seguinte: 

remédio 
particular e 
seguríssimo 
para maleitas 

este remédio 
cura as maleitas 
com a virtude 
oculta e não com 
a manifesta 



Observação única em Domingos Rodrigues da Rocha 

9. No ano de 1725 adoeceu Domingos Rodrigues da Rocha, morador e 

mercador na Vila do Ouro Preto, com uma febre, e para lhe curar chamou 

um médico e um cirurgião; sangrou-se, purgou-se, tomou muitos cordiais, 

muitas emulsões para se refrescar, porque ardia com calor; ora se achava 

com melhora, ora lhe tornava a continuar a febre, e sempre com crescimentos 

de tarde; passava quatro e seis dias quase livre, no fim deles, lhe tornava 

com a mesma força; estava muito magro, que também o era de sua natureza, 

dizia que tinha tanto calor que ardia em fogo. Eu, como era obrigado a este 

homem, quando ia àquela vila, o ia visitar; bem conhecia que era uma terça 

esquisita pela sezão lhe durar pouco tempo, mas, como eu ia a meu negócio 

e ele se estava curando com dois professores muito bens, não queria desgostar 

ninguém, nem também tinha certeza de que não havia de sarar. 

10. Foi correndo o tempo, que chegou a perto de cinco meses, e, vendo 

eu que o pobre doente, se estava bom alguns dias, tornava a padecer 

dobradamente as sezões e que estava gastando sem proveito, compadecendo-

me dele lhe disse que, se guardasse segredo, eu o curaria em poucos dias e, 

depois de são, dissesse que o médico e o cirurgião o curaram e não me 

nomeasse, porque, antes, lhe dava de barato o crédito da cura que o ficar eu 

com inimigos, porque os não queria, nem de palha. 

11. Aceitou de boa vontade e que guardaria quantos segredos eu 

quisesse, queixando-se da minha amizade o deixar padecer tantos tempos; 

se era certo o remédio, lho aplicasse pelo amor de Deus, porque já não tinha 

que gastar pela muito grande despesa que tinha feito e o miserável estado 

em que se via; consolei-o dizendo que estivesse certo, que, abaixo de Deus, o 

meu remédio, tomado uma vez somente, o havia de pôr são. 

12. Com efeito o fiz em minha casa, mandei-lho e tomou com tão 

maravilhoso sucesso que, tendo até ali grande fastio, nem mais fastio, nem 

mais febre, nem mais sezão, e ficou sem queixa alguma. Constou-me guardara 

o segredo e folguei muito ficasse remediado, que era o meu principal intento. 

13. Fez com o tal remédio alguns vômitos e poucos cursos; e, depois de 

sarar, viveu alguns anos rijo e valente, até que depois veio a morrer hético 

ou tísico, na mesma vila. 



14. Se eu fizera memória dos doentes que curei com este específico 

encheria muito papel, mas como me pareceu que estivesse poucos anos nas 

Minas e me não passou pelo pensamento escrever das enfermidades delas, 

por isso me esqueceram os nomes e os não exponho; só digo que quem o 

experimentar me dará o agradecimento do grande específico que lhe descubro 

para se livrar de tão penoso gênero de enfermidade, escusando os doentes 

de padecerem tantos bocados amargosos da quina e de um regimento tão 

grande e tão apertado, e sempre com a desconfiança de lhe tornarem, como 

a muitos têm tornado. 

15. Depois de ter escrito o parágrafo acima, me ocorreu o que agora 

direi. Este remédio é tão eficaz que, quando me chamavam para curar algum 

doente de maleitas, perguntava quanto se atrevia a dar-me pelo curar, ficando 

são, e, se o não ficasse, me não daria nada; uns havia que prometiam uma 

quarta de ouro, outros vinte oitavas, outros muito menos; e um curei por 

duas oitavas e meia que prometeu, e todos, pelo que prometiam, os curava. 

CAPÍTULO II 
Do remédio das feridas e suas observações 

1. Este remédio é tão soberano que se pode comparar com o óleo de 

ouro e nas feridas penetrantes do peito se pode usar dele seringando e pondo 

panos molhados nele, assim frio, em cima da ferida, depois de desalterada e 

cosida, não havendo sangue extravasado, levando tenção de unir; porque, 

seringando com ele, não haverá dano interno que se não remedeie, não sendo 

grande. Nas Minas do Rio das Mortes havia um cirurgião por sobrenome o 

Baião que me afirmaram algumas pessoas daquele distrito que ele tinha uma 

água com que seringava facadas e estocadas penetrantes, e que não havia 

alguma que não sarasse e, perguntando eu que cor tinha a água, me diziam 

que era vermelha como a minha, e não duvido fosse feita pela mesma receita, 

porque era francês e esta minha veio da França. Não terá muita conta a alguns 

cirurgiões usar dela pela brevidade com que cura, mas os que forem 

apaixonados pelo interesse terão paciência, quanto mais que os doentes 

devem pagar pela estimação das curas os que puderem e os pobres se devem 

curar de graça. 



2. O tal remédio cura todas as feridas frescas, grandes ou pequenas, 

simples ou compostas, com nervos cortados, ossos, veias e artérias, como 

nas observações adiante se verá, desalterando as feridas primeiro com 

aguardente e dando-lhes os pontos necessários, molhando panos nele e 

pondo-os em cima das feridas; com ele tenho feito curas excelentíssimas na 

Cidade da Bahia e nestas Minas, das quais nomearei alguns enfermos para 

crédito da soberana virtude deste grande remédio, o qual é o seguinte: 

Como se faz 

3. Aguardente fina duas libras, água da rainha de Hungria duas libras, 

incenso, mirra e almécega, de cada um uma onça, alecrim e murtinhos, de 

cadaum seis oitavas, feito tudo em pó muito sutil, pós de raiz de solda muito 

sutis uma onça. Tudo muito bem pulverizado e peneirado por peneira fina, 

se incorporem todos e se lancem em um frasco com as ditas águas e, tapado 

muito bem para que não evapore coisa alguma, estará por espaço de doze 

dias e só se vascolejará com ele uma vez ao dia, e, no fim dos ditos doze dias, 

ficará feito o tal remédio; e é o mais famigerado que tem toda a Cirurgia, 

exceto o óleo de ouro, que leva a palma a todos; quem usar dele me dará o 

agradecimento, o qual faço manifesto por serviço de Deus e bem de meu 

próximo. Uma onça desta água, misturada com seis onças de caldo-de-galinha 

e uma gema-de-ovo, tudo bem batido e tomado por ajuda na terrível dor de 

cólica, a faz cessar como coisa de milagre. 

Como se deve usar dele 

4. Sendo a ferida grande, depois de desalterada se lhe darão os pontos 

necessários e, se tiver fluxo de sangue, se lhe darão mais juntos; e, neste 

caso, se o fluxo for grande, se não tratará de desalterar, senão só de o tomar 

com os pontos e com o remédio posto em cima e atadura justa e apertada 

não demasiado, pondo um pano dobrado três ou quatro vezes, e, molhado 

no tal remédio, assim frio que fique a modo de tira ao comprimento da ferida, 

com outro por cima; e não faça dúvida ninguém pôr esse remédio para tomar 



fluxo de sangue por ser quente, pois eu tenho tomado grandes fluxos com 

ele nas veias jugulares e artérias cortadas, como logo mostrarei em uma 

observação grandiosa, porque, suposto as águas de que se compõe sejam 

quentes, leva os pós, que são singulares para o intento. 

5. Mas não tendo fluxo de sangue, com os pontos e com o remédio 

morno se curará, pondo-lhe suas tiras de pano de linho, que não seja de 

camisa de mulher, ainda que mais se lave, e nesta cura se não bulirá, senão 

passadas quarenta e oito horas; isto é, não havendo coisa de novo, que, 

havendo-a, se lhe acudirá conforme for necessário; passadas as ditas quarenta 

e oito horas, se alimpará alguma umidade, se a tiver, e curará na mesma 

forma; e depois de vinte em vinte e quatro horas, até sarar. 

6. E, sendo a ferida com nervos cortados, se desaltere com aguardente 

quente e se faça toda a diligência por encabeçar os ditos nervos, umas cabeças 

com as outras muito direitas, para unirem, dando entre eles seus pontos 

para os reprimir direitos, dados os necessários e encabeçados os nervos o 

melhor que for possível, cansando-se bem o cirurgião, para que o doente 

não fique com lesão; pois eu lhe asseguro que, se os nervos ficarem bem 

encabeçados, não fique o doente com lesão total, porque o tenho assim 

experimentado, nem faça dúvida o que dizem os autores a este respeito, 

pondo tantas dúvidas e questões a respeito de nervos cortados, pois a 

experiência me tem mostrado o contrário, assim com este remédio, como 

com aguardente, unindo nervos totalmente cortados e ossos ao mesmo tempo, 

como logo mostrarei no fim deste tratado. 

7. Se o sujeito for sanguinho, tomará algumas sangrias na parte 

contrária; como sendo a ferida na parte alta do corpo, tomará as sangrias na 

parte baixa e, se a ferida for na parte baixa, tomará as sangrias nos braços, as 

menos que for possível; e o membro se situará bem, que, sendo braço, se 

porá ao peito em uma toalha larga e, sendo em outra parte, estará o doente 

na cama; e sempre será acertado pôr algum defensivo na parte alta de panos 

molhados em vinagre destemperado com uns pós de bolo-armênio, tudo 

morno, e será na primeira e na segunda cura somente, porque não esfrie o 

membro que impeça o virem espíritos à parte para a socorrer, salvo estiver a 

parte muito quente ou com alguma inflamação, que, neste caso, se devem 

continuar, e as sangrias. 

sendo a 
ferida com 
nervos 
cortados 



8. Nesta cura se não bulirá, senão passadas quarenta e oito horas, e, se 

a parte estiver boa, se deixará passar mais tempo, porque, de expor a ferida 

ao ar, se seguirá mais dano que proveito, por ser o ar inimicíssimo dos nervos; 

passado o dito tempo, se curará com as mesmas tiras molhadas no remédio 

morno, e daí por diante se curará de vinte em vinte e quatro horas. 

9. Sendo a ferida de nervos nos dedos da mão, depois de desalterada, 

os nervos encabeçados e dados os pontos necessários, se estenderão os dedos 

em cima de uma tabuinha delgada e da feição da mesma mão, em que fiquem 

os dedos juntos, estendidos e assentados na tábua, depois de embrulhados 

com tiras de pano molhado no remédio morno, e se atarão os dedos e a mão 

com a mesma tábua, que esta chegará adiante do pulso para melhor segurança 

e quietação, pondo-a ao peito, como já disse, curando-a no tempo que fica 

referido; e, tanto que tiver passado sete dias, se retirará a tábua para trás 

alguma coisa, que fiquem as cabeças dos dedos livres para irem buscando o 

jeito de fecharem; e nas mais curas se irá puxando pouco de cada vez, que, 

nesta forma, tenho curado muitas feridas de nervos cortados nos dedos e 

sempre ficaram com movimento, como se verá em uma observação que logo 

farei patente no capitão Domingos Fernandes Tenilha, dando-lhe, ao depois 

das feridas sãs, banhos de aguardente bem quente, metendo os dedos dentro 

por algum tempo e embrulhando-lhe panos molhados nela, cobrindo-a com 

um saquinho ou luva de baeta. 

10. Sendo ferida com ossos cortados que estejam separados ou pouco 

menos, se tirarão e se coserá a ferida, e curará, desalterando-a, como fica 

dito; mas, não estando separados, nem se podendo tirar, se porão em seu 

lugar depois de desalterar a ferida e lavar o mesmo osso com toda a 

brevidade, para lhe não dar o ar que o altere, porque lhe proibirá a união; se 

cosa a ferida com os pontos necessários, de modo que o osso fique em seu 

próprio lugar, para não ficar a parte ao depois com fealdade; e no mais resto 

da cura se observará o que fica referido. 

11. Sendo a ferida contusa, se desaltere muito bem com a dita aguardente 

e, se for capaz de pontos, se lhe darão, e de toda a sorte que for se curará com 

panos molhados no remédio e posto em cima, observando o método que 

fica referido; e sendo com perdimento de sustância, que é quando a carne cai 

no chão, se curará do mesmo modo; o mais se verá nas observações. 

sendo ferida 
com ossos 
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Observação I 
De uma ferida em uma mão, que 

cortou nervos, veias, artérias e ossos 

12. Na Cidade da Bahia de Todos os Santos, no ano de 1707, curei a um 

homem que não convém nomear, o qual recebeu uma cutilada com um 

traçado em uma mão da parte de fora, entre a junta do pulso e a mesma mão, 

que lhe cortou nervos, veias, artérias e parte do osso, e assim mais outra 

ferida em um dedo, que ficou preso por pouca carne; desalterei estas feridas 

com aguardente morna e lhe dei os pontos necessários, igualando quanto 

pude assim as cabeças dos nervos, que ficassem encabeçadas umas com as 

outras, como o osso do dedo, dando-lhe também seus pontos, o que se não 

faz sem grande trabalho; dados os necessários, lhe pus umas tiras de pano 

de linho molhadas no remédio somente quebrado da frieza, a que chamamos 

tépido, e atei com suas ataduras sem mais coisa alguma. 

13. No dedo lhe pus talas pequenas em redondo por cima das tiras 

molhadas no remédio e por baixo dos dedos todos lhe pus uma tábua delgada 

e leve para todos ficarem assentados nela, a qual chegava desde as pontas 

dos dedos até adiante do pulso da mão, para também amparar a outra ferida 

e a junta não jogar, atando-a toda muito bem com os dedos unidos na tábua, 

curando o tal dedo sempre em cima dela, puxando para trás a tábua depois 

da ferida unida, para o dedo ir buscando o jeito de fechar, recomendando 

que, com a outra mão, fosse carregando nas cabeças de todos, para que o 

doente se fosse curvando e não ficar retesado; assim se foi curando, até que 

ficou são de todas as feridas perfeitamente em termo de oito dias. 

14. É de advertir que, ao segundo dia, lhe veio ao braço inflamação tão 

grande e com tantas dores que me persuadi abriam as feridas e não sarariam, 

senão por meio de matérias, e ficaria com a mão lesa; mas foi tal a virtude 

que lhe imprimiu o remédio que, existindo a inflamação alguns dias, não 

abriram coisa alguma; tratei logo de lhe aplicar defensivos de panos picados, 

molhados em água-rosada por todo o braço, e, por cima deles, um molhado 

em vinagre destemperado, também picado; e, na parte alta, panos de vinagre 

com pós de bolo-armênio, recomendando que, em se secando os panos, lhe 



pusessem outros molhados no mesmo; e porque se não quis sangrar, assim 

se foi continuando até o outro dia, em que amanheceu a inflamação mais 

remitida e com menos força e dores; com estes auxílios e com boa dieta se 

desinflamou a parte, ficando as feridas unidas, ficando sem lesão alguma, e 

depois foi sacerdote. 

Observação II 

De um caso grande 

15. No ano de 1712 fui chamado para curar Francisco Gil de Andrade, 

morador nestas Minas, no arraial da Barra do Sabará da Vila Real, ao qual 

deram uma cutilada com uma espada larga que lhe chegou desde a nuca, ou 

cova do ladrão, até a face do rosto, por baixo da orelha, cortando-lhe veias 

jugulares, artérias, músculos e nervos do pescoço, da qual lançou bastante 

sangue, de sorte que ficou fraquíssimo; desalterei com aguardente fria, tão-

somente para lavar aquela parte, e não quente, nem muito lavada, a respeito 

do sangue, que já estava correndo menos, se não ateasse outra vez; depois 

de desalterada, ou lavada, dei os pontos necessários e curei com o remédio, 

molhando tiras de pano e postas na ferida com pano seco por cima, em modo 

de chumaço, para a atadura apertar melhor a ferida e acabar de parar o 

sangue. 

16. Ao segundo dia lhe sobreveio uma grande inflamação no pescoço, 

na cabeça e no rosto, por cuja causa não curei com o remédio, mas sim com 

anódinos de todo o ovo bem batido com algum sumo de tanchagem e por 

cima panos de água-rosada, curando a miúdo por não se secarem os panos, 

com o que se foi desvanecendo a inflamação, e com boa dieta; depois de 

quase extinta, tornei a continuar com o remédio particular e, sem embargo 

que alguma coisa abriu a ferida com a inflamação, tanto que lhe pus uma 

vez o remédio, tornou a unir a ferida e a secar, de tal sorte que, em poucos 

dias, ficou inteiramente são, curando uma vez cada um. 



Observação III 
De um caso horrendo 

17. No ano de 1711 fui chamado para curar a Manuel Gonçalves 

Moinhos, meirinho-geral do doutor ouvidor da Vila Real do Sabará, Gonçalo 

de Freitas Baracho, ao qual deram uma cutilada, a mais horrenda que tenho 

visto, porque, estando à porta do dito doutor, ao sair da missa, lhe assentou 

um mulato uma espada larga pela parte de detrás e lhe cortou as veias 

jugulares, artérias, nervos, músculos e tendões, chegando a ferida com uma 

ponta desde a nuca por baixo da orelha até quase o canto da boca, cingindo-

lhe a espada alguma coisa para baixo, mas muito bem inclinada para dentro; 

e foi tão grande e tão funda que, para lhe tirar o sangue que dentro estava 

coalhado, lhe metia todos os dedos da mão, caindo-lhe aquela posta de carne 

quase em cima do ombro, fazendo admirar a todos os que se acharam 

presentes, que foi muito povo, e com a ponta do queixo também pegada na 

dita carne cortada. Confesso que, quando cheguei, achando um cirurgião 

junto com o enfermo, sem aparelhar, nem dispor coisa alguma, vendo que o 

doente se estava vazando em sangue, que fiquei também atônito, cuidando 

que o doente estava na outra vida ou perto do instante da morte, porque 

estava sem acordo por ter lançado infinito sangue, que a todos pôs em 

admiração não morrer logo. 

18. Assim que cheguei ao doente e vi a ferida, logo com toda a presteza 

mandei a quatro ou cinco homens mais animosos dos muitos que se achavam 

presentes que pusessem os dedos na ferida em forma de pontos juntos e que 

apertassem bem para que não acabasse de expirar, por ser o sangue muito, 

enquanto aparelhava o necessário para a cura; capitulei com um seu irmão 

por nome Matias Gonçalves Moinhos, que hoje se acha morador no Rio das 

Mortes, se queria que curasse seu irmão com o meu remédio particular, por 

ser já conhecido, me havia de pagar não conforme as curas que fizesse, mas 

sim pela estimação da cura; isto disse por saber que, não morrendo logo, 

havia de sarar em poucos dias e por ter experimentado termos insofríveis 

em muitos; ao que respondeu que, sem dúvida, se haveria comigo com mão 

larga, sarando seu irmão em poucos dias como o remédio costumava, a qual 
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achei ao depois mui encolhida; enfim, havendo grandes certezas, mandei 

buscar o remédio a minha casa, que era perto, e curei o enfermo na forma 

seguinte, feito tudo com brevidade, como o caso pedia: 

19. Desalterei alguma coisa, metendo a mão dentro na ferida para tirar o 

sangue que dentro havia, com muita pressa por serem os fluxos de sangue 

grandes, e logo lhe fui dando pontos mais juntos do que é costume, para melhor 

tomar o sangue, mandando que não tirassem os dedos para ter a carne direita 

e sossegar o sangue em parte, e eu cuidando na brevidade e em pôr o osso do 

queixo em seu lugar, e acabei de coser, dando-lhe dezessete pontos; vascolejei 

o frasco para sair com a água mais pós da sua composição e logo molhei umas 

tiras de pano de linho no remédio e lhas fui pondo umas em cima das outras, 

e por cima destas um chumaço, também molhado, com atadura por cima bem 

justa e apertada em sua conta, para o deixar respirar; e depois lhe pus a mão 

em cima da cura para se ir sossegando o sangue; e, ainda que molhou os panos 

e ataduras, foi parando, e parou de todo à minha vista; depois disto mandei 

dar ao doente um caldo-de-galinha, que, para o beber, foi necessário abrir-lhe 

a boca com uma faca, porque tinha os dentes fechados e estava amortecido. 

20. Bem sei que algumas dúvidas se há de oferecer a quem souber o que 

os autores dizem a respeito do perigo destas feridas, por dizerem que é 

dificultoso tomar-se o sangue nestas veias e artérias, e não menos com este 

remédio, por ser muito quente; mas saibam que se o remédio é mui quente 

leva os pós, que são muito aglutinantes, e já o remédio tem tirado muita 

parte da sua virtude, com que fica mui aperitivo. 

21. Antes que me despedisse, ordenei que dali a pouco tempo lhe dessem 

três ou quatro colheres de bom vinho desfeito com marmelada, para recuperar 

parte dos espíritos perdidos, e se confessasse, logo que estivesse capaz, como 

fez; e saindo a gente para fora, disse um homem: "Quando sarará caso tão 

horrendo como este?" Respondi-lhe que para domingo havia de ir ouvir 

missa são. "Qual domingo será ele?" me responderam, ao que tornei dizendo 

que daquele a oito dias, de que ficaram todos muito admirados, mas mostrou 

o tempo que assim sucedeu. 

22. Feita a primeira cura, como digo, em que tive muito cuidado de 

encabeçar os nervos e pôr a ponta do queixo em seu próprio lugar, para 
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depois não ficar com disformidade, ordenei que fosse tomando algumas 

colheres do engrossante seguinte: água de tanchagem e de beldroegas, de 

cada uma duas onças, xarope de rosas secas duas onças; misture-se; e o não 

mandei sangrar, pelo muito sangue que tinha lançado, pois, da porta do 

doutor ouvidor aonde lhe deram a ferida até sua casa, que não era longe, 

deixou um rego de sangue pela rua que parecia de um boi, e em casa o mesmo, 

até eu chegar, que foi logo, por estar perto e o dito doutor me mandar chamar 

com muita pressa; e o cirurgião que lá achei se despediu logo antes da cura. 

23. De tarde fui ver o doente e o achei já falando alguma coisa, suposto 

mal se entendia; e como achei o sangue parado e a cura bem seca, fiquei 

certo que, com o favor de Deus, me havia de sair verdadeiro o prognóstico 

que tinha dado. Nesta cura não buli, senão passadas quarenta e oito horas, 

no fim das quais tirei a cura e achei a ferida toda unida e bem assombrada; 

curei com tiras de pano molhadas no remédio e ordenei fosse tomando as 

colheres do seu engrossante e comesse coisas de sustância, pouco de cada 

vez e a miúdo; passadas vinte e quatro horas, fiz terceira cura na mesma 

forma, por não haver coisa de novo; e lhe cortei os pontos. Passadas as vinte 

e quatro horas, fiz a quarta cura, que foi no sábado da mesma semana, última 

de todas, em que achei a ferida de todo unida e sã, a parte em forma natural, 

sem fazer matéria alguma, que é a propriedade e singular virtude deste 

remédio não deixar fazer matéria, aonde se põe; e neste mesmo sábado lhe 

disse se queria ir ouvir missa o podia fazer, ao que respondeu iria no domingo 

que eu lhe tinha prometido, como fez, com admiração de todos, grande 

crédito do remédio e da arte, de que não faltaram ainda testemunhas e o 

mesmo irmão, que ainda hoje se acha no Rio das Mortes. 

CAPÍTULO III 
Dos remédios contra o gálíco 

1. Havendo mula no princípio, ou esquentamento, que tenha já de 

purgação quarenta ou cinqüenta dias, ou havendo gomas nos ossos ou no 

peito, ou talpárias na cabeça, ou dores pelas juntas, ou chagas na garganta 

ou por outras partes do corpo, ou mula aberta que não queira fechar, ou 



boubas, para tudo isto é admirável qualquer dos remédios seguintes: depois 

de preparados os humores com xaropes preparantes de humores frios e 

gálicos, que o doutor Duarte Madeira traz no seu livro e os boticários sabem 

muito bem, e purgado com purga de resina de batata uma ou duas vezes, 

conforme parecer conveniente, com três quartos de peso até uma oitava feita 

em pílulas, e depois com duas ou três purgas de jalapa pisada de fresco, 

porque perde muito a sua virtude, com duas oitavas e meia de peso cada 

uma até três, conforme as forças do doente e a idade, que estas têm o 

principado entre todas para causas gálicas, descansando entre cada purga 

os dias necessários, e depois de última, para principiar a tomar os xaropes 

ou medicamento seguinte. 

Xaropes contra m orb um 

para toda a espécie de gálico, e para boubas 

2. Salsaparrilha boa meia libra, sene onça e meia, açúcar três quartas; a 

salsa estará de molho por algum tempo para se rachar melhor, depois de 

rachada, se lance de infusão na mesma água, ou acrescentando-lhe mais por 

tempo de vinte e quatro horas em água que a cubra; e, passadas elas, se 

encherá um frasco da mesma e se lançará em um tacho limpo, o qual se porá 

em assento direito, e tendo o dito frasco de água e a salsa, se lhe meterá uma 

varinha ou pau, para se lhe fazer uma marca por donde der a água, e depois 

se lhe lançará mais meio frasco de água da mesma onde esteve a salsa de 

molho enquanto durar, e depois de água da fonte, tornando a fazer outra 

medida ou marca na mesma vara; depois disto assim feito, se lançarão no 

dito tacho dois frascos e meio de água; isto se entenderá de frascos ordinários 

e, perfeita a conta de quatro frascos de água, se porá no fogo a ferver com a 

dita salsa até ficar na medida de frasco e meio, que já está feita; então se lhe 

lançará o sene e ferverá com ele até ficar quase na medida de um frasco, 

ficando por cima da marca alguma coisa; e, para estas medidas se conhecerem 

bem, se há de tirar o tacho do fogo ou o fogo debaixo dele, para sossegar a 

fervura, estando direito, arrimando o sene e a salsa para uma banda; estando 

assim, se coará por pano ralo e, lavado o tacho novamente, se lhe tornará a 



lançar o tal cozimento e as três quartas de açúcar, e com ele ferverá até ficar 

na medida que primeiro se fez de um frasco e, coado segunda vez, se 

guardará para o uso. 

3. Este é o celebrado remédio que ajustei nestas Minas, com que tenho 

feito curas quase milagrosas, assim na minha própria pessoa tendo chagas 

na garganta, e adiante se verá, como em outras pessoas de minha obrigação, 

e em outras muitas com talpárias, gomas etc. 

4. A cura de qualquer das queixas que ficam referidas as tenho vencido 

com dois frascos do dito remédio, depois de tomados os xaropes e as purgas 

que ficam referidas, tomando deste remédio seis onças em jejum, morno por 

cada vez, e de tarde, antes do sol posto; e também os xaropes preparantes 

sempre os mandei tomar dois cada dia; assim se continuará, até se acabar o 

dito frasco e, tanto que o doente começar a tomar deste remédio, começará 

também a beber água de salsa da que ficou do cozimento, que escassamente 

mude de cor, a qual será conforme for a água que se quiser cozer; e a dita 

salsa, que já tem fervido, se pendurará para estar enxuta e dela se ir tirando 

para os cozimentos que o doente há de beber, que será por espaço de quarenta 

dias, os quais se contarão depois que o doente acabar de tomar os xaropes 

contra morbum; e comendo seco, ou seja, carne, ou farinha bem torrada, ou 

biscoito, e se o doente tiver dois meses de regimento, ficará mais 

perfeitamente são; pois eu, tendo uma chaga na garganta, por causa da qual 

mais caldo-de-galinha lançava pelos narizes do que passava para baixo, e 

não podendo tomar mais que um frasco dos ditos xaropes contra morbum, 

por me ser precisíssimo andar por fora, bebi água de salsa seis meses, 

observando à risca dois, comendo seco, e os mais com alguma largueza; fiquei 

tão são e valente que, daí em diante, comecei a engordar, com boas cores, e 

até hoje, Deus louvado, que há oito anos, não tive mais moléstia alguma, a 

qual observação adiante farei manifesta. 

5. Mas, se o doente, ou por fazer muita obra com as duas bebidas cada 

dia, ou por fraqueza, não puder tomar as duas vezes, tomará só uma de 

manhã, e, se o medicamento ficar azedo com seu laço por cima, o não deve 

continuar por estar corrupto, salvo se o azedo for muito pouco, que neste 

caso irá ao fogo a purificar e se coará depois de dar duas ou três fervuras; e, 
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no caso que seja necessário tomar terceiro ou quarto frasco, que muito poucas 

vezes acontecerá, se farão todos na mesma forma que fica referida. Persuado-

me que é este remédio tão singular por ter o que este clima requer. Quem 

usar dele me dará o agradecimento, e o doente poderá andar de pé quando 

o tomar, mas bem coberto, e não sairá de casa, e, se tiver fraqueza e não 

puder comer sempre seco, poderá comer cozido ao jantar, sendo galinha 

temperada, e tudo o mais com sal, mas seja pouco, e não sem nenhum, como 

alguns querem. 

Pílulas para toda a espécie de gálico e boubas 

6. Com estas pílulas tenho curado gonorréias antigas, cavalos, chagas 

na garganta, gomas, talpárias e dores de juntas, depois dos humores 

preparados com os xaropes preparantes e purgados com as purgas, como 

tudo fica declarado, das quais pílulas sua receita é a seguinte. 

7. De resina de jalapa e extrato de raiz de bardana, de cada um meio 

escrópulo, mercúrio doce sublimado grãos dez, com umas gotas de bálsamo 

de enxofre terebentinado, se formem pílulas pequenas e dourem-se. É do 

doutor Ribeira e a tenho bem experimentada. 

8. Esta quantidade costumo mandar tomar por cada vez, sendo o doente 

robusto e, sendo fraco, se poderá tomar por duas vezes, e quem quiser mandar 

fazer para mais vezes pode acrescentar as quantidades da receita; e, segundo 

a obra que o doente fizer, assim se poderão regular as pílulas ou o peso que 

há de tomar por cada vez, repetindo este medicamento até o doente sarar, 

porque nunca me faltou com o seu maravilhoso efeito, pois o seu ponto 

principal está em o mercúrio ser bem sublimado; e, no caso que a boca se 

inflame, ou gengivas, pare dois ou três dias, para não babar. 

9. Ao mesmo compasso que os doentes começam a tomar este remédio, 

ao mesmo se vão desvanecendo as dores ou chagas, gomas, talpárias ou 

boubas, tendo o doente bom regimento; e, depois que as dores ou os outros 

sintomas estão fora, lhe mando ter regimento de água de salsa, comendo 

seco trinta ou quarenta dias, conforme são os aspectos gálicos que o doente 

padece; a água de salsa que o doente há de beber há-se de regular pela cor e 



não pela quantidade da salsa ou água em que se há de cozer, que esta é a 

melhor regra que se deve observar, a qual há de ferver somente até mudar 

de cor alambreada, e não muito, para que não fique forte e esquente o doente; 

e o mesmo se observará em toda a água de salsa que os doentes beberem 

com outros quaisquer medicamentos. 

10. É desgraça grande esquentar-se um doente quando se está curando 

de gálico, ou seja com salsa ou com outros medicamentos, porque é preciso 

largar a cura e refrescar-se com soros, ou frangos, ou leite, tisanas, emulsões 

etc. e tornarem as queixas (se é que tinham alguma melhora) para trás, e ser 

necessário muito tempo para se temperar, por cuja causa nunca os doentes 

são bem-sucedidos, como algumas vezes tenho visto. 

11. Qualquer destes dois remédios costumam ser suficientes para curar 

qualquer causa gálica, ou seja pequena ou grande, ou sejam boubas, pois 

com eles tenho curado inumeráveis enfermos, dos quais apontarei algumas 

observações. Ainda aqueles a quem o mercúrio em sustância não aproveitou, 

acharam nestes remédios o seu refúgio, saindo das mãos de cirurgiões e 

médicos. 

Observação I 
De dores de juntas mui grandes 

12. Morando eu na Vila Real do Sabará, no ano de 1712, me chamou 

Miguel Fernandes, natural e vizinho de Coimbra, o qual teria de idade, pouco 

mais ou menos, sessenta anos; estando para fazer jornadas para a Cidade da 

Bahia, o assaltaram umas dores gálicas por todas as juntas, principalmente 

nos braços, que os não podia levar à cabeça e, na mesma cabeça, dores tão 

veementes que nem dormia coisa alguma, nem deixava dormir a vizinhança, 

nem a mim e à família de minha casa, para onde o levei depois de deixado 

de um cirurgião que o curou algum tempo e de um médico que o curou ou 

lhe assistiu algum, tendo gasto, em sustentos e medicamentos, por cima de 

mil oitavas de ouro por sua confissão, sem proveito algum, o que me disse 

depois de estar em minha casa três dias. 

13. A primeira vez que vi este doente na casa onde estava o achei tão 

miserável, assim no aspecto, como na pobreza que representava, custando-
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lhe muito a pronúncia das palavras de fraqueza e magreza, por cujos motivos 

lhe ofereci a minha, cuidando levava para ela um pobre para o curar pelo 

amor de Deus. 

14. Depois de se informar se eu o curaria, ou o trataria bem, de João 

Gonçalves da Costa e de Agostinho Barbosa, moradores na rua da Barra, do 

Sabará, aceitou a oferta que eu lhe havia feito e, passados os três dias de 

hóspede, me deu parte da informação que tinha tirado e do que lhe disseram, 

que foi aceitasse enquanto era tempo e também do que possuía, que não era 

pouco e o tinha à vista dos olhos em uma canastra, que são as caixas dos 

homens que andam pelo Sertão, em ouro limpo, que todo me ofereceu; mas, 

não fazendo aceitação de nada, tratei de o alimentar e nutrir, por estar mui 

debilitado, com caldos de galinhas gordas, pouco de cada vez e a miúdo, 

por tempo de um mês, pouco mais ou menos, porque, como não tinha mais 

que a semelhança, receava dar-lhe medicamento algum e, em lugar de lhe 

tirar a sustância que não tinha, lha metia por meio dos caldos com sua gema-

de-ovo em cada um, e suas colheres de vinho bom desfeito com marmelada, 

e suas bacias de pão-de-ló. 

15. Ainda que padecia terríveis dores, o ia esforçando dizendo-lhe que 

logo lhe dava medicamento para o aliviar; e, passados os trintas dias, como 

já estava com alento e mo persuadiam os remédios, e estava bem purgado 

dos que lhe tinham assistido, lhe fiz um frasco dos xaropes contra morbum e 

foi coisa prodigiosa, porque, assim que chegou ao segundo dia, se lhe foram 

varrendo as dores, de tal sorte que, antes de acabar o dito frasco, se lhe 

varreram de todo, e o não quis acabar de tomar, com o que ficou inteiramente 

são, bebendo água de salsa muito pouco cozida, que escassamente mudava 

de cor, por tempo de vinte e cinco dias, com grande crédito e gosto meu. 

16. Convalesceu em minha casa e dela foi para a Cidade da Bahia, aonde 

chegou muito valente, deixando-me em prêmio de meu trabalho quinhentas 

oitavas de ouro, fazendo todos os mais gastos à sua custa, o que fez admirar 

a muitos, que diziam o levara para perto da igreja (por morar junto dela) e 

custar menos a carregar para ela; e cuidando era um pobre, era muito rico de 

fazenda e de ânimo para a gastar, pois o fazia com liberdade; homem, sem 

dúvida, dos mais liberais e primorosos que tenho topado. 
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Observação II 
De chagas na garganta e uma goma no peito 

17. Morando eu nesta minha fazenda de Itacolomi, curei a mulher de 

Inácio da Costa, morador na mesma paragem, de chagas na garganta, que 

mal podia engolir os caldos e de uma goma em cima dos ossos do peito, 

preparando-a com quatro xaropes preparantes, dois cada dia, e purgando-a 

com uma purga de resina e duas de jalapa pisada de fresco, e depois dando-

lhe dois frascos dos xaropes contra morbum, tocando-lhe as chagas com um 

pincel molhado em espírito de vitríolo, que, depois de tocadas, logo começou 

a engolir melhor, e tanto que deu princípio aos xaropes contra morbum, o 

deu também a beber água de salsa pouco cozida; com estes auxílios ficou 

inteiramente sã, ficando-lhe uma cova aonde tinha a goma, que depois se 

via de longe. É o espírito de vitríolo para chagas da garganta singular 

remédio, como se verá em várias partes deste volume e na minha observação, 

que logo farei manifesta; teve de regimento trinta dias. 

Observação III 
De talpárias na cabeça e dores nas juntas 

18. Morando nesta mesma fazenda de Itacolomi, veio para minha casa 

meu irmão Gabriel Gomes, ao qual deram umas dores pelas juntas e três 

talpárias na cabeça, das quais uma era quase do tamanho de um ovo; dei-lhe 

quatro xaropes preparantes, uma purga de resina, três de jalapa e os meus 

xaropes contra morbum, e, tomando deles dois frascos e com regimento de 

quarenta dias, bebendo água de salsa, sarou inteiramente, assim das dores 

das juntas como das talpárias, ficando no lugar da maior uma cova muito 

boa na testa. 

Observação IV 
De boubas 

19. Morando na dita minha fazenda, veio falar-me Domingos Rodrigues, 

morador no arraial de Lavras Novas, do Campo das Minas Gerais, o qual, 

estando cheio de boubas, assim pelas partes baixas como pela cara e outras 



partes, preparei-o e purguei-o como fica dito, e, dando-lhe dois frascos de 

xaropes contra morbum, tendo regimento de salsa e comendo seco quarenta 

dias, sarou inteiramente, sem lhe tornarem a arrebentar, como costumam 

pela maior parte. 

Observação V 
De chagas na garganta em minha própria pessoa 

20. Morando na dita minha fazenda, me queixava da garganta sem saber 

o que verdadeiramente tinha, porque só sentia dor, sem inchação interna ou 

externa; dava-me cuidado, porque, ao compasso dos dias, se me ia apertando 

cada vez mais; abria a boca, mandava ver e, por mais que fazia diligência 

para se me ver por dentro, nada se via; ia crescendo o impedimento, de sorte 

que chegou a termos que mais caldo-de-galinha lançava pelos narizes do 

que ia para baixo; esganava-me para abrir bem a garganta por dentro, até 

que me descobriram uma chaga comprida e negra para uma banda. Nestes 

termos, vendo-me com perigo de vida, mandei à Vila do Carmo buscar 

espírito de vitríolo, que para as tais chagas já eu sabia que era remédio seleto, 

e, não mo mandando um chamado amigo boticário, fiquei com maior ânsia, 

vendo que o perigo se apressava; mandei um preto bom com toda ligeireza 

à Vila do Ouro Preto e, trazendo-mo, molhei logo um pincel de pano em um 

pauzinho no dito espírito e mandei que com ele me tocassem a chaga muito 

bem, ainda que chegasse às partes sãs e, fazendo-se assim, logo fiquei com 

menos dor; tornando a tocar pelo mesmo modo dali a duas horas, foi coisa 

como de milagre, porque, dali por diante, não lancei mais caldo pelos narizes 

e pude tomar quatro xaropes preparantes que mandei buscar à botica; tomei 

uma purga de pílulas de resina de batata e duas de jalapa, descansando os 

dias entremeio delas, que foram necessários. 

21. Depois de estar assim preparado e purgado, fiz um frasco dos xaropes 

contra morbum e, tanto que comecei a tomá-los, não senti mais tal chaga, 

dando já princípio a beber água de salsa pouco cozida, como bem tenho 

advertido. Como tinha dado princípio a uma coisa de considerável despesa, 

para cortar a ponta de uma serra que vinha fenecer ao rio, fazendo uma 



volta para meter pelo corte ou brecha o tal rio e extrair dele e da volta que 

havia de ficar em seco o ouro que me fosse possível, era tempo de entrar a 

continuá-lo, medindo o mais do ano para o que era preciso. Entrei, com efeito, 

na assistência do tal serviço, sem acabar de tomar o tal frasco, nem poder 

tomar mais, por me ser preciso assistir em parte úmida, fundando-me em 

beber água de salsa por mais tempo, tendo bom regimento; e, com efeito, o 

tive por tempo de dois meses, comendo sempre seco; e como vi que estava 

livre da queixa que tanto perigo tinha ameaçado e que, tendo mais regimento, 

mais são ficaria, me resolvi a continuá-lo, suposto com mais alguma largueza, 

comendo ao jantar carne cozida, sendo primeiro moqueada ou seca no forno, 

ou galinha cozida, mas ao almoço e ceia, sempre seco; e tendo regimento de 

seis meses com água de salsa, no fim deles fiquei gordo, rosado, saníssimo 

até o dia de hoje, que haverá sete para oito anos. 

22. Inumeráveis doentes de causas gálicas tenho curado com os tais 

xaropes contra morbum, pois, no discurso de vinte anos que tenho de 

assistência nestas Minas, nunca curei galicados, senão com este remédio ou 

com as pílulas que logo farei manifestas, assim boubas, como todas as mais 

causas, e todos com bom sucesso, exceto um, por nome Manuel Pinto de 

Barros, que este, como estava já deixado de outros professores cheio de chagas 

pela cara e por todo o corpo, lhe não aproveitaram, de que veio a morrer, 

ainda que misturei no cozimento raízes e ervas frescas; agora me lembra 

outra observação e a quero escrever. É a seguinte: 

Observação VI 

23. Alexandre de Abreu e Miranda, irmão do padre Antônio Brandão, 

que foi capelão da passagem e depois da capela do Morro, freguesia da Vila 

do Carmo, no ano de 1726 até 1731, o tal Alexandre de Abreu e Miranda foi 

muito achacado de causas gálicas e, por respeito delas, se curou muitas vezes, 

assim nestas Minas, como na Bahia; veio de uma vez da dita cidade e chegou 

ao Ouro Preto muito miserável, com dores pelas juntas, sem poder mover-

se, senão com puros gritos e com uma talpária na testa quase do tamanho de 

um ovo e já com tato de princípio de matéria. Vi este doente em casa de 



Rafael Ferreira Brandão, indo a meu negócio à dita vila, e como tive dele 

compaixão, chegou o dito irmão e fui com ele à casa de um bom médico, a 

quem disse que aquele enfermo era meu conhecido, que pedia o curasse; como 

eu morava longe, lhe não podia assistir, por cujo motivo lhe assistisse por 

ficar mais perto; e, informando-o da queixa pela ter visto, lhe disse também 

que aquele homem tinha tomado o azougue várias vezes e nunca ficara de 

todo são; que eu sabia um remédio bem experimentado no clima das Minas 

que, se o quisesse aplicar, lho faria manifesto; aprovando muito o que a 

experiência tinha mostrado por bom remédio, lho manifestei, e muitas curas 

que com ele tinha feito e que sua mercê o guardasse em segredo. Foi logo ver 

o doente e preparando-o com toda a brevidade, tomando dois xaropes cada 

dia para se purgar logo e tomar os xaropes contra morbum, antes que a talpária 

rebentasse; foi coisa admirável a obra deste remédio, porque, estando a talpária 

com princípio de matéria antes de tomar os preparantes e purgas, é certo que, 

quando acabou de se preparar e purgar, que se haviam de passar alguns dias, 

e dentro deles a matéria na talpária havia de ir a mais e não a menos. 

24. Com os tais xaropes contra morbum desfez-se-lhe a talpária, ficando 

uma cova no seu lugar, e sarou das dores que pelo corpo tinha; e o dito 

médico me disse ao depois que o medicamento era singular nas Minas e que 

dele se podia fazer grande estimação, assim por ser bom neste clima como 

por ser de pouco custo. 

Observação VII 
De uma gonorréia que sarou com as pílulas de mercúrio sublimado 

25. Morando eu no arraial do Padre Faria, distrito de Vila Rica do Ouro 

Preto, me chamou Antônio Teixeira Chaves, morador junto do mesmo arraial, 

para lhe ver um seu escravo, o qual tinha uma dor nos tornozelos de um pé, 

a que tinha aplicado mil remédios sem efeito, e que o tinha perdido, sem ter 

mais queixa alguma, sem poder andar, nem fazer nada; e que havia oito ou 

nove meses que padecia esta queixa, sem que para ela houvesse remédio, e 

que, se eu o curasse, me daria uma quarta de ouro e, não ficando são, me não 

dava nada pelo muito que com ele tinha gastado. 



26. Vendo eu que a queixa não era incurável, aceitei o partido. Considerei 

que seria algum humor frio que estaria encasado na junta e que só com remédios 

tópicos penetrativos postos na parte lhe lançaria a dor fora, como tinha sucedido 

a outros; e, com efeito, fui à sua casa e, achando o mesmo que me tinha dito, 

lhe mandei fazer um cozimento para meter o pé por discurso de algum tempo, 

que lhe ficasse a junta dentro nele, estando bem quente, e que, depois, lhe 

pusesse panos molhados nele com baetas por cima e atadura, o qual foi o 

seguinte: um pedaço de pau de sassafrás feito em rachas miúdas, duas boas 

mãos cheias de folhas de pinhão e algumas raízes de jaborandi, se cozesse 

tudo muito bem, até diminuir a metade da água em que se cozesse, que seria, 

pouco mais ou menos, quatro frascos para ficar em dois, e, na que ficasse, lhe 

lançasse uma mão cheia de sal, por ter alguma inchação, e com este 

medicamento curasse três ou quatro vezes cada dia, bem quente, e estivesse o 

preto de cama; mas, vendo eu que assim se fez e que eram passados alguns 

dias sem melhora alguma, fazendo deste remédio muita estimação pela obra 

de outras ocasiões em semelhantes casos, e para inchações de pernas e pés, 

por serem remédios que estão no seu natural e obram com toda a sua virtude. 

27. Considerei que esta queixa tinha alguma causa oculta que a 

fomentava, e, fazendo esse juízo, no qual me não enganei, examinei o tal 

enfermo se tinha alguma causa gálica ou se algum dia a tivera, respondeu 

que não; mas desconfiando de que me podia enganar, como outros muitos 

pretos e brancos, recomendei ao senhor dele o examinasse com todo cuidado, 

o qual por indústria veio a saber que ele tinha uma gonorréia, por outro 

nome, esquentamento, muito antigo; e, como já antecedentemente o tinha 

bem purgado, lhe dei só duas purgas de jalapa pisada de fresco, com as 

quais fez uma grande obra, e depois lhe dei as pílulas que ficam referidas, e 

em poucos dias ficou sem queixa alguma assim no pé, como a gonorréia 

extinta, bebendo água de salsa por vinte dias, comendo seco. 

Observação VIII 
De umas boubas que sararam com as ditas pílulas 

28. Morando nesta minha fazenda de Itacolomi, saíram a uma crioula, 

ainda rapariga, de meu irmão Alexandre Gomes de Sousa, que ficou bem 
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cheia delas, assim pelas partes baixas, como pela cara e de baixo dos braços; 

dei-lhe os xaropes preparantes que logo escreverei e depois deles três purgas, 

a primeira de resina de batata e as duas de jalapa, e depois as ditas pílulas, 

tomando todos os dias quatro, com que fazia alguns cursos; e, se fazia mais 

ou estava fraca, a mandava descansar um ou dois dias, e em poucos que 

continuou as pílulas, logo as boubas foram secando e eu as fui também 

matando com um pincel molhado em espírito de vitríolo, que, em discurso 

de vinte dias, pouco mais ou menos, bebendo água de salsa e comendo seco, 

ficou sem sinal de boubas, nem lhe tornaram a arrebentar, como quase sempre 

costumam. Quando as boubas saem na cara, olhos, nariz ou partes onde 

convenha matá-las, para isso é o espírito de vitríolo grande remédio e melhor 

que outras drogas, ainda que saiam em outra parte. 

Observação IX 
De uma mula em um escravo meu 

29. Na mesma fazenda saiu uma mula a um escravo meu e muitas dores 

pelas juntas; tratei logo de o preparar e purgar, sem fazer caso da mula, só 

lha mandava fomentar com azeite quente para lhe moderar algumas das 

dores que tinha nela; e, depois de bem purgado, lhe dei três frascos do xaropes 

contra morbum, mas foi tal a rebeldia do mal que sarou a mula sem que 

arrebentasse e sempre ficou com algumas dores nas juntas. Continuou seu 

regimento com água de salsa, para ver se iam a menos e se extinguiam, mas 

foi pelo contrário, porque, em lugar de irem a menos, foram a mais, vindo-

lhe também à testa uma talpária pequena; considerei, nestes termos, que o 

corpo estava cheio de humores ainda e que era necessário mais purgado; 

tornei-o a purgar com duas purgas de jalapa que, em causas gálicas, levam a 

palma a todas, e depois lhe dei as pílulas do mercúrio sublimado, para ver 

se a natureza se acomodava melhor com elas que com os xaropes contra 

morbum, e, com efeito, se desvaneceu a talpária, ajudada com emplasto de 

rãs para melhor se resolver; mas continuou as pílulas por mais de vinte dias, 

tomando três e quatro cada dia em jejum, bebendo sempre água de salsa 

pouco cozida e comendo sempre seco, tendo um regimento apertado por 

tempo de perto de três meses, com o que ficou são e sem queixa. 



Observação Χ 

30. Rafael Pires, morador nas Minas de Itacolomi, tinha uma mula aberta 
com tão larga boca e funda, que pouco faltava para passar ao vão das tripas, 

ou pelas más curas, ou por maus humores; e o que mais era estar com 

princípio de gangrena; nestes termos, estando desconfiado, me chamou e, 

mandando curá-lo com aguardente bem batida com ovo, por ter grandes 

dores, como estas abrandaram, se curou com ela somente, e morna, por 

respeito de livrar de corrupção; e ao mesmo tempo lhe fiz tomar quatro 

xaropes, dois cada dia, depois duas purgas de jalapa e as pílulas do mercúrio 

sublimado que ficam referidas, com os quais auxílios ficou são em vinte dias, 

bebendo água de salsa pouco cozida por tempo de trinta. 

31. Muitos têm sido os doentes que tenho curado com xarope contra 

morbum e com estas pílulas, pois, no discurso dos anos que assisti nestas 

Minas, nunca usei de outros remédios, assim para boubas como para todas 

as mais coisas gálicas, e nunca usei de mercúrio em sustância, nem de unturas, 

por ver que muitos doentes tomaram unturas e mercúrio sem sararem, 

babando extraordinariamente, pela qual razão assentei que o clima destas 

Minas não permitia tais remédios, e assim que sempre os defendi; e tanto 

assim que, quando se fazia alguma junta em algum enfermo que o assistente 

era de opinião de mercúrio ou unturas, se o doente me nomeava, logo não 

faltava quem o defendia, dizendo que era escusado chamarem-me, porque 

não havia de ser de tal opinião e a enfermidade que não havia de obedecer 

sem o tal remédio. 

Xaropes preparantes de humores gálicos 

32. Água de almeirão e de borragens, de cada uma oito onças; xarope 

de borragens e de almeirão, de cada um quatro onças; misture-se e se 

repartirão para quatro bebidas mornas que o doente tomará uma cada dia 

pela manhã em jejum; isto é para quando as queixas não forem fortes ou que 

o doente possa esperar para se curar devagar, mas, se as dores forem muito 

veementes, ou as chagas da garganta ameaçarem perigo, ou alguma talpária 
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esteja com princípio de matéria, ou outras necessidades semelhantes, tomará 

o doente dois xaropes cada dia, para se purgar com mais brevidade e se 

acudir à queixa, antes que o doente se precipite em algum perigo ou em 

dilação da cura. 

Advertência acerca das talpárias e gomas 

33. É muito para advertir que, quando algum enfermo tiver talpárias na 

cabeça que estejam crescidas com princípio de matéria, se acuda logo o 

enfermo com xaropes preparantes, dois cada dia, e purgá-lo com toda a 

brevidade, sem pôr nada na talpária, e logo com qualquer dos remédios que 

ficam referidos, para impedir que a talpária ou talpárias não arrebentem, 

porque, pela maior parte, todas têm tanta ou quanta corrupção no osso, por 

ser a qualidade do humor maligno e corrosivo, e depois são eternas para se 

curarem, porque lançam ossos corruptos e são enfadonhas para quem as 

cura e muito mais para quem as padece, ficando, ao depois, com covas na 

testa mui feias, o que se pode evitar curando-se a tempo com os alexifármacos 

que ficam ditos, sem se pôr nada na talpária, nem se fazer caso dela, porque, 

pondo-se-lhe emplasto resolutivo, como de rãs e outros, com eles se vêm a 

supurar, como tenho visto algumas vezes, e o doente condenado ao que 

tenho dito e a notáveis gastos. As gomas correm o mesmo paralelo, porque, 

se arrebentam, ficam corrupções nos ossos, que tarde se curam, ainda que as 

tais se gastem com óleo de enxofre, ou espíritos, ou pós dobrados; e é tão 

certo ter as talpárias e gomas corrupção nos ossos antes de rebentarem que, 

depois de curadas, ficam covas nos mesmos ossos onde estão, como deixo 

demonstrado. As talpárias nascem na cabeça e testa e as gomas nas canas 

dos braços e no peito. 

Advertência acerca das boubas 

34. É bem notório como se conhecem as boubas, mas porque haverá 

algumas pessoas que as não tenham visto, apontarei os sinais para serem 

conhecidas. Costumam nascer pela maior parte na cara e junto ao nariz, atrás 



das orelhas, nos sovacos dos braços e nas virilhas, e algumas vezes nas partes 

vergonhosas, e também algumas por outras partes do corpo, suposto menos; 

são como pústulas ou bostelas, com sua casca por cima, e são a modo de 

atoucinhadas ou cor de toucinho, quando se lhe tira a casca de cima; e 

aplicando-se-lhe algum remédio para alimpar aquela chaga, nunca fica 

vermelha, mais sim da cor de toucinho; e só obedecem e se curam com os 

remédios contra gálico, como fica dito. É muito para notar e advertir que no 

vulgo está introduzido um tão ruim abuso, em que as boubas se não devem 

curar logo, senão passados muitos meses, como seis e um ano, sendo isto 

tanto contra os pobres enfermos que muitos ficam tolhidos para toda a sua 

vida, outros ficam aleijados, outros com os pés comidos, outros com fealdades 

no rosto, sendo atormentados de tão terrível enfermidade, e tão asquerosa 

que ninguém pode chegar a eles com tão abominável cheiro; e o que mais 

faz fugir a todos é o temor de se pegarem, como costumam. 

35. Sendo isto tudo tão certo, como eu tenho visto e presenciado muitas 

vezes, fiz quantas diligências foi possível por tirar este abuso, sem poder 

convencer a alguns, nem com razões, nem com mostrar espelhos muito claros 

nos mesmos doentes; uns, que eu tinha curado logo no princípio, outros, 

que nomeava tolhidos e miseráveis, depois de padecerem tempos tão 

dilatados. 

36. Pelo que sou de parecer que, logo assim que aparecerem boubas, se 

curem, antes que se infeccionem todos os membros internos e toda a massa 

do sangue, pois, desta sorte, se curam mais facilmente e se livram os doentes 

de padecerem tanto; e se elas tornarem a sair, se tornem a curar, a qual cura 

se deve fazer preparando os humores com os xaropes preparantes que ficam 

ditos e purgando com as purgas sobreditas, dando, ao depois disso, as pílulas 

de mercúrio sublimado repetidas até o doente sarar, ajudando a consumi-

las com espírito de vitríolo em um pincel molhado, e o que servir uma vez se 

lançará fora; e o melhor será lançar um pouco de espírito, quanto baste para 

as boubas que quiserem tocar, em uma vasilha pequena, e nele molhar o 

pincel as vezes que for necessário, advertindo que o espírito há de estar 

guardado em um frasquinho de boca estreita e bem tapado, de modo que 

não respire coisa alguma, porque ficará fraco e não valerá nada ao depois. 
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37. Também se matam as boubas com pós de verdete, mas estes 

molestam muito aos doentes e não é cura tão segura como o espírito, quando 

se querem matar, principalmente estando elas na cara ou em parte onde não 

convenha que lavrem ou abram chaga, que, neste caso, se deve matar e 

consumir, ainda que saiam em outra parte. 

38. A verdadeira cura das boubas se faz com duas tenções: a primeira é 

a que está dita, a segunda é lavá-las com aguardente quente, ou com urina, 

ou com água quente, para que andem limpas, assim a respeito do mau cheiro 

que lançam de si, como para que não adquiram corrupção; e, tratando logo 

de as curar no princípio, ficam os doentes bem sãos e fortes, sem perigo 

algum, o que não acontece curando-as ao depois de passar seis meses ou um 

ano, ficando por esta causa muitos escravos perdidos, e alguns têm perdido 

a vida e seu senhores o seu valor; e, ainda que alguns fiquem bons, sempre 

seus senhores ficam prejudicados no tempo que andam com elas, por não 

fazerem quase nada, e, ainda que alguns senhores os façam trabalhar com 

excesso para o trabalho lhas curar (como alguns dizem), sempre é tirania e 

lhes vêm, pela maior parte, a custar caro: uns, porque é certo que doentes 

não trabalham como sãos, outros, porque, vendo que seus senhores os não 

curam, se desgostam e amofinam, de tal sorte que ficam incapazes ou tortos 

das pernas. Quem não quiser usar das pílulas pode usar dos xaropes contra 

morbum, purgando-os primeiro muito bem, ou usem de um ou de outro 

remédio, pois é o principal fundamento desta cura. 

39. Nem as pílulas, nem os xaropes têm regra certa, porque os doentes 

uns são mais fáceis em obrar, outros mais robustos, uns têm mais idade e 

outros menos; uns têm tais naturezas que, com facilidade, se enchem de gálico 

até os olhos, outros há em que o gálico não faz tanto estrago; uns obedecem 

melhor aos remédios, ou seja pela natureza, ou pela força do mal ser menor; e, 

sendo isto assim como ordinariamente se está vendo, é necessário considerar 

e não admirar. Finalmente, há também algumas naturezas que têm antipatia 

com o azougue e o azougue certa antipatia e repugnância com algumas 

naturezas, por cuja razão muitos doentes galicados tomam azougue muito 

bem aplicado e não saram; ou seja por esta ou porque o clima das Minas o não 

permita, como deixo dito, nunca fui inclinado a aplicá-lo a doente algum, 
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maiormente vendo os maus sucessos de quem o tem tomado, considerando 
também algumas caveiras que tenho visto trespassadas e banidas do azougue, 
e alguns ossos de defuntos que por curiosidade vi, de homens que tinham 
tomado azougue, todos furados. Ĺ também se pode ver o que diz o doutor 

Curvo, na observação 49, página 303, a respeito dos douradores e mulheres 

que punham na cara ungüentos de azougue e outras razões de ponderação; 

e também homens que, tendo tomado azougue, quebraram os braços e pernas 

com limitada força, o que tudo considerado me fazia ter compaixão dos 

doentes que logo, como ordinariamente dizem, a carga cerrada lhe aplicavam 

azougue, ou fossem em sustância ou em unturas, podendo-se aquelas doenças 

curar com outros remédios sem se meterem os doentes em tantas confusões. 

À vista do que tenho dito contra o azougue, me seja permitido apontar alguns 

enfermos que tomaram azougue e não sararam, para melhor corroborar a 

verdade, assim em sustância, como em unturas, pois destes se têm visto 

desgraçados sucessos. 

Observações dos doentes que tomaram 
untura e mercúrio, que não sararam 

40. O primeiro que tomou mercúrio em sustância e não sarou foi José 

Álvares, morador na Vila Real do Sabará, junto ao capitão Manuel Dias Leite, 

no ano de 1712, o qual aplicou um médico e, suposto babou muito, não sarou 

de umas chagas que tinha em uma perna; e depois eu o curei na forma que 

direi no tratado dos formigueiros. 

41. O segundo doente que tomou o mercúrio em sustância em Vila Rica e 

não sarou, antes se retirou para sua casa com mais queixas e com menos dentes 

na boca porque lhe caíram quase todos com a muita cópia de baba que lhe 

acudiu à boca, foi Manuel Duarte, morador nos Gualaxos, freguesia dos 

Camargos, aonde hoje vive com pouco gosto e com as mesmas queixas, depois 

de gastar considerável fazenda na dita vila e da grande moléstia que padeceu. 

42. O terceiro doente que tomou mercúrio em sustância e não sarou foi 

o capitão Manuel de Oliveira, morador na freguesia dos Camargos, ficando 

da mesma sorte que antes estava. 
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43. O quarto doente que tomou o dito mercúrio e não sarou, antes ficou 

com as chagas que lhe rebentaram pelo corpo e pela cara, foi Manuel Pinto 

de Barros, morador na Vila Real do Sabará e, andando com as ditas chagas 

muitos meses, ainda que se refrescou com vários remédios, nunca 

obedeceram, até que deu a alma ao seu Criador. 

44. O quinto doente que tomou o tal mercúrio e com ele deu a alma a 

Deus foi a mulher de João Jaques, que morou em Ribeirão Abaixo, e na Vila 

Rica do Ouro Preto tomou o dito mercúrio por voto de um médico e de um 

cirurgião, contra o meu, e nela morreu. 

45. O sexto doente que tomou unturas e com a segunda ficou quase 

imóvel da cintura para baixo, caso lastimoso que sucedeu na forma seguinte: 

um homem ainda em boa idade, que agora me não lembra o seu nome, mas 

darei os sinais: veio de Pernambuco para estas Minas com seu negócio e se 

pôs morador em Vila Rica, junto à casa da Câmara. Deram-lhe umas dores 

pelo corpo e braços, chamou um bom médico, o qual, tomando informação 

da sua vida, achou que o doente lhe dissera havia alguns anos tinha recolhido 

duas mulas; por estes indícios de gálico, o preparou, purgou e apozemou, 

mas sem utilidade; deu-lhe o mercúrio em sustância, com que babou 

copiosamente, e as queixas em aumento; quis passar às unturas, mas o doente 

lhe disse que, se as tomava, nelas morria, por ter visto que as queixas iam 

em aumento com a cura do gálico; a isto lhe disse o médico que chamasse 

outro para se fazer consulta e que se assentaria o que fosse melhor; e, vindo 

outro médico, propôs o assistente o que tinha feito e determinava fazer, que 

era passar às unturas; respondeu o chamado de novo que não tinha outro 

recurso, ao que se sacrificou o pobre enfermo. 

46. Tomou a primeira untura, com que se achou muito mal; tomou a 

segunda, com que esteve às portas da morte, como lá dizem, e de todo perdeu 

as esperanças da saúde ou, como ele dizia, as esperanças da vida, com a qual 

começou a evacuar sangue e, neste mesmo dia, se sentiu com as pernas 

esquecidas e com mui pouco calor nelas; nestes termos lhe ordenou o médico 

assistente que parasse com as unturas e tomasse leites, frangos, soros etc. 

para se refrescar, com que continuou alguns meses; passados alguns dias da 

segunda untura, passou o médico chamado de novo, e, falando com este 
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doente, lhe disse o miserável estado em que o puseram as unturas, que bem 

o estava adivinhando, que tinha as pernas esquecidas e estava para dar contas 

a Deus, ao que respondeu o dito médico que bem sabia que as unturas lhe 

haviam de fazer aquele estrago, o que me não admira, porque conheci o tal 

médico por inimigo dos cristãos velhos. 

47. Passados alguns meses, estando desamparado de remédios e 

assistência, me fez duas largas informações, ao que não deferi coisa alguma, 

por ver que era uma queixa gravíssima, e ainda em presença seria duvidoso 

o remédio, quanto mais aplicado por informação de papel; respondi que 

indo àquela vila o buscaria, e, se na minha mão estivesse algum remédio, 

com muita boa vontade lho aplicaria; ou se ele pudesse vir a minha casa 

(que era distância da vila duas léguas e meia) que melhor seria e mais breve; 

respondeu-me que muito grande favor e esmola lhe faria, pois ele nem em 

rede podia vir. Fui vê-lo e o achei em tão miserável estado que, para se pôr 

em pé, foi encostando e sustentando a uma muleta de uma banda do corpo 

e a outra arrimada a uma parede da casa, se foi arrastando tão-somente para 

eu ver; os pés, os ia arrastando pelo chão sem os levantar quando os queria 

mover, não levantando nenhum deles; e dizia que aquele esquecimento e 

torpeza o sentia desde os quadris até os pés, e não tinha mais queixa alguma, 

só estar muito debilitado pelos muitos medicamentos que tinha tomado; e, 

assentado, me contou tudo o que tenho dito. 

48. Por se não acharem folhas de ouro para lhe mandar beber nos caldos 

e pô-las também nas juntas para lhe tirar o azougue que tinha dentro no 

corpo e introduzido nos nervos, por cuja causa tinha tão grande esquecimento 

neles, lhe ordenei fizesse o cozimento seguinte, que é muito corroborante, 

confortante, penetrativo e descoagulante: 

49. Duas ou três raízes de capeba, um pedaço de pau de sassafras, feito 

em lascas miúdas, um palmo de raiz de butua bem machucada, duas boas 

mãos cheias de folhas de pinhão, tudo se metesse em um tacho grande com 

doze frascos de água, que fervesse até diminuir a metade, e com este cozimento 

bem quente banhasse e chapejasse com um pano molhado as partes esquecidas 

por discurso de bastante tempo, tendo os pés dentro no tal cozimento, em 

roda de si um capote de duas baetas, para que o ar lhe não desse, ou um 
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cobertor de papa; e, depois que a água fosse perdendo o calor, se embrulhasse 

bem, enquanto se tornava a aquentar depressa, para tornar a tomar banhos na 

mesma forma, e, se o tacho tivesse brasas debaixo para sustentar o calor, melhor 

seria; e, depois que acabasse, enxugasse bem com uma toalha e se metesse na 

cama, e dali a duas ou três heras fizesse o mesmo com o mesmo cozimento na 

mesma forma, e assim todos os mais dias, com muita vigilância no resguardo 

do ar, por ser o destas Minas muito fino e penetrativo. 

50. Assim continuou com o tal remédio por tempo de dois meses, e com 

ele experimentou tantas melhoras que, indo vê-lo, vi que andava pelo meio da 

casa sem muletas, levantando os pés, mas mui devagar e com pouca fortaleza; 

ordenei que fosse continuando e, dali a pouco tempo, tornei àquela vila e vi 

que alguma melhora tinha mais, mas mui pouca, e tornando outra, vi que 

estava parado sem mais melhora, em cujos termos lhe disse que saísse para 

fora das Minas, porque nelas não havia de alcançar mais melhoras, pelo clima 

o não permitir, pois era frio, e todas as coisas frias eram inimigas dos nervos e 

ele estava com tão pouca fortaleza neles; mas que não havia de ir para o Rio de 

Janeiro, por ser o mesmo ou quase o mesmo, mas sim para os Currais do rio 

de São Francisco, ou para a Cidade da Bahia, ou para a de Pernambuco, aonde 

me parecia que em qualquer deles havia de sarar sem mais remédio algum 

que o mesmo clima, por ser mui quente, pois tinha deles conhecimento pelos 

ter experimentado. Tomou o meu conselho e de Pernambuco escreveu a seus 

conhecidos às Minas, dizendo que, assim que chegara aos Currais, 

experimentara naquele clima algumas melhoras, e na dita cidade sarara de 

todo e ficava muito valente e agradecido a quem o aconselhara. 

51. Desta observação se pode tirar muita doutrina para os principiantes 

se não arrojarem a dar mercúrio nem unturas de azougue sem expresso 

conhecimento da causa ser gálica, o que esta não parece o fosse pelos maus 

sucessos que houveram com os alexifármacos; e se os doentes de gálico não 

tomarem o tal azougue em unturas, nem em sustância, me parece mais 

acertado, curando-se com os mais remédios contra ele, pois não faltam hoje 

descobertos. O ponto está em se continuarem com moderação por discurso 

do tempo necessário, para que os doentes se não esquentem e haver neles 

bom regimento, que, desta sorte, se vencerão quantas queixas gálicas 
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houverem, sem que se metam os doentes em perigo e ficarem com os ossos 

ralados do azougue, e sempre fracos toda a sua vida; e, se têm filhos, nunca 

são muito valentes ou livres de achaques. 

Outro remédio maravilhoso para curar gálico, em qualquer 
espécie que esteja; é invento novo e seguríssimo 

52. Mercúrio doce uma onça, deite-se de infusão por vinte e quatro horas 

em água de almeirão, ou de azedas, ou de borragens, que cubra o dito 

mercúrio, em vaso de vidro ou tigela vidrada, e, passadas as vinte e quatro 

horas, mexendo-se algumas, se vaze a água por inclinação ou por torcida, e 

se lhe torne a lançar água de escorcioneira uma libra ou mais, de sorte que 

fiquem os pós cobertos e esteja de infusão, mexendo-se algumas vezes, por 

outras vinte e quatro horas; e, passado o dito tempo, se tire a dita água e se 

lhe tornará a lançar outra tanta da mesma, fazendo tudo como está dito; e, 

passado o dito tempo, se vazará a dita água e ficará o mercúrio muito bem 

sublimado, e, ficando com alguma umidade, se lhe ajunte de resina de jalapa 

meia onça, de diagrídio oitava e meia; e, se quiserem que seja mais purgativo, 

se lhe poderão ajuntar dele duas oitavas; destes simples se forme massa, e 

dela se faça pílulas pequenas, e dourem-se, se quiserem, que será melhor; e 

delas se tomarão duas pelas onze horas da noite, ou mais tarde, ou de 

madrugada, e se continuarão por vinte e cinco ou por trinta dias, conforme 

a necessidade; e se com duas por cada dia fizer pouca obra, poderá tomar 

três. Se o doente quiser descansar algum dia, o poderá fazer havendo 

necessidade para isso, que, não a havendo, tomará todos andando de pé por 

casa, mas bem enroupado, bebendo água de salsa pouco cozida, que 

escassamente mude de cor; e depois que o doente sarar e não tomar mais 

pílulas, terá regimento de seco, bebendo água de salsa, como está dito, por 

tempo de vinte e cinco dias ou de trinta. 

53. No caso que não seja possível tomar o doente preparação alguma 

antes de entrar nesta cura, poderá tomar a cura como está dito, usando de 

algumas ajudas purgativas antes de tomar as pílulas; mas sempre a 

preparação de xaropes e purgas, como em seu lugar fica referido, será melhor 



para o bom sucesso da cura; que o tomá-la sem preparação é em caso de 

necessidade para alguns homens que tenham negócios precisos a que acudir. 

54. Quem tomar este remédio poderá estar certo que há de sarar de todo 

o gálico que tiver, porque é cura seguríssima, por ficar o mercúrio bem 

sublimado e sem acrimônia alguma, pois, sem a sublimação, é muito corrosivo 

e faz babar com excesso, que, na minha opinião, não é o melhor meio para 

curar gálico, além da suma moléstia que os doentes padecem; e este 

sublimado não faz babar, e, quando faça alguma evacuação salivai, será mui 

pouca ou pouco abalo fará à boca; e, se a fizer e o doente tiver moléstia, pare 

um dia ou dois, que logo parará a moléstia da boca, isto é, quando incite 

alguma coisa a baba, que em poucas naturezas o fará, mas sim fará a sua 

evacuação por curso, e algumas vezes por suor e urinas. Este remédio é já 

experimentado em alguns doentes nestas Minas, como me afirma um amigo, 

e em outras partes que com outros remédios não puderam sarar; e é esta 

cura mui acomodada à natureza, por ser branda e dócil, e não como as 

unturas, que levam os doentes a outro mundo e os tornam a trazer a este 

com mil gêneros de sintomas e o mercúrio com as babas; não experimentei 

este remédio porque, quando me chegou à notícia, foi há pouco tempo, e 

não tive ocasião, que, se a tivera, o havia de fazer, porque me parece muito 

conveniente, e mo descobriu um amigo de verdade e de confiança, e me 

segurou tinha sarado a alguns doentes seus amigos e que ficaram muito 

sãos e muito satisfeitos, por andarem de pé toda a cura por casa e não se 

fatigarem com ânsia, nem moléstia, e que era invento novo de poucos ainda 

sabido; e eu, por fazer do tal amigo toda a confidência e me parecer bom 

remédio, o faço público, para que os doentes se aproveitem dele, emendando 

e consertando alguma coisa que me pareceu conveniente, assim para o clima 

destas Minas como para todas as mais regiões, por estar desconforme nos 

traslados, como em tudo assim sucede. 

55. Este me parece ser aquele mesmo remédio particular do licenciado 

João Lopes Correia, que traz no seu Castelo Forte por remédio de certa 

sublimação, onde diz curara a tantos doentes deplorados, nomeando-os por 

seus nomes; e muito mais por me dizer o tal amigo que este remédio se 

alcançara na Cidade da Bahia de um cirurgião, filho do dito João Lopes 

Correia, o qual aí faleceu. 



Advertência acerca das mulas e dos esquentamentos 

56. Sendo as mulas conhecidas por gálicas e o doente não quiser padecer 

as moléstias que se padece vindo a furo e traze-las abertas trinta ou quarenta 

dias com mechas, ungüentos, matérias, panos e ataduras, que naquelas partes 

tanto aborrecem, e, ao depois, para ficarem bem sãos, sempre se curam de 

gálico, pode, logo no princípio, fazer a cura que há de fazer no fim, tomando 

os xaropes preparantes, purgas e os mais alexifármacos, como fica dito, e 

não fazer caso da mula, salvo for com algum óleo para moderar as dores e 

dispô-la para melhor se resolver, que, com a tal cura, se resolverá e 

desvanecerá. Eu assim o tenho executado muitas vezes com bom sucesso, e 

se vê atrás, na observação nona, o que muitos estimarão saber, principalmente 

filhos, famílias, para se não descobrirem. 

57. Os esquentamentos não se podem suprimir ou recolher sem perigo 

de ficarem os doentes entrevados, pelo que o melhor remédio é dar a beber ao 

doente óleo de copaúba, poucas pingas, em gema-de-ovo, todas as manhãs 

em jejum, para fazer purgar bem e alimpar o corpo, pois com este remédio 

têm muitos purgado bem matérias e têm ficado sãos sem mais nada, o que 

posso afirmar pelo aplicar a doentes meus; ou bebendo todos os dias em jejum 

e à noite, antes ou depois de ceia, duas horas, água de malvas com xarope de 

violas, seis onças por cada vez, sendo a água duas libras e do xarope uma, 

porque tira as dores e faz purgar, urinando bem, como deixo referido, onde se 

verá também se os esquentamentos procedem só de mulher infecta ou não. 

CAPÍTULO IV 
Do remédio para fluxos de sangue 

1. Este remédio é fácil e dificultoso; fácil, havendo a tinta, massa ou 

pastilhas de que se compõe, pois é o principal simples que faz parar todos os 

fluxos, saiam donde saírem, ou saiam do peito pela boca, ou pelos narizes, ou 

pela madre, ou pela via da urina, ou de almorreimas, ou de outra qualquer 

parte, por qualquer causa que for; o qual simples é uma massa, ou pastilhas, 

do tamanho de dois dedos, umas com letras e frisos de ouro e outras não; e 



todas são pretas, as quais vêm da China, ou Macau, para índia, e da índia para 

Portugal, Rio de Janeiro e Bahia, que de todas e em todas estas partes tenho 

visto, da qual massa, ou pastilhas, algumas pessoas fazem tinta para escrever 

e alguns pintores (como já vi) usam dela desfeita para fazerem sombras nas 

suas pinturas, e dela vem quantidade nas naus da índia; e também alguns lhe 

chamam tinta de Nanquim. É dificultoso fazer-se este remédio não havendo a 

tal tinta, porque, sem ela, se não pode fazer o tal remédio. 

2. Havendo, pois, a tal tinta, se fará o remédio na forma seguinte: coza-

se uma mão cheia de folhas de tanchagem e outra de beldroegas, ou de 

almeirão, em uma panela com uma canada de água, até diminuir a metade; 

desta se tirará uma pouca em um prato e nesta se esfregará uma das ditas 

pastilhas, estando a água morna, e, tanto que a água estiver bem preta, se 

esfregará a pastilha no fundo do prato com outra água, até fazer dela seis 

onças para o doente beber, estando a água fria, o que fará a qualquer hora 

que a necessidade o pedir, e, se for longe do comer, será melhor, se o aperto 

do sangue der lugar, tomando-se este remédio de três em três horas, se o 

aperto for grande e se não parar o sangue com a primeira ou segunda bebida. 

3. Eu assim tenho feito este remédio algumas vezes com bom sucesso, 

e, quando queiram mandar buscar as águas à botica, se pedirá água de 

tanchagem e de beldroegas, ou de almeirão, de cada uma três onças, para 

fazer as seis que ficam ditas, e, nelas misturadas, se desfará a massa, roçando-

a até fazer a água bem preta, como fica referido. 

4. Uma mulher em minha casa, estando com um fluxo de sangue pela 

madre, cuidando que era a sua conjunção, lhe foi continuando e se foi pondo 

em tanta fraqueza que já não se podia levantar porque lhe foi crescendo 

cada vez mais; deu-me parte e, tendo eu as tais pastilhas, mandei logo cozer 

tanchagem e beldroegas, e, desfazendo a massa como está dito, lhe dei uma 

bebida de seis onças, ficou com menos sangue, e, dando-lhe segunda, não 

correu mais o sangue. 

5. Um homem, cujo nome me não lembra, morador em Vila Rica do 

Ouro Preto naquele tempo, tinha tomado azougue, com que tinha babado 

muito, e estava ainda babando, e, como estava com os dentes abalados, lhe 

rebentou um fluxo de sangue pela cova de um, a que se aplicaram muitos 
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remédios por um médico e um cirurgião, e todos baldados; estando o fluxo 

correndo com toda a força e o homem já quase expirando, chamou-se o padre 

Alexandre da Silva Vaz, que depois deste caso foi meu capelão e clérigo de 

toda a verdade, para o confessar, e, vendo que o homem expirava, tendo 

notícia deste grande remédio, foi com toda a pressa de noite, já fora de horas 

a uma botica a prepará-lo, e, dando-o ao doente, recomendando-lhe que o 

tivesse na boca algum tempo antes de o engolir, foi Deus servido que logo 

lhe parou o sangue e ficou livre do perigo, com admiração de todos os que já 

o choravam morto. 

6. Um clérigo na Cidade da Bahia, cujo nome não perguntei, estando 

desamparado dos médicos por não lhe poderem vedar o sangue que lançava 

pela boca, vindo eu das Minas e achando-me na dita cidade, na loja de um 

mercador, na rua Direita, e ouvindo falar no tal clérigo, e que morria, sem 

haver já remédio que se lhe não tivesse aplicado e estar deixado ao arbítrio 

da natureza, respondi que, se quisessem fazer um remédio particular que eu 

sabia e tinha aproveitado a muitos, mandassem a minha casa, à praia, que 

estimaria aproveitasse também a ele; e como aceitaram de boa vontade a 

oferta, e que sem dúvida se havia de ir buscar, fui logo procurar as pastilhas 

e, achando-as em mão de um amigo mercador, fiz o remédio para tomar por 

quatro vezes, e, perguntando ao depois como se achara, me disse o tal 

mercador estava quase sem lançar sangue algum, e, tomando mais algumas 

vezes, me constou sarara, o que muito se estimou na casa, porque era clérigo 

que continuava seus estudos com boas esperanças. 

7. Outras virtudes têm as tais pastilhas, e é que, para inflamações dos 
olhos, tingindo com uma pastilha uma gota de água-rosada que não fique a 
água muito preta e molhando os olhos com uma pena, assim dentro, como 
por fora a miúdo, estando fria, é supremo remédio; e quando algum olho se 
esbugalha, que parece quer rebentar e saltar fora, fazendo um polme destas 
pastilhas em uma gotinha de água-rosada, ou em falta, água da fonte, e 
untando todo o olho com este polme, é o mais supremo remédio que há no 
mundo, o que me afirmaram duas pessoas de crédito; e o doutor Curvo, a 
quem se pode dar sem o menor escrúpulo, diz que a uma filha de Caetano 
de Melo, vice-rei que foi da índia, dera de improviso uma inchação mui 
grande, de tal modo que cuidavam que o olho rebentava e que, fazendo-se 
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um polme muito preto e grosso de uma pastilha em um gotinha de água, e, 

pondo-lho, fora coisa como de milagre, ou como de encanto, porque, em 

duas horas, se desfez a inchação e vermelhidão e ficou sã. 

8. Como não há muito tempo que este remédio me chegou à notícia, 

não tive ocasião de fazer mais experiências, mas é sem dúvida que o tomá-lo 

não tem risco algum, e também é certo que, quanto mais tinta largar na água 

que se há de beber, quanto melhor fará o seu efeito, por ser pegajosa e 

grudenta, e por esta razão aglutinante. 

Observação em um fluxo de sangue 
pelo cano da urina, ocasionado por um ato venéreo, 

havendo um esquentamento 

9. No ano de 1708, indo eu a segunda vez embarcado por cirurgião de 

uma nau que ia pela ilha da Madeira para a Cidade da Bahia, antes de chegar 

à dita ilha me disse o capitão da mesma nau que tinha um esquentamento e 

que, para ficar livre dele, lhe afirmara um seu amigo que, tendo cópula com 

uma preta, ficava são; e, perguntando-me se poderia ser assim, lhe respondi 

que tão longe estava de sarar que antes se metia em um perigo evidentíssimo 

de perder a vida, com um fluxo de sangue pela via, achando a morte aonde 

buscava o remédio, e que era mais para bárbaros que para católicos; chegamos 

à terra, e tomando uma lavadeira preta para lavar a roupa veio trazê-la em 

uma ocasião, e metendo-se com ela em uma camera, saiu para fora chamando 

por mim, que lhe acudisse pelo amor de Deus. 

10. Caso notável! Estando em o sobrado de cima, acudi aos gritos e o 

achei com a camisa e ceroulas metidas com as mãos entre as pernas, 

carregando-lhe e apertando com força, mas não se julgava ser pano branco, 

senão da cintura para cima, porque tudo o mais estava ensopado em sangue 

e correndo no sobrado. Em caso tão apertado, o mandei assentar dentro de 

uma bacia grande cheia de água fria, metendo-se debaixo dela os testículos, 

o membro e as virilhas, com o que foi sossegando o sangue alguma coisa. 

Ordenei mais umas cataplasmas de panos molhados em clara de ovo com 

sumo de tanchagem e algumas pingas de vinagre, para pôr assim frio nas 

virilhas com panos de vinagre por cima; e pela boca tomou engrossantes de 



águas frescas com pós de bolo-armênio e xarope de rosas secas e de 

murtinhos, tudo repetido muitas vezes, com que sarou; isto sirva de espelho 

aos que se quiserem ver a ele. 

CAPÍTULO V 
Do remédio para as supressões da urina 

1. Cozam uma boa mão cheia de erva-do-bicho, cuja descrição se achará 

no tratado da corrupção-do-bicho, muito bem cozida em dois frascos de água 

que fique em um, e dela tomará o doente seis onças com uns pós de açúcar 

pela manhã, em jejum, morna, e de tarde outras seis onças, ou às horas que a 

necessidade o pedir, e assim as mais vezes que for necessário, se ainda carecer; 

e poderá o doente estar certo que há de urinar bastantemente, segundo o 

que abaixo se verá; eu o não duvido pelas virtudes que considero e tenho 

visto na tal erva em outras doenças, nem se pode duvidar, porque há remédios 

que parecem agrestes e são certíssimos para doenças, que algumas vezes a 

Medicina fica injuriada. 

2. Manuel da Costa Pereira, homem de negócio de escravos e 

verdadeiro, contou, em uma ocasião, que, assistindo em Pernambuco em 

casa de um cirurgião francês por nome Antônio Barbião, que era assaltado 

em muitas ocasiões de uma supressão de urina e que em uma estivera às 

portas da morte naquela ocasião, sem que ele nem outros cirurgiões e médicos 

o pudessem livrar, e indo o dito Manuel da Costa de casa do dito Barbião à 

cidade de Olinda a seus negócios, viu no caminho a dita erva chamada "do 

bicho", e, lembrando-se pela ver que no Rio de Janeiro se tinham curado um 

branco e um preto com a dita erva, mandou, por um seu pajem, apanhar 

uma mão cheia e a levara para a casa do dito Barbião; e antes de chegar a ela, 

ouvindo tocar os sinos, lhe pareceu tinha falecido pelo deixar quando saiu 

de casa, com a tal retenção apertado; mas, averiguando o caso, achou que 

ainda estava vivo, e, chegando à casa, dera logo a tal erva à sua mulher e lhe 

disse a cozesse bem e desse da sua água a seu marido um bom copo a beber; 

e que, fazendo-o à noite, foi tão feliz o sucesso que pela manhã saiu para a 

rua livre da queixa. Outro caso de um preto. 
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3. O caso do preto sucedeu do modo seguinte: morava um homem no 

Rio de Janeiro e tinha um preto doente com uma supressão de urina; mandou 

fazer uma ajuda de erva-do-bicho para o dito escravo tomar, receando tivesse 

corrupção-do-bicho ou para se livrar dela (de que morre muita gente, como 

se verá no seu tratado) e, mandando-a lançar ao dito escravo, a não quis 

receber por nenhum modo; enfadado, o senhor do escravo lhe disse que ou 

a havia de tomar ou o havia de matar e, dando uma volta, a bebeu o dito 

escravo, e no outro dia tinha urinado bastante urina e estava livre da queixa; 

este é o caso do preto, vamos ao de outro branco. 

4. Passado pouco tempo depois deste caso, chegou de fora da dita 

cidade, à casa do senhor deste escravo, por ser seu amigo, um homem que 

trazia uma gravíssima supressão de urina, e lhe disse que se vinha curar 

com um religioso de certa religião, por ser notório que tinha uma receita 

particular para o tal achaque, e que trazia cem mil réis para lhe dar, que 

tanto levava pelo remédio; ao que respondeu o dono da casa o que lhe tinha 

sucedido com o seu escravo e que bom seria fazer-se a mesma experiência, 

porque nada se perdia, nem o remédio tinha perigo; o que, pondo-se em 

execução, foi tão bem-sucedido que se recolheu são para sua casa e com os 

seus cem mil réis; isto me foi comunicado por um amigo de muita verdade e 

sacerdote, e me pediu o escrevesse para benefício do bem comum. 

CAPÍTULO VI 
Do remédio para as icterícias 

1. O doutor Francisco de Almeida, natural de Pernambuco, assistindo 

em Coimbra, lhe sobreveio uma icterícia tão rebelde que desprezou todos os 

remédios da Medicina, a que assistiram bons médicos, e por último o lente de 

prima em Medicina, o Torvão, por alcunha, o qual, assistindo ao doente por 

alguns meses, o deixou por incurável. Este doente, por se divertir em tão 

lastimosa consideração, se retirou uma tarde encostado a um bordão para 

fora da cidade e se foi assentar à sombra de uma oliveira com muita tristeza, 

como quem não achava remédio ao seu mal; no mesmo tempo, veio chegando 

para ele um velho todo remendado e, vendo a sua tristeza, lhe perguntou qual 
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era a causa dela, ao que respondeu que a sua doença lha não havia ele de 

curar; tornou o velho dizendo: "Poderá ser que sim." Ouvindo isto, o doente 

lhe deu parte da sua queixa e o velho lhe disse: "Mui fácil é a vossa cura e de 

pouco gasto; ide para casa e comprai uma canada de mel, do melhor, e também 

dois ou três rábãos de horta, e fazei deles nove talhadinhas muito delgadas, 

depois de limpos os rábãos, e deitai-as em uma tigela vidrada e os cobri com o 

dito mel; ponde-as ao sereno e, pela manhã, em jejum, as comei, e o mel. No 

mesmo dia fazei outras tantas talhadinhas, infunde-as em outro mel, ponde-

as ao sereno, e pela manhã as comei, e o mesmo mel; isto mesmo fazei todos os 

dias até chegar a nove e, no fim deles, vos achareis são." 

2. Assim o fez o doente e, ao segundo e terceiro dia, se foi achando 

com melhoras, e, antes de se acabarem os nove, se achou são radicalmente, 

com admiração dos médicos que lhe tinham assistido, principalmente do 

Torvão, que, perguntando-lhe pela cura que fizera, e dando-lhe parte, a 

aprovou e disse se havia de aproveitar do conselho do velho, os quais se não 

devem desprezar; e bem sabem os doutos que o rábão tem particular virtude 

para as icterícias. 

3. O mesmo doutor Francisco de Almeida contou este caso em 

Pernambuco a um sacerdote muito verdadeiro e de sã consciência, que nestas 

Minas mo afirmou por verdade; e disse que o dito doutor era de muita 

verdade também e mo noticiou há pouco tempo, e eu lhe acho muito 

fundamento para ser bom remédio, assim pelo rábão ser bom para tal 

enfermidade, como pelo mel. Eu já apliquei a um ictérico as talhadas do 

rábão com açúcar e houve bom sucesso; e também tenho notícia, por pessoa 

de crédito, que já sararam dois brancos e uma preta com o rábão em talhadas, 

serenadas com açúcar, e muito melhor será com o mel. 

4. Em falta do mel de Portugal, me parece mais acertado usar do mel 

de pau das abelhas do Brasil do que do açúcar, porque, deste mel, tenho 

muita experiência, mas há de ser o mel a que chamam de jitaí,2 ou mandassaia, 

que é o melhor, e as mais castas muito duvidosas, porque há algum mel que 

é venenoso e mata. Dos dois tenho usado infinitas vezes com admiráveis 

2 Na ve rdade ja ta i , ja t i , je ta í ou je t i -pequena, abelha cujo mel é mui to apreciado. 
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sucessos em obstruções, como fica referido no seu tratado para flatos, para 

dores de estômago, para fraquezas dele e para chagas, misturado com sumo 

de picão ou, por outro nome, carrapicho, e uma gota de sumo de folhas de 

fumo verde, ou, por outro nome, tabaco; dando tudo uma fervura, molhando 

fios e panos, mundifica as chagas, encarna e cicatriza. 

CAPÍTULO VII 
De uma receita particular para os defluxos asmáticos que da 

cabeça caem no peito, remédio único para os curar, e quem não 
sarar com ele, escuse fazer mais; é segredo dos padres da 

Companhia de Jesus, do qual não têm ainda notícia médicos, nem 
cirurgiões; consta de umas águas, que se farão na forma seguinte: 

1. Flor de laranja azeda, raízes de malvas com algumas folhas, não 

muitas, raiz de manjericão, raiz de arruda e raiz de alfavaca; de cada coisa 

destas uma mão cheia, deite-se tudo em panela nova vidrada, na qual se 

lançarão também duas libras de água comum e uma de vinagre branco, com 

o que há de ficar a panela cheia; ponha-se a ferver com os ditos simples até 

diminuir a metade e, tirada do fogo, estando morna, se coe e deite em um 

frasco, e nele se lançarão duas frutas reladas por nome pepes 3 que vêm de 

Angola e não faltam na Bahia na mão de quem é curioso, e os angolistas 

costumam trazer, e outras coisas de préstimo, e é cada uma do tamanho de 

uma azeitona grande; e se vascolejará o frasco por tempo de meia hora, o 

que se fará uma vez cada dia, por discurso de cinco, e, ao tempo que se 

vascolejar com ele, estará mal tapado, de sorte que lhe fique por onde respire 

para não rebentar. Esta é a primeira água; a segunda é a seguinte: 

2. Ajuntem urina de meninos de idade de três ou de quatro anos, até 

que façam duas libras, e se deite em panela nova vidrada, e se lhe lançará 

dentro uma mão cheia de raízes de malvas e algumas folhas; tudo bem lavado 

e pisado, se ponha a ferver até gastar a metade; ao depois se deixe esfriar e 

se coe, e guarde; esta é a segunda água. 

3 O autor usa também a grafia tepes. 



Como se usará destas águas 

3. Em uma vasilha de cobre, e não em outra, se deitarão duas colheres 

do remédio da urina, e da outra água uma colher; estando tudo misturado e 

mexido, se ponha a amornar, e, estando o doente de costas, se mandará esfregar 

com esta água desde o pescoço acé o fim das costelas por todo o peito, e o 

mesmo se fará pelas costas abaixo, fio do lombo e costelas, esfregando sempre 

para baixo por bastante tempo; isto se fará de manhã, estando o doente em 

jejum e bem agasalhado na cama, e nela estará depois de esfregado duas horas; 

e depois se poderá levantar bem enroupado com muita cautela do ar e, à noite, 

depois da ceia; e depois de se deitar na cama, passado algum tempo, se fará a 

mesma esfregação, continuando-se por tempo de um mês, duas vezes ao dia; 

e com o regimento seguinte ficará o doente são. 

Regimento 

4. Não comerá o doente salada, nem manteiga, nem queijo, nem 

azeitonas, nem azeite, nem leite de nenhuma sorte que seja, nem beberá vinho, 

nem aguardente e fugirá de todos os alimentos quentes; e, se o doente quiser, 

havendo necessidade, poderá temperar o seu comer com manteiga de porco 

em pouca quantidade. 

5. Diz quem em sua própria pessoa experimentou este remédio na 

forma que está dito que é milagroso para os defluxos que caem no peito e 

nos brônquios do bofe, que fazem rebentar os doentes com tosse seca; e 

também tira os grandes calores das costas e dos rins; serve também para os 

pleurises e todos os achaques do peito. 

6. Com este remédio se curou um clérigo na Vila Rica do Ouro Preto, 

depois de ter experimentado baldadamente todos os remédios da Medicina, 

aplicados por médicos e cirurgiões experimentados, e só com este ficou 

radicalmente são; e oferecia um escravo, entre vinte que tinha, pela receita, 

e, não a podendo alcançar com esta despesa, o veio a conseguir por astúcia e 

por muito menos; e parece foi Deus servido para se fazer pública, pelo modo 

que este sacerdote a houve e pelos meios que me veio a mão. 



7. De nenhum modo se pode fazer este remédio sem as frutas de Angola 

chamadas tepes, ou pepes; estas são dificultosas e só se poderão alcançar 

por via de algum homem que tenha correspondência no dito Reino de Angola, 

para que as mande vir, ou procurarem-se nos portos de mar, como na Bahia 

(aonde eu vi bastantes na mão de um curioso) que trazem as embarcações 

que de lá vêm, ou curiosos que as mandam vir por terem outros préstimos 

também, as quais vêm com outras muitas coisas medicinais e é certo que só 

em Angola as há. 

CAPÍTULO VIII 
Do remédio para curar gonorréias velhas 
que não querem obedecer a nenhum outro 

1. Terebintina fina e lavada S.A. duas oitavas, gemas-de-ovos número 

três; desfaça-se tudo muito bem e depois se lhe misture três onças de açúcar 

muito branco e uma libra de vinho branco finíssimo e sem confeição; e, sendo 

tudo misturado e liquidado, se coará por pano de linho tapado e, bem 

espremido, se guarde. Toma-se este remédio por quatro vezes em jejum, e 

de tarde, antes da ceia, quatro ou cinco horas, e no outro dia o mesmo. Chama-

se leite de terebintina, porque fica como leite; é certo e experimentado por 

um amigo, cirurgião de boa nota, que o tinha em segredo e mo descobriu 

para o fazer manifesto e utilizar os próximos. 

CAPÍTULO IX 
Do remédio para curar uma oftalmia rebelde a todos os mais 

1. Água de flor de sabugo, rosada e de tanchagem, de cada uma três 

onças, solimão, grãos cinco, em pó sutil; dê tudo uma leve fervura a fogo 

brando e, coado por pano de linho tapado, se lhe misture uma clara de ovo, 

batida primeiro, tutia preparada uma oitava, açúcar de chumbo, grãos dez, 

pedra-lipes, grãos dois, colírio branco de Razis sem ópio um escrópulo; tudo 

muito bem batido e coado outra vez se guarde em vidro, do qual se lançarão 

umas pingas nos olhos a miúdo, e também por fora, estando inflamados ou 

denegridos, como sucede quando o mal é antigo e rebelde; chama-se "colírio 

de milagre", porque obra por modo como se o fosse. 



CAPÍTULO X 
Do remédio da fruta chamada urucu, para quem lançar 
sangue pela boca, ou estiver tísico, ou tiver tosse seca 

1. Em três frascos de água lancem três onças de urucu bem pisado, o 

qual se ponha a ferver até ficar na terça parte; então se coe por um pano e, 

bem espremido, torne ao fogo com o que bastar de açúcar para ferver e ficar 

em ponto de lambedor, no qual, depois de tirado do fogo, se lhe lançará 

mais uma onça do dito urucu em pó sutil e se mexerá muito bem, e, mexido, 

está o remédio feito; dele tomará o doente pela manhã em jejum e à noite 

três horas depois de cear, ao recolher na cama, duas boas colheres, morno, e 

assim os mais dias até se acabar, tendo bom regimento, fugindo de mulheres, 

como de mortal inimigo; e, sendo necessário, outro remédio se fará, e tanto 

que acabar de o tomar, ou o que for necessário, terá regimento de vinte dias. 

2. Nota. Destas frutas há abundância nas Minas e no Rio de Janeiro, e é 

este um remédio singular para todas as defluxões asmáticas e para o que 

fica dito e usado de alguns curiosos com feliz sucesso, por ser descoberto há 

pouco tempo; os tísicos, tomando também uma oitava de urucu feito em pó 

lançado em leite por cada vez têm grande alívio; e, sendo continuado, poderá 

sarar pelos grandes efeitos que nele se têm visto. 

CAPÍTULO XI 
Do remédio para braços ou pernas que estiverem com pouco 

movimento, ou esquecidos por causa de algum estupor, 
ou paralisia, ou resfriamento 

1. Semente de mostarda quatro onças, aguardente fina meia canada, 

unto de porco sem sal meio arrátel, óleo de arruda oito onças, espírito de 

cocleária uma onça. 

2. A mostarda se pise muito bem em almofariz e se misture com a 

aguardente e, lançada em tacho bem limpo com a banha de porco e o óleo, 

ferverá tudo a fogo brando até se incorporar, mexendo-se com espátula de 

pau; e, incorporado, se tirará do fogo, e estando quase frio se lhe lançará o 



espírito, ou, em sua falta, a mesma quantidade de espírito de ferrugem, e se 

mexa e guarde em vaso bem tapado para o uso. 

3. Deste medicamento se usará molhando nele um pano, estando morno 

para esfregar e fomentar todas as partes queixosas, esfregando muito bem a 

parte primeiro com um pano seco e a fomentação com o maior resguardo do 

ar que puder ser; e, depois da parte fomentada, se cobrirá com alguma pele 

de bicho macia, como de lontra, ou outra semelhante, ou com papel mata-

borrão e baeta por cima, que fique a parte bem livre do frio; isto se fará três 

ou quatro vezes cada dia. É remédio que inventei e experimentei com bom 

sucesso em um braço que estava esquecido; faz adquirir calor e espíritos à 

parte que estiver falta deles; é descoagulante e conforta admiravelmente. 

4. Ao mesmo tempo que este remédio se administrar, é necessário tomar 

o doente alguma bebida vulnerária e sudorífica para promover a circulação, 

assim do sangue como dos mais líquidos, para que a natureza socorra aquela 

parte com calor e espíritos com mais facilidade; e, no que toca a purgar, não 

sou de parecer, por se não enfraquecer a natureza e desamparar mais a parte, 

salvo for ao depois que ela estiver socorrida e o doente tiver abundância de 

humores alheios do sangue, o que se fará com purga de jalapa ou de rom, 

como fica dito. 

Outro remédio experimentado em dois doentes que, 
estando com pouco movimento em braço e perna, 

ficaram sãos, sem irem às caldas 

5. Mirra escolhida, azebre hepático, espicanardo, sangue-de-drago, 

incenso, múmia, bedélio, opopánaco, bálsamo, açafrão, almécega, goma 

Arábia, estoraque líquido, de cada um duas oitavas; láudano e sumo de 

castóreo, de cada um duas onças e meia, almíscar meia oitava, terebintina de 

Veneza quatro onças; misture-se tudo e se lance em alambique de vidro e, a 

fogo brando, se faça destilação segundo a arte, e o que destilar se guarde em 

vidro bem tapado para não exalar a virtude, e se guarde para o uso. 

6. O uso deste remédio é fomentar com ele morno desde a nuca pelo 

espinhaço abaixo até o fim dele, e depois molhar uma tira de pano usado e 



pô-la em cima da fomentação, que será de largura de três dedos, e deixá-la 

estar, até que fique quase seca, e depois tornar a fazer o mesmo as vezes 

necessárias; porém, este remédio se não aplicará, senão depois que o doente 

estiver purgado e repurgado e, por cima do pano e da fomentação, se porá 

uma pele de bicho macia ou baeta nova e bem agasalhada do ar, e com este 

remédio se escusarão caldas; assim mo afirmaram e me parece será bom 

pelos simples de que é composto. 

Observação de um caso grande com nervos e ossos 
cortados, curados com aguardente 

1. No ano de 1716 curei ao capitão Domingos Fernandes Tenilha, 

morador em Ribeirão Abaixo, freguesia de São Caetano, na paragem chamada 

as Lavras Velhas, a quem deram uma cutilada em os dedos de uma mão tão 

grande que um lhe ficou pegado por mui pouca carne da parte de dentro, que 

era não o mínimo, senão o outro; e outros dois vizinhos, um deles foi cortado 

até o meio do osso, e o outro pouco menos; todos cortados pela parte de fora. 

2. Assim que cheguei à casa do doente, estava um sujeito com uma 

tesoura na mão para acabar de cortar o que estava quase de todo cortado; 

impedi a tal obra e, desalterando as feridas com aguardente quente, pus os 

dedos em cima de uma tabuazinha e fui encabeçando os nervos, e dando entre 

eles os pontos necessários superficiais, para ficarem os nervos mais seguros e 

os ossos também, tendo mui grande cuidado que tudo ficasse em sua forma 

natural, e acabados os pontos e os dedos compostos em sua figura, curei com 

panos molhados em aguardente, da melhor que se achou, embrulhando nos 

panos, cada um de per se, e depois todos juntos; e depois pus a mão assentada 

na dita tábua, que era de feição da mesma mão, e chegava adiante do pulso 

para melhor segurança e se atar, pondo-lhe também panos molhados na 

aguardente em toda a mão e pelo braço adiante, e lha pus ao peito coberta 

com baeta nova para defender o ar, pois é inimigo capital dos nervos e ossos. 

3. Feita assim esta cura, lhe ordenei se fizesse uma manga de duas 

baetas, adiante fechada a modo de bolsa, para melhor resguardo do ar, e 

metesse a mão dentro nela, recomendando-lhe o bom regimento, e se 



guardasse de mulheres como de mortais inimigos; e por estar desconfiadíssimo 

de ficar aleijado, lhe disse que se observasse o que lhe ordenava e, se sujeitasse 

a minha cura e disposição, havia de ficar com pouca lesão e os seus dedos 

todos; o que assim sucedeu por mercê de Deus, porque ficou com pouca 

lesão, como logo direi. 

4. Nesta cura não buli, senão passados três dias, por ter lição de alguns 

autores modernos e ter já experiência que as curas a miúdo não são boas, 

expondo as feridas ao ar, que lhes causa grande dano, e o mesmo acontece 

nas chagas; passados os ditos três dias, ainda que havia grandes dores, como 

o caso o pedia, e eram toleráveis, curei do mesmo modo, por achar as feridas 

bem assombradas. Com esta cura ficou com mais algum sossego, por lhe 

tirar os panos, que estavam muito secos. 

5. Assim fui continuando com a mesma aguardente, curando de vinte 

em vinte e quatro horas, até que todas as feridas uniram sem fazerem matéria; 

e depois que de todo estiveram unidas, curei muitos dias do mesmo modo, 

sempre com a tábua debaixo, mas puxando-a alguma coisa para trás que 

ficassem as pontas dos dedos fora dela, para irem buscando o jeito de 

fecharem e os nervos e ossos se segurarem melhor. 

6. Depois das feridas estarem unidas, a parte desinchada em sua forma 

natural e sem queixa alguma mais que a imperfeição do movimento, lhe 

mandei tomar degoladouros, metendo a mão nas aberturas dos bois com 

muito grande cautela do ar, quando a desembrulhasse e quando a tirasse do 

sangradouro; e vendo que, no discurso de muitos dias, não tinha melhora 

alguma, lhe ordenei não continuasse mais os tais degoladouros, mas sim 

procurasse a mais fina aguardente que se pudesse achar, e, com ela bem 

quente, tomasse banhos na mão com um pano molhado, e metendo-a também 

dentro nela, estando com a quentura sofrível, tendo a aguardente fogo 

debaixo e a mão em cima dela, e chapejasse por bem tempo, sendo o fogo 

brando para não ferver e exalar os espíritos, que são a parte balsâmica e 

mais essencial, cobrindo toda a mão e braço com panos molhados, e cobrindo 

logo com baeta, e metendo-a na sua manga; isto fizesse quatro ou seis vezes 

cada dia. Ordenei que pusesse a mão em cima da aguardente, para que a 

vizinhança do calor defendesse melhor a parte ofendida do ar ambiente, e 



para que, quando se molhasse o pano, chegasse à parte com mais calor; e são 

estas duas coisas muito necessárias. 

7. Com este modo de cura foi experimentando muita melhora, 

carregando de quando em quando com a outra mão nas cabeças dos dedos 

ofendidos para irem fechando, assim mesmo dentro na manga já sem tábua; e, 

no discurso de um mês, pouco mais ou menos, que continuou com estes banhos 

e fomentações, ficou quase sem lesão, de sorte que todos os dedos fechavam e 

abriam, exceto o que ficou pendurado pela pele e pouca carne, que este, quando 

fechava a mão, lhe ficava alguma coisa mais aberto que os mais; e, pegando 

com a mão em coisa grossa, lhe não fazia defeito algum, nem ao abrir, porque 

em nenhum tinha diferença, senão que todos ficavam direitos. 

8. Daqui por diante fiquei advertido que era melhor a dita aguardente 

para os tais casos que os degoladouros; e, sendo daí a tempos consultado por 

um amigo por nome Antônio de Sousa, morador junto à Vila do Carmo, para 

aplicar algum remédio a um seu camarada por nome Gabriel Pereira, que, 

recebendo uma cutilada em um braço, sarara a ferida e o braço o não podia 

mover, tendo-lhe o cirurgião que o curou aplicado os degoladouros sem 

proveito algum, e sendo que havia passado bastante tempo, lhe aconselhei os 

tais banhos e fomentações de aguardente da melhor que pudesse achar, 

fomentando por muito tempo e cobrindo os panos com brevidade com manga 

de baeta, assim como tinha aconselhado ao capitão referido; e dentro de pouco 

tempo ficou com todo o movimento do braço e sem queixa alguma, e outros 

mais com o mesmo bom sucesso, como o capitão Matias Barbosa da Silva, cuja 

observação fica referida no tratado do óleo de ouro. 

9. Ĺ se me perguntarem a razão por que a aguardente é melhor nestes 

casos para laxar os nervos que os degoladouros, sendo remédio que todos 

os autores têm aprovado, e óleos laxativos, responderei que o clima das Minas 

é frio e úmido e o ar muito fino e penetrativo, e como estas coisas todas são 

inimicíssimas dos nervos e ossos, por isso, dizia eu, que houvesse mui grande 

cautela quando fizesse as curas; e, pelo contrário, a aguardente, sendo boa, é 

quente e seca, é balsâmica e espirituosa, por cujas virtudes muito penetrativa 

e defensiva de corrupção, conforta e corrobora grandemente, ajuda o calor 

natural, aumenta e restaura os espíritos perdidos e, com os que de si exala, 
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excelências 
e virtudes 
maravilhosas 
da aguardente 
do reino, 
sendo boa 



defende a parte do ar, ajuda muito a aperfeiçoar o poro nos ossos quebrados 

ou cortados e fortifica muito os nervos e a sua união, e os laxa, como fica 

demonstrado; e, finalmente, é um grande remédio, segundo a muita 

experiência que dele tenho. Já para gangrenas é singularíssima e para chagas 

sujas impedi-las de corrupção, curar as podres e preservá-las, sendo aplicada 

muito quente, e ainda as que estão privadas de todo o sentimento, como 

referirei na observação do escravo de João Gonçalves Ribeiro, no tratado 

dos formigueiros. 

10. Do caso dos dedos cortados ficarão os professores que tiverem visto 

as terríveis questões dos autores a respeito dos nervos cortados e meio 

cortados e as dúvidas tão grandes que põem na sua união e cura, aos quais e 

para todos servirá esta leitura de boa doutrina, principalmente aos 

principiantes. 

Observação maravilhosa de um caso grande, curado 
com aguardente, em uma ferida de cabeça penetrante 

1. No ano de 1710, me mandou chamar dom Francisco Rondom, natural 

de São Paulo, estando morador nas Minas da Paraopeba, em um ribeiro 

minerando; e andando os seus escravos trabalhando, caiu na cabeça de um 

um galho, ou braço de um pau, que, casualmente, se despegou do seu natural, 

e logo ficou o tal escravo em terra e sem acordo, nem fala; fez-lhe alguns dos 

seu remédios caseiros, mas sem efeito algum; no fim de três dias, cheguei a 

vê-lo e o achei do mesmo modo, sem responder uma palavra, com uma 

pequena ferida; nestes termos, considerei que algum osso quebrado estava 

sobre a dura-máter e ofendendo o cérebro, abri praça 4 em cruz com uma 

tesoura e, afastando bem a carne e o pericrânio, logo com os dedos achei 

ossos fractados para várias partes; tomei o sangue com lequinos de fios 

molhados em clara de ovo, e, sendo junto da noite, antes de horas de ceia, descobri 

4 Abr i p r a ç a - Abrir praça, abrir caminho, fazer lugar. O autor, por analogia, 
utiliza a expressão para dizer do corte que fizera durante uma cirurgia. 



a cura, e, estando o sangue parado (que quer Deus dar o frio conforme há a 

roupa) porque não tendo mais que clara de ovo e teias de aranha para tomar 

o sangue, por serem matos gerais mui distantes de povoado e de vizinhança, 

parou o sangue, não sendo pouco; e, logo assim que meti os dedos na ferida, 

achei um osso submerso, e, entendendo que aquele era o que fazia o dano, 

me não enganei, porque, metendo o levantador com o melhor jeito que pude, 

alguma coisa o levantei; e porque o doente estava com um peso notável na 

cabeça e muito sonolento depois de ter trabalhado bastante tempo, lhe lancei 

em cima das fraturas umas pingas de aguardente, tépida somente, para 

confortar a fraqueza que tinha recebido e a contusão; depois disto curei com 

todo o ovo, misturado e batido com umas pingas da dita aguardente; no 

outro dia já o doente falava alguma coisa, e nesse mesmo dia ordenei fosse o 

doente para a Vila Real do Sabará em uma rede, onde eu era morador, para 

lhe assistir, e o curei do modo seguinte: 

2. Depois de chegar o doente, fiz um digestivo de terebintina lavada e 

misturada com um pouco de óleo de aparício e umas pingas de aguardente, 

com o qual fiz a primeira cura, molhando nele fios e curando a circunferência 

da carne que tinha levantado e afastado, lançando primeiro umas pingas de 

aguardente morna, somente em cima das rachaduras dos ossos, e pondo-lhe 

em cima delas fios secos; no outro dia tirei a cura e meti o levantador outra 

vez e levantei mais o osso, e, daí por diante, foi o doente falando muito bem, 

mas não com todo o acerto; pelo tempo foram saindo os ossos quebrados, 

curando sempre do mesmo modo, até que saíram todos e ficou o cérebro à 

vista com um buraco quase do tamanho de uma laranja; pus-lhe um pedaço 

de casco de cabaço, limpo por dentro e por fora, forrado com tafetá encarnado 

e seguro, bem justo com as paredes dos ossos em redondo, lançando dentro, 

antes de o pôr, umas pingas de agu565ardente quebrada somente da frieza, 

e por cima do cabaço curava com o sobredito digestivo, carregando bem nos 

lábios da chaga para ter mão na carne que não crescesse e cobrisse as paredes 

do osso, que ia em redondo criando poro; e, assim que este ia crescendo, ia 

eu também aparando e diminuindo o cabaço em roda com um canivete para 

ir sempre ficando certo com o osso, para ter mão nos apósitos da cura, que é 

o de que serve o casco de cabaço, com a qual cura continuei sempre até de 



todo se fechar o buraco; e não lancei dentro leite, nem óleo rosado onfacino, 

como mandam os antigos, por ver que com a aguardente ia sucedendo bem 

desde o princípio; e algumas vezes toquei a carne dos lábios com espírito de 

vitríolo e outras com pós de pedra-ume queimada, para ter mão nela, 

enquanto a natureza ia criando o poro e tapando o buraco, por onde se 

estavam vendo os miolos palpitar claramente; e, assim que o buraco se acabou 

de fechar, acabei também de lançar fora o casco de cabaço e acabei de curar 

a chaga com aguardente somente, até de todo encarnar e cicatrizar, falando 

o doente em toda a cura muito bem e comendo melhor; e, por fim, como em 

algumas ocasiões o doente falava alguma palavra com menos acerto, mas 

servindo muito bem, disse a seu senhor o não mandasse carregar na cabeça 

peso algum. 

3. Esta observação me lembrou ainda a tempo e a quis escrever para 

doutrina dos modernos e para melhor crença da maravilhosa virtude da 

aguardente. Quem dissesse aos antigos que em cima das membranas do 

cérebro e em cima do mesmo cérebro se lançava aguardente, sendo um 

medicamento tão cálido, que diriam eles, quando encomendam tanto os 

benignos? É certo que o haviam de reprovar com a espada na mão, e também 

é certo que eles não podiam saber tudo. 




