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III - Erário mineral 
índex das coisas mais notáveis que se contêm neste livro 

 
Júnia Ferreira Furtado 



INDEX 
DAS COISAS MAIS NOTÁVEIS 

que se contêm neste livro1 

[A abreviatura Trat. denota o Tratado, cap. o capítulo, 
ç. o número, í. o volume e p. a página] 2 

A 
Abóbora 

As suas pevides, sendo das de água são mais convenientes para as tisanas 
ou emulsões, por serem mais frescas. Trat.I, cap.XVTIII, n.3, v.1, p.260. 

Aborrecer o vinho 

As pessoas a quem o vinho fizer mal e quiserem tomar remédios para 
o aborrecerem, vejam o Trat.III, v.1, p.445-446. 

1 - A normalização editorial se viu obrigada, aqui, a obedecer critérios outros, com o fim de 
manter a integridade do index existente no documento original, o que seria impossível se uma 
intervenção normativa tivesse sido feita, o que significaria "organizar" um outro index. Foi 
mantida a posição dos descritores, embora sua seqüência alfabética não seja exata. Algumas 
palavras, quando, e somente quando, descritores (por exemplo, Cebo, Sipreste, Ourina, Sipó) 

tiveram sua grafia mantida, e a elas foram remetidas as palavras atualizadas através de 
remissivas. Mantidas também foram as variações de grafia que resultaram em mais de um 
descritor para a mesma palavra, como é o caso de Ecterícias e Icterícias. O texto dos verbetes, 
porém, foi atualizado conforme procedimento normativo adotado para todo o documento. 

2 - N o documento original está escrito: " A letra t. denota o tratado, o c. o capítulo, o n. o 
número, o p. a página", contrariando a anotação que segue a cada descritor. Procurando não 
alterar o corpo do texto, esta edição "corrigiu" o que parece ter passado despercebido à edição 
original, com a vantagem de, com esse procedimento, manter inalterado o texto do documento. 



Abscessos ou apostemas 

Os externos, em qualquer parte do corpo, curam-se com os remédios 
que se apontam no Trat.III, n.350-307, v.1, p.420-421, com algumas 
circunstâncias novas. Ibid. 

Os apostemas internos curam-se com a bebida que se faz das admiráveis 
raízes de butua e de capeba, ou, por outro nome, pariparoba, assim no 
princípio desfazendo-os, como, ao depois de formados, fazendo-os rebentar 
e curando a sua chaga. Trat.XI, cap.II, n.9, v.2, p.675 e Trat.II, cap.V, 
advertência n.1 e 2, v.1, p.304. 

Acidentes uterinos 

Curam-se com os bons remédios que se acharão no Trat.III do n. 61 até 
64, com uma observação muito boa, v.1, p.337 e 338, n.366, v.1, p.440. 

Acidentes de gota-coral 

Aliviam-se e muitos enfermos têm sarado com os remédios eficazes 
que se apontam no Trat.III, n.345, v.1, p.434. 

Aço 

O autor nunca aplicou aço para curar obstruções, por ver em alguns 
doentes ruins efeitos dele e por saber outros remédios mais seguros, como 
expõe na cura delas. Trat.II, cap.V, n.14, v.1, p.304. 

Afogados 

Os que se tiram debaixo da água, como se lhe deve acudir e que tempo 
podem ficar embaixo dela sem morrer, e a razão por que. Trat.III, n.193-195, 
v.1, p.378-379. 

Os afogados podem estar debaixo da água duas horas sem morrer, o 
que sucede à maneira dos que têm acidentes de apoplexia e acidentes uterinos, 
que estão muito tempo sem sentidos viventes, nem têm pulso, porque caíram 
em síncope e escusa o coração ar enquanto ele durar e pode estar vivo, e, por 
esta razão, os dos tais acidentes de apoplexia se não enterram senão passados 
três dias e os afogados, com o susto quando caem na água, lhe podem suceder 
a mesma síncope e conservarem a vida sem morrer. Trat.III, n.193-195, v.1, 
p.379. 



Razão por que os corpos dos afogados aparecem em cima da água no 
fim de quatro dias e por que incham. Trat.III, n.196, v.1, p.379. 

Sinais por onde se conhecerá que um afogado foi morto antes de cair 
na água ou se se afogou e morreu dentro dela; e as crianças, se nasceram 
mortas ou se as mães as matou depois de nascidas. Ibid. 

Por que razão os corpos da mulheres afogadas na água aparecem com 
o rosto para baixo e os homens com ele para cima. Ibid. 

Agonizante 

O suor de um agonizante cura as almorreimas, de sorte que não tornam 
a doer, nem aparecer. Trat.III, n.198, v.1, p.380. 

Uma fatia de pão metida debaixo do sovaco de um agonizante e dada 
a beber em vinho ao bêbedo, o não beberá mais. Trat.III, v.1, p.445-446. 

Água 

Sendo bem quente, metendo-lhe os pés dentro e deixá-los estar cevando-
a com outra para suster a sua quentura mais tempo, livra do acidente e aperto 
da alma. Trat.III, n.172, v.1, p.371-372. 

Os banhos ou lavatórios de água quente, tomados por baixo na via reta, 
tiram as dores de cabeça como coisa de milagre. Trat.VIII, n.42, v.2, p.649. 

Água fria pode fazer resfriamento, quando, estando alguma pessoa 
suada, se meter nela ou se lançar a nadar ou, estando suada, beber dela até 
fartar. Trat.IX, n.7, v.2, p.652. 

Também água fria pode matar, como fez a um escravo vindo carregado, 
suado e cansado em companhia do autor quando foi por cirurgião do exército 
das Minas ao Rio de Janeiro, que, indo o tal escravo beber água a um ribeiro, 
se fartou e a poucos passos caiu morto; e pode causar pontadas, como ao 
autor sucedeu. Trat.X, advertências, n.18, v.2, p.666. 

Água fria é bom remédio quando a cabeça está quente com demasia 
sendo a queixa antiga e não obedecendo a outros remédios, fazendo nela 
emborcações depois que o doente estiver purgado. Trat.III, n.319, p.199. 

Uma almofadinha de couro cheia de água fria curou umas dores de 
cabeça antigas. Trat.III, n.320, v.1, p.425. 

Água cordial e purgativa muito branda, com a qual se pode andar de pé 
e se pode tomar sem preparação alguma. Trat.III, n.68, v.1, p.339. 

Água mercurial para sarnas e impingens. Trat.III, n.69, v.1, p.339-340. 
Outro remédio para impingens, invento do autor e certo. Ibid. 

Água para inflamações dos olhos e outros remédios para o mesmo. 
Trat.III, n.73, v.1, p.341. 
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Água para verrugas, cravos e lobinhos, e outra mais forte para o mesmo. 
Trat.III, n.90 e 91, v.1, p.347. 

Água para tirar os sinais das bexigas e fazer o rosto formoso Trat.III, 
n.92, v.1, p.347. 

Água para tomar fluxos de sangue pela boca, ou veia, ou artéria cortada. 
Trat.III, n.93, ibid. 

Água anti-hidrópica para curar hidropisias. Trat.III, n.294-295, v.1, p.417. 
Água para fazer crescer as bexigas. Trat.III, n.123, v.1, p.356. 
Água particular que o autor revela e faz pública para curar feridas frescas 

de qualquer qualidade que sejam, ou cortem ossos, nervos, veias ou artérias, 
ficando sãos em poucos dias sem fazer matéria; e algumas observações de 
curas pasmosas que o autor fez com ela. Trat.VI, cap.2, n.3, v.2, p.520. 

Água de azougue 

É bom remédio para matar lombrigas e como se prepara. Trat.I, cap. 6, 
n.5, v.1,p.237-238. 

Água do chá 

É singular remédio e melhor que quantos há para quando alguma 
pessoa tiver comido muito em algum banquete que cause ânsias no estômago 
para fazer bom cozimento, como sucedeu ao autor, caso admirável da sua 
prodigiosa virtude. Trat.X, cap.2, n.11, v.2, p.664 e n.15, v.2, p.665 e Trat.III, 
n.207, v.1, p.384 e Trat.I, cap.XIV, n.2, v.1, p.252. 

É prodigioso remédio para quem for achacado de flatos ou maus cozimentos 
no estômago e como se deve preparar para beber e a quantidade em que se deve 
tomar. Trat.III, n.266, v.1, p.404 e trat.I, cap.XIV, n.2, v.1, p.252. 

Águas destiladas 

Água salgada, destilando-a, se faz doce, sendo primeiro servida. Trat.III, 
n.381, v.1, p.443 e uma observação de como escaparam da morte os 
navegantes de uma embarcação por benefício desta indústria, por não terem 
outra para beber, n.382, ibid. 

A de flor de laranja é boa para fazer vomitar em todos venenos, dada 
como se diz no trat.XI, cap.II, n.18, v.2, p.678. 

Água-forte 

Sinais de quem tomou água-forte e como se remediaram os seus 
sintomas. Trat.XI, cap.1, n.11, v.2, p.670. 
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Água para queimaduras 

A água com que uma mulher se lavar por baixo é admirável remédio 
para não empolarem as queimaduras, ou sejam de fogo ou de água, 
aplicando-se-lhe antes que se levantem empolas, lavando com ela e pondo-
lhe panos molhados, pois é certo. Trat.III, n.159, v.1, p.368. 

Água da rainha de Hungria 

É grande remédio para dores de flatos ou de humores frios. Trat.III, 
n.265, v.1, p.402 e n.315, v.1, p.424. 

Também para as chagas que sucede haver no corpo de quem tem a 
doença chamada escorbuto ou mal de Luanda é bom remédio, misturada no 
medicamento que se achará no Trat.XII, n.15, v.2, p.695. 

É precisa para fazer o insigne remédio particular para curar feridas 
frescas, grandes ou pequenas, que cortem ossos, nervos, veias ou artérias 
em poucos dias. Trat.VI, cap.II, n.3, v.2, p.520. 

Para reumatismos é também grande remédio. Trat.III, n.283, v.1, p.411. 

Aguardente 

Quem beber na forma que se aponta, conservará melhor a saúde nas 
Minas. Trat.I, cap.XI, n.3, v.1, p.249. 

É bom remédio para curar apostemas da terceira ou quarta cura por 
diante depois de furados, misturada com ovo para abreviar a cura. Trat.III, 
n.305, v.1, p.420. 

É também grande remédio para seringar os apostemas e chagas que 
tiverem cavernas fundas ou para os lados, curando-as em tão breve tempo 
que causa admiração. Trat.III, n.307, v.1, p.421. 

Com ela bebida em pouca quantidade e na forma que se aponta, curou 
uma surdez ao autor no princípio que chegou às Minas. Trat.I, cap.XI, n.3, 
v.1, p.249. 

Misturada na forma que se aponta nos emplastos confortativos para 
curar deslocações, fica um remédio supremo e melhor que todos os mais. 
Trat.IV, cap.I, n.4, v.1, p.448. 

Para lavar e fomentar as partes que tiverem deslocações depois de 
reduzidas a seu lugar é remédio prodigioso, como o autor tem experimentado. 
Trat.IV, cap.II, n.1, v.1, p.450; cap.II, n.4, v.1, p.452 e n.7, p.453. 

A aguardente com que o autor manda fomentar as deslocações não é 
só capaz de tirar as dores delas melhor que os óleos que Antônio Ferreira 
manda, senão que é remédio admirável para confortar os nervos e os ligamentos 



das juntas e aumentar o calor natural delas e da parte, de que muito necessitam 
por ser muito balsâmica. Trat.IV, cap.III, n.10, v.1, p.454-455. 

Cura as feridas que sucedem junto com as deslocações e ao mesmo 
tempo cura a mesma deslocação e preserva de corrupção. Trat.IV, cap.IV, 
n.1, v.1, p.455-456. 

É grande remédio para fomentar as fraturas depois de postos os ossos 
em seu lugar, para aquentar e corroborar a parte, desalterar a contusão que os 
ossos fazem quando quebram internamente e os nervos, que tudo é de 
grandíssima importância. Trat.IV, cap.V, n.2, v.1, p.457-458. 

Aguardente com sal salvou a vida a um enfermo, caso grande e 
doutrinai para os principiantes. Trat.IV, cap.V, observação doutrinai, n.12, 
v.1, p.468-473. 

É tão grande remédio que cura as feridas, conforta os ossos, ajuda a natureza 
a fazer o poro e é prodigioso remédio para preservar de corrupção, gangrena e 
herpes, que de ordinário as gangrenas são muito comuns nas fraturas, de que 
muitos têm perdido as vidas. Trat.IV, cap.VI, n.3, v.1, p.473-474. 

É bom remédio para tirar as dores e as inchações das contusões nas 
quebraduras, e faz que a natureza abrace melhor os emplastos confortativos. 
Trat.IV, cap.V, observação doutrinai muito para se ver, n.11, v.1, p.472-473. 

É tão bom remédio como se pode ver em um caso grande de uma perna tão 
quebrada e amassada, ou aberta como uma pescada, e feitos os ossos em cinza. 
Trat.IV, observação 1, do n.1 até o n.5, v.1, p.476-478 e observação 2, ibid. 

É tão singular remédio que, curando com ele a 13 escravos que ficaram 
debaixo das ruínas de um morro ou monte, cobertos de terra, pedras e árvores, 
andando em uma lavra tirando ouro, só na primeira cura gastou o autor oito 
frascos e até o fim oito barris, caso notável em que houve bom sucesso, como se 
pode ver no Trat.IV, cap.VI, observação 3, do n.1 até o n.13, v.1, p.479-484. 

É bom remédio para seringar feridas do peito penetrantes, quando, 
por causa de algum grumo de sangue, não saia o que dentro houver 
extravasado para o adelgaçar e sair melhor. Trat.V, n.60, v.2, p.507-508. 

Ĺ tão excelente como se pode ver no remédio que o autor ensina a fazer 
com ela para curar feridas frescas em poucos dias, ainda que cortem ossos, 
nervos, veias ou artérias. Trat.VI, cap.II, do n.1 até o n.9, v.2, p.519-522, e 
observação 1, do n.12 até o n.14, observação 2 e observação 3, do n.15 até o 
n.21, v.2, pag.523-524. 

Ĺ tão singular remédio e tão prodigioso que por si somente curou ossos 
e nervos cortados totalmente em três dedos de uma mão e ficou o doente 
sem lesão, exceto em um, que, por ficar preso por muito pouca carne, ficou 
com alguma lesão nele e os outros com todo o seu movimento, que tudo se 
pode ver na observação corr. nervos e ossos cortados. Trat.VI, cap.XI, do n.1 
até o n.5, v.2, p.559-560. 
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Para laxar os nervos faltos de movimento por causa de alguma ferida 
que os cortasse ou assombrasse é melhor remédio que todos os degoladouros 
dos bois e os mais. Ibid., do n.6 até o n.10, v.2, p.560-564. 

Para feridas de cabeça penetrantes é tão soberano remédio que, 
lançando-a o autor em cima do cérebro ou miolos que estavam à vista, os 
conservou sem alteração nem febre e sarou admiravelmente, como se pode 
ver no Trat.VI, observação maravilhosa, v.2, p.564. 

Para curar formigueiros é tão bom remédio, como se pode ver no 
Trat.VII, cap.I, n.6, v.2, p.568-569. 

Para aquentar e desalterar as tripas que tenham saído por quebraduras 
das virilhas ou rotura, tirar-lhe os flatos e ficar a inchação mais branda e 
capaz de se recolherem fazendo o remédio como se aponta ou por si somente, 
é experimentado e presentâneo remédio. Trat.VII, cap.IV, n.3, v.2, p.581. 

Para curar esquinências da garganta com grande inchação de humor 
frio, feito o remédio como se aponta é tão prodigioso que livrou a um enfermo 
das mãos da morte. Trat.VII, cap.VI, observação de Clemente Garcez, do n.4 
até o n.7, v.2, p.587-589. 

Para se não constiparem os poros nas contusões grandes com o ar frio, 
se aplicarão panos molhados, chapejando a parte por tempo de meio quarto 
de hora. Trat.VII, cap.X, n.2, v.2, p.601. 

Para contusões, misturada com água de raiz de capeba e de raiz de 
butua, é grande segredo. Trat.VII, cap.X, observação em quatro escravos do 
autor, n.8 e n.9, v.2, p.603-604 e observação em um escravo, com uma grande 
contusão nas costas. Trat.VII, n.10 e n.11 v.2, p. 604-605. 

Este grande remédio, fervendo nele um saquinho de farelos de milho grosso 
e aplicado em cima de dores antigas que não querem obedecer a outros, as tira. 
Trat.VII, observação de outro caso semelhante, n.12 até n.15, v.2, p.605-606. 

Para gota-serena que dá nos olhos, fazendo-se o remédio como se 
aponta, é remédio certo para os doentes ficarem com a sua vista perfeita. 
Trat.VII, cap.II, do n.5 até o n.9, v.2, p.607-608. 

Para chagas podres é grande remédio, lavando-as com ele bem quente 
e curando-as, como se diz no Trat.VII, cap. 14, observação de uma chaga 
podre, do n.7 até o n.11, v.2, p.619. 

É tão admirável remédio para chagas podres, como se pode ver na 
observação de uma mordedura de uma cobra muito venenosa, por cuja causa 
estava sua mão sem sentimento; boa doutrina para os modernos. Trat.VII, 
cap.XIV, do n.14 até o n.20, v.2, p.621-624. 

Também é bom remédio para desinchar o humor frio que fica das 
hérnias aquosas, depois de tirada a água com a agulha, misturado com sal, o 
que se pode ver na observação que, tendo sete anos, sarou dentro de oito 
dias. Trat.VII, cap.XVII, n.17, v.2, p.633. 



É grande remédio para curar os resfriamentos, fazendo-se como se 
aponta no Trat.IX, cap.I, n.2, v.2, p.654 e n.3, ibid, e cap.II, n.2, p.655. 

Para curar mordeduras de cão danado, misturada com sal, depois de 
sarjadas, é bom remédio. Trat.XI, cap.III, n.2, v.2, p.679 e n.6, p.680. 

É boa para nela se darem os alexifármacos ou cordiais nas mordeduras 
venenosas. Trat.XI, cap.V, n.5, v.2, p.684 e cap.VI, n.3, p.686. 

É prodigiosa misturada com ungüento Egipcíaco para curar as gengivas 
podres da enfermidade chamada escorbuto ou mal de Luanda. Trat.XII, n.14, 
v.2, p.694-695. 

Aguardente, se a aquentarem em vidro tapado metido em água quente, 
farão com ela curas excelentíssimas e a razão por que. Trat.V, n.77, v.2, p.513. 

Água de porco-espinho 

Esta água é muito cordial nas febres malignas e em todos os venenos, e 
como se conhecerá se a pedra é verdadeira e quanto vale cada uma. Trat.II, 
n.241,v.1,p.394. 

Ajudas 

Ajudas fortes para purgarem bem se acharão no Trat.I cap.XV, n.1, v.1, 
p.253. 

Para corrupção-do-bicho se acharão no Trat.VIII, n.12, v.2,p.639 e n.14, 
ibid. en . l7, p. 639-641. 

Alecrim 

O óleo que dele e de arruda se faz é soberano para todas as contusões e 
dores de causa fria. Trat.III, n.279, v.1, p.409. 

Alhos 

São bons para misturar no remédio da fomentação nas obstruções do 
baço e do mesentério. Trat.II, cap.V, n.8, v.1, p.302. 

Também são bons para a mordedura do cão danado, assim como se 
aponta no trat.XI, cap.III, n.2, v.2, p.679. 

Alface 

Água do cozimento da semente de alface, bebida e comida a semente, 
provoca o sono, e misturada no lenimento que se aponta é experimentado 
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por certo para fazer dormir, pondo-se tiras molhadas na testa. Trat.III, n.370, 
v.1, p.441 e Trat.III, n.13, v.1, p.322. 

Almécega 

O seu pó é grande remédio nos emplastos confortativos, assim nas 
quebraduras como nas deslocações e na espinhela. Trat.IV. cap.I. n.4, v.1, 
p.448 e nas contusões. Trat.VII, cap.X, observação n.10, v.2, p.604 e para 
alimpar os dentes. Trat.III, n.28, v.1, p.326. 

Almeirão 

O seu cozimento serve para fazer amendoadas ou emulsões. Trat.III, 
n.10, 12, 13 e 14, v.1, p.321-322 e Trat.II. cap.II, n.1, v.1, p.282. 

Almorreimas 

Para dessecá-las, impedir as que se sangram, para as que saem fora e 
para os que forem muito atormentados delas, se preservarão de tudo com o 
remédio singular que obra por virtude oculta, o qual se achará no Trat.III, 
do n. 198 até o 203, v.1, p.380-381. 

Curam-se com a tintura de ferro. Trat.III, n. 291, v.1, p.415. Ĺ as 
purgações da madre, de qual cor que sejam. Ibid. Cura também as gonorréias 
antigas, os fluxos de sangue do nariz, as opilações do fígado e do baço. Ibid. 

As dolorosas, com dores insofríveis, se remedeiam com o linimento 
admirável que se achará no Trat.VIII, n.7, v.2, p.636 e 637. 

Alporcas 

Curam-se com sangrias, sendo necessárias, com purgas respectivas ao 
humor fleumático e capitais, e depois com o óleo de ouro. Trat.V, n.24, v.2, 
p.497. 

Amianto 

É uma espécie de pedra de que se faz pano, que para se lavar e ficar 
limpo se mete no fogo sem se queimar. Proêmio. 

Os antigos amortalhavam os seus príncipes nesta casta de pano, o que 
se pode ver na Polianthea do doutor Curvo. Trat.II, cap.1011, n.35 e 36, v.2, 
p.541. 
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Âmbar 

É bom para conceber. Trat.III, n.301, v.1, p.419, e para arrotos contínuos, 
tosses antigas e socorro dos velhos. Trat.III, n.264, v.1, p.402. 

Antimônio 

O diaforético marcial serve para as quedas, misturado nas bebidas 
vulnerárias, para o que é grande remédio. Trat.VII, cap.X, n.3, v.2, p.601. 

Para o remédio do escorbuto ou mal de Luanda é muito necessário. 
Trat.XII, n.15, v.2, p.695. 

Antipatia 

Por antipatia obram muitos remédios, como se pode ver no Trat.III, n.153, 
v.1, p.365 e 366 do ouvido do gato e vaso natural e Trat.III, n.159, v.1, p.368, da 
lavagem de uma mulher para não empolarem as queimaduras e Trat.III, n.347 
para acidentes de gota-coral, e Trat.III, n.203, v.1, p.381para almorreimas e 
Trat.VII, cap.XVII, n.11, v.2, p.630, para curar cursos. 

Antraz 

Curam-se os antrazes com óleo de ouro. Trat.V, do n.6 até o n.10, v.2, 
p.492-493. 

Anatomia 

A que o autor fez em um escravo do doutor ouvidor-geral da vila do 
Sabará foi a que deu claros indícios e mostrou com toda a verdade que muitos 
escravos morriam de lombrigas; e dali por diante ficou o autor atendendo a 
elas em todas as enfermidades com os seus contrários nas purgas e mais 
remédios, pois elas foram as que mataram ao enfermo em menos de vinte e 
quatro horas. Trat.I, cap.XXI, observação 1, p.267 -268. 

Amendoadas 

Achar-se-á a sua manufatura. Trat.III, do n.7 até o n.10, v.1, p.321. 

A qualquer hora 

Ou seja do dia, ou da noite, se devem purgar os doentes de pontadas 
com perigo, como se diz no Trat.I, cap.XII, n.1, v.1, p.250. 



Arrotos 

Para os contínuos o âmbar é o seu remédio. Trat.III, n.264, v.1, p.402. 

Arestas, ou espigas nos dedos das mãos 

Curam-se e não tornam a nascer. Trat.III, n. 344, v.1, p.433. 

Ar 

É danosíssimo aos nervos e aos ossos. Trat.IV, cap.VI, n.7, v.1, p.476 e 
Trat.VI, observação de um caso grande, n.1 e 2, v.2, p.559 e n.9, p .561. 

Arroz 

É grande remédio para quem tem cursos, cozido em água sem sal, nem 
mais tempero algum, e com galinha. Trat.VII, cap.XVII, n.4, v.2, p.629. 

Arruda 

É remédio antipático das sezões. Trat.VI, cap.I, n.4, v.2, p.517. 
Nas pessoas que hão de ter filhos será em menos quantidade, porque 

extingue o sêmen. Ibid. 

Açúcar de chumbo 

É bom remédio para as oftalmias dos olhos que são rebeldes, com que 
se faz um bom colírio, a que o autor chama de milagre, pois nunca lhe faltou. 
TratVI, cap.IX, n.1, v.2, p.558 e Trat.III, n.75, v.1, p.341. 

Asma 

Com o espermacete se faz um remédio para elas e para tosses rebeldes, 
cuja receita de achará no Trat.I, observação 7, n.5, v.1, p.277. 

Para as asmas se acharão vários remédios bons no Trat.III, do n.164 até 
o n.176, com uma observação, v.1, p.369-373. 

Autoridades e experiências 

Veja-se o Trat.III, n.323, v.1, p.426. 

Azia 

Curam-se admiravelmente com os dois remédios que se apontam no 
Trat.III, n.339, v.1, p.431. 
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Azougue 

Com o azougue vivo se faz uma água muito contra as lombrigas. Trat.I, 
cap.VI, n.5, v.1, p.237. 

Azougue em unturas tem feito muitos danos no clima das Minas a vários 
enfermos, principalmente a um, que ficou esquecido da cintura para baixo e 
quase imóvel, caso lastimoso e como sarou por conselho do autor. Trat.VI, 
cap.III, observações dos doentes que tomaram unturas e mercúrio em 
sustância que não sararam, do n.40 até o n.51, v.2, p.542-547. 

Azougue vivo trazido em canudo ao pescoço que toque na carne livra 
para sempre das erisipelas. Trat.III, n.286, v.1, p.412. Ĺ de nenhum modo se 
use de azougue vivo na cabeça, pelo perigo que tem. Ibid, e Trat.III, n.220, 
v.1, p.387. 

Β 
Baba 

Ainda que muitos doentes babaram copiosamente, nem por isso 
sararam. Trat.VI, cap.III do n.40 até o n.51, v.2, p.543-547. 

Quando os doentes se curarem de gálico com os remédios que o autor 
ensina e sentirem a boca agravada, inchada, ou as gengivas, que são indícios 
de querer babar, descansarão um, dois ou três dias para se serenar aquela 
ebulição e não babarem, e depois tornarão a continuar os remédios. Trat.VI, 
cap.III, n.8, v.2, p.522 e n.54, p.548. 

Baço 

A sua obstrução se conhece e se cura como se diz no Trat.II, cap.IV do 
n.1 até o n.3 e uma advertência muito necessária do n.1 até o n.9 e suas 
observações das p.298-299. 

Bafo fedorento, horroroso ou mau cheiro da boca 

Cura-se com os remédios que se apontam no Trat.III, n.226, v.1, p.389 e 
n.210, v.1, p.385. 

Banhos de água 

Sendo lançada morna em canoa e metido o corpo dentro dela, ficando 
a cabeça de fora, é bom remédio para os esquentados na obstrução do fígado. 
Trat.II, cap.II, n.1, v.1, p.282. 



Barro 

Com que remédios se aborrecerá. Trat.III, n.208, v.1, p.384. 

Bexigas 

O leite virginal tira as suas manchas e as suas covas. Trat.III, n.119, v.1, 
p.355 e n.92, v.1, p.347 e faz o rosto formoso. 

Óleo humano feito de unto de homem que morra sem frio, nem febre é 
remédio aprovadíssimo e experimentado pelo autor para tirar as manchas e 
desfazer as covas das bexigas, e outro, ibid. Trat.III, n.120, v.1, p.358. 

As bexigas se farão crescer com os remédios que se acharão no Trat.III, 
do n.121 até o n.124, v.1, p.356. 

Cordial para elas, de que o autor tem usado com bom sucesso. Trat.III, 
n.125, v.1, p.357. 

Bêbedos 

Entrarão em seu juízo com vinagre. Trat.III, n.206, v.1, p.384. 

Bebidas vulnerárias 

Veja-se o trat.VII, cap.X, n.3, v.2, p.601 e n.5, p.602 e cap.X, n.1, v.2, 
p.600-601. 

Boubas 

Curam-se admiravelmente com os remédios, que se apontam no Trat.VI, 
cap.III, observação 4, n.19, v.2, p.533-534 e observação 8, n.28, p.537-538 e 
uma advertência muito boa no n.34, p.540-541. 

Boticas 

Nelas fazem grandes despesas os principiantes que curam escravos nas 
Minas e senhores deles, podendo-se escusar a maior parte delas. Trat.XII, n.1, 
v.2, p.689 e trat.II, cap.V, advertência muito necessária, n.5, v.1, p.301. 

Bicho 

É enfermidade chamada corrupção-do-bicho, nome que se lhe deu no Brasil 
e por que razão se lhe deu o tal nome. Trat.VIII, na nota n.26, v.2, p.643. 

Esta doença tem metido na sepultura a muitas mil pessoas. Trat.VIII, 
n.23, v.2, p.642-643. 



Em Portugal é certo haver esta doença e a cura dela e o seu conhecimento 
se ignora. Trat.VIII, n.31, v.2, p.645. 

Bichos de mosca 

Curam-se as suas chagas e matam-se com os remédios que se apontam 
no Trat.VII, cap.XII, do n.1 até o n.4, v.2, p.609-610. 

Quando entram pelo nariz, com que remédios se deve acudir a sintoma 
tão perigoso. O mesmo Trat. e cap., do n.5 até o n.13, v.2, p.629-632 e uma 
observação maravilhosa, do n.14 até o n.17, v.2, p.632-633. 

Bichos do Brasil 

Há dois bichos célebres: um que com a sua ventosidade imprimindo-
se na roupa não se tira o mau cheiro, ainda que se lave quinhentas vezes, e 
com isto se defende. 

O outro é tão vagaroso que para subir a uma árvore alta gasta oito dias 
e para andar dez braças gasta dez dias. Trat.XI, cap.V, n.3, v.2, p.683. 

Bofe 

O bofe se oprime e aperta com a inchação ou inflamação do fígado 
quando está obstruído com alguma obstrução, e por esta causa falta a 
respiração e se sufocam os doentes. Trat.II, cap.III, n.1, v.1, p.292. 

Ao açafrão chama Escrodero "alma do bofe". Trat.I, observação 7, n.5, 
v.1, p.277. 

O bofe se repurga e alimpa com os lambedores. Trat.I, cap.VII, n.2, v.1, 
p.241-242. 

Bubão ou mula 

Curam-se as mulas ou bubões sem que venham a furo com os remédios 
que se apontam no Trat.VI, observação 9, n.29. v.2, p.583, e também do modo 
que se expõe no mesmo tratado, na advertência acerca das mulas e dos 
esquentamentos, onde se achará boa doutrina e novo modo de cura delas, 
com menos moléstias e mais segurança do que os antigos aconselham. Trat.VI, 
p.549. 

Butua 

Água cozida com raiz de butua é excelente nas pontadas que 
procederem de causa fria. Trat.I, cap.XIV, n.2, v.1, p.252, e cap.XX, n.5, p.265, 
e cap.XXI, observação 3, n.2, p.271 e Trat.VII, cap.X, n.3, v.2, p.601-602, onde 



se achará uma bebida vulnerária admirável, e no mesmo tratado observação 
em quatro escravos do autor, n.8, p.603 se achará um remédio tópico para 
contusões admirável. 

As virtudes desta raiz tão admirável se verão no tratado XI, cap.II, n.9, 
v.2, p.671 e cura as chagas do fígado. 

C 
Cabelos 

Para caírem os cabelos e não tornarem a crescer, se acharão remédios 
no Trat.III, n177, v.1, p.374 e para não nascer cabelo e para fazer nascer 
cabelo. O mesmo Trat , n.179 e 180, p.374-375. 

Caveiras 

Traspassadas e banidas por causa do azougue que se tomou. Trat.VI, 
n.39, v.2, p.542-543. 

Cabeça 

As suas dores, sendo antigas, se curam como se diz no Trat.III, n.319, 
v.1, p.425. 

Cal 

A cal é inimiga da nossa natureza e causa mortes apressadas. Trat.III, 
n.388, v.1, p.444. 

Calos 

Tiram-se sem risco da vida com os remédios que apontam no Trat.III, 
do n.182 até o n.187, v.1, p.375-376. 

Ĺ para que não tornem a nascer, remédios bons no n.188, p.377. 

Calos das fontes 

Curam-se bem com o remédio que se aponta no Trat.III, n.189, v.1, p.377. 

Câmeras ou cursos 

Curam-se admiravelmente com os remédios que se apontam no 
Trat.VII, cap.XVII, do n.1 até o n.6, v.2, p.628-629. 



Ĺ quando não obedeçam, se curarão com toda a certeza com o remédio 
específico ou arcano descoberto na América, ou sejam de sangue ou sem ele. Trat. 
o mesmo, do n.7 até o n.11, p.629-630 e uma observação maravilhosa. Trat. o 
mesmo, do n.12 até o n.16, p.631-632 e Trat.III do n.254 até o n.263, v.1, p.398-402. 

Ĺ quem tiver cursos que procedam de purga, ou de mercúrio, ou de 
untura, veja n.280 e 281, v.1, p.410-411. 

Camisas e lençóis 

Camisas e lençóis lavados se podem vestir. Trat.III, n.285, v.1, p.412. 

Cancro 

Com que remédios se cura, e se aponta um excelente, estando no 
princípio. Trat.V, do n.32 até o n.40, v.2, p.499-502. 

Cantáridas 

Sendo tomadas pela boca com erro ou com malícia, como o autor 
conheceu um homem que as tomou para ofensa de Deus e perdeu a vida, se 
lhe acudirá com remédios que se apontam no Trat.XI, cap.I, do n.12 até o 
n.14, v.2, p.670-671. 

Cão danado 

A estas mordeduras se acudirá com os remédios particulares que se 
apontam no Trat.XI, cap.XI, do num.1 até o n.11, v.2, p.678-681. 

Carbúnculo 

Cura-se com os remédios que se apontam no Trat.V, n.3, v.2, p.490. 

Carne 

A de qualquer animal morto se fará tenra em breves horas, por mais 
dura que seja, se a pendurarem em uma figueira. Trat.III, n.379, v.1, p.442. 

Carta 

A que se escrevia ao físico-mor que não teve efeito, se manifesta no 
Trat.XII, n.5, v.2, p.690-691. 

Nela se manifestam os diversos sinais e várias complicações de 
escorbuto ou mal de Luanda que os autores antigos não alcançaram. Trat.XII, 
n.8, v.2, p.692-693, e n.10, p.693-694. 



Cautérios de fogo 

São o melhor remédio que se pode aplicar nas mordeduras de cobras e 
nas do cão danado. Trat.XI, cap.II, n.17 e 18, v.2, p.678 e cap.IV, n.2, p.682 e 
cap.V, n.4, p.684 e cap.VI, n.5, p.687. 

Cangalha ou convulsão de nervos 

Que doença é e como se cura. Trat.VII, cap.III, do n.1 até o n.6, v.2, 
p.572-580. 

Cebo [sic] ou unto 

O de homem, fazendo-se dele óleo, tira os sinais e desfaz as covas das 
bexigas com toda a certeza. Trat.III, n.120, v.1, p.355. 

O sebo de carneiro com os mais simples que se diz é prodigioso 
remédio para as hérnias duras como pedra. Trat.III, n.250, v.1, p.397. 

O de homem, untando com ele a cabeça, fará nascer nela o cabelo se 
não o tiver, estando, porém, rapada à navalha. Trat.III, n.180, v.1, p.375. 

Cebolas 

Delas se faz um remédio excelente para as queimaduras. Trat.III, n.161, 
v.1, p.368. 

Para a surdez, dores e zunidos neles se faz da cebola um grande 
remédio. Trat.III, n.132, v.1, p.358. 

Delas se faz um remédio desobstruente para fomentar as obstruções. 
Trat.II, cap.II, n.10, v.1, p.286. 

Chá 

A sua água ou tintura é tão excelente e tem tão singulares virtudes, 
como se pode ver no Trat.X, cap.II, n.11, v.2, p.664, e n.15, p.665 e Trat.1, 
cap.XIV, n.2, v.1, p.252. 

Chagas 

Para as velhas que não obedecem a nada se achará um no Trat.III, n.364, 
v.1, p.439. 

Para as do membro viril ou genital se acharão remédios bons no Trat.VII, 
cap.IX, do n.1 até o n.5, v.2, p.594-596, e observação 1, do n.6 até o n.9, p.596. 

Para as do membro viril, a que chamam cavalos, e bolsa dos testículos, se 
curam com os dois que se apontam no Trat.III, do n.190 até o n.192, v.1, p.377-378. 
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As da boca, garganta e nariz se curam com remédios que se apontam 
no Trat.VII, cap.XIII, n.1-2, v.2, p.615-616. 

As que houver em qualquer parte do corpo se curarão como se diz no 
Trat.VTII, cap.XIV, v.2, p.616, e uma observação de uma chaga podre procedida 
de uma mordedura venenosa que o autor curou contra a opinião de dois 
professores que era de opinião que se cortasse a mão por não haver 
sentimento, a qual servirá de boa doutrina, p.619-621. 

Outra observação de outra chaga podre curada em breves dias e com 
facilidade, que também será doutrinai, p.620. 

As dos dedos dos pés e unhas se curam como se diz no Trat.VII, cap.XV, 
v.2, p.624, e uma observação n.6, p.625-626. 

Ciática 

A uma deslocação do osso do quadril chamou um cirurgião e um médico 
ciática, curando-a como tal, e como se enganaram ficou um escravo perdido. 
Trat.IV, cap.IV, observação 2, n.1, v.1, p.458 e Trat.III, n.227, v.1, p.389. 

Cipó [Ver Sipó] 

Cipreste [Ver Sipreste] 

Cirurgiões e médicos 

Os principiantes no clima das Minas se enganam todos certamente e, 
se chegam a ver em um enfermo o efeito da sua diligência, o não vêem em 
um cento. Trat.I, cap.VII, n.1, v.1, p.259. 

Cidra 

É remédio certo para fazer passar a azia e como se toma. Trat.III, n.339, 
v.1, p.431, e também o milho assado. 

Circulação do sangue 

Circulação do sangue e mais líquidos se promove. Trat.I, cap.I, n.2, v.1, 
p.290 e cap.VII, n.4, p.246. 

Promove-se com os remédios no Trat.I, cap.XIII, n.1, v.1, p.250, e 
cap.XIV, n.2, p.252. 

Bebida vulnerária admirável para fazer circular o sangue e mais 
líquidos. Trat.VII, cap.X, n.3, v.2, p.601. 
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Cobra 

A de cascavel, que se acha no Brasil, tantos são os cascavéis que tem no 
rabo quantos anos tem de idade. Trat.XI, cap.V, n.9, v.2, p.685. 

A de duas cabeças é cega e chama-se de duas cabeças porque no feitio 
não há diferença. Trat.XI, cap. V, n.2, v.2, p.683. 

A cobra chamada sucuriú engole um boi inteiro por ser de estranha 
grossura. Trat.XI, cap.V, n.10, v.2, p.685. 

A cobra chamada jibóia lança a calda e faz dela laço, com que apanha 
gente ou animais que vão beber, e metendo debaixo de si o que apanha, 
devora e come Trat.XI, cap.V, n.10, v.2, p.685. 

Cólica 

Para este terrível acidente se acharão remédios bons no Trat.III, do n.145 
até o n.151, v.1, p.362-365. 

Conceber 

Para conceber, veja-se o Trat.III, n.301, v.1, p.419 e n.377, p.442. 

Conjunção mensal 

Com que remédios se provoca. Trat.II, cap.II, n.16, v.1, p.289. 
Duas observações que mostram melhor como se provoca a falta da 

purgação mensal ou regra das mulheres. Trat.II, cap.V, n.10, v.1, p.303. 

Contas de macaco 

Nas Minas e em todo o Brasil há uns macacos de certa casta, dos quais 
se tiram uns ossos de que se fazem contas; trazidas no braço esquerdo, curam 
por virtude oculta toda a qualidade de almorreimas certamente e preserva a 
quem for atormentado delas, sendo com as condições que se apontarão. 
Trat.III, n.203, v.1, p.381. 

Convulsão 

É doença de nervos que se encolhem e também se lhe chama nas Minas 
cangalha, e é muita comum nos pretos, e só nos mineiros, a razão por que e 
que cura tem. Trat.VII, cap.III, do n.1 até o n.6, v.2, p.578-580. 
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Contusões 

Para as contusões grandes causadas por pancada, caída de alto ou 
aperto, se acharão remédios bons no Trat.VII, cap.X, do n.1 até o n.5, v.2, 
p.600-602 e três observações boas do n.8 até o n.15, p.603-606. 

Nas contusões não convém óleos comuns e só poderá ser proveitoso o 
que o autor ensina a fazer na miscelânea, à folha 409 e há de ser aplicado 
passado o princípio. Trat. o mesmo, cap.X, n.7, v.2, p.602. 

Cordiais 

Para as bexigas se achará um bom cordial no Trat.III, n.125, v.1, p.357. 
Cordial solutivo antipleurítico para as pontadas. Trat.II, cap.XVI, n.1, 

v.1, p.254-255. 
Cordial fresco para febres ardentes. Trat.I, cap.XVIII, n.4 v.1, p.260. 

Curiosidades 

Veja-se o Trat.III, n.378, v.1, p.442. 

Corrupção-do-bicho 

Que coisa é, de que causa procede, seus sinais, seus prognósticos e com 
que remédios se cura. Trat.VIII do n.1 até o n.9, v.2, p.635-638. 

Descrição da erva-do-bicho para curar a tal doença. Trat.VIII, n.10, v.2, 
p.638-639. 

Sendo a corrupção grande, como se conhecerá e como se curará. 
Trat.VIII, do n.11 até o n.16, v.2, p.638-639. 

Esta enfermidade causa delírio e muitas vezes ficam os doentes sem 
fala, e é doença tão perigosíssima que tem metido na sepultura a muitas mil 
pessoas. Trat.VIII, do n.17 até o n.24, v.2, p.640-643. 

Os que morrem desta doença é por lhes passar de largueza a corrupção, 
a podridão e gangrenar-se o intestino reto; e os mais robustos, querendo 
resistir, caem no chão e alguns morrem no mesmo dia. Trat.VIII, n.24, v.2, 
p.643. 

Nesta enfermidade não convém sangrias, nem purgas, nem azeites, 
óleos ou coisas untuosas nas ajudas, e a razão por que. Nota n.25, p.653. 

Por quê razão se chama corrupção-do-bicho e se lhe deu o tal nome e 
por que se deu também o nome a erva chamada do bicho, que em Portugal 
se chama pulgueira. Nota do n.26 até o n.30, v.2, p.643-645. 



Neste reino de Portugal com certeza há esta doença, e nos tempos 
calmosos ou havendo febres ardentes, é muito mais certo havê-la, e no dito 
reino tem morrido muita gente dela; o seu conhecimento se ignora e a cura. 
N.31, p.645. 

Quem tiver esta queixa, ainda que tenha outras, lhe não faça remédio 
algum, sem primeiro curar esta, assim como os opilados que, sem que primeiro 
se curem as tais opilações, se não curarão as doenças que com elas se complicarem; 
e quem não observar estas duas advertências ou não curará os tais doentes ou 
dará com eles na sepultura. Trat.VIII, n. 32-33, v.2, p.645-646. 

Largueza tão grande em uma corrupção que cabia uma mão fechada 
pela via dentro. Observação n. 36, p.647. 

O adágio de dizer o povo "tal está fulano que já não aguarda uma ajuda" 
é sem dúvida que é, porque a via esta muita larga e tem a tal doença; o autor 
já padeceu esta doença em Portugal por duas vezes e como a remediou. 
N.43, p.649. 

Cravos de boubas 

Curam-se com os remédios que se apontam no Trat.III, n.340-341, v.1, 
p.432 e n.90-91, p.347. 

Cravos roxos 

Fazem-se cravos roxos do modo que diz no Trat.III, n.358, v.1, p.437. 

Cursos 

Não se lhes deve fazer remédio algum os primeiros três dias, salvo os 
lavatórios que deve tomar, e, passando a mais, vejam o Trat.III, do n.254 até 
o n.263, v.1, p.398-402. 

Quem os tiver que procedam de purga, ou de mercúrio, ou de unturas. 
Veja o Trat.III, n.280-281, v.1, p.410-411 e uma observação. 

Veja-se o Trat.VII, também cap.XVII, onde se acharão remédios 
particulares para cursos rebeldes, v.2, p.628 e uma observação muito boa, p.631. 

Criança 

A que estiver morta na barriga de sua mãe se lançará com os remédios 
que se apontam no Trat.III, n.57, v.1, p.336, e n.58-59, e para não mover, n.60, 
v.2, p.336-337. 



Coisas novas ou duvidosas 

Notando-se algumas, veja-se o Trat.XII, n.15, v.2, p.695-696 onde se 
acharão respostas às censuras muito adequadas e verdadeiras. 

D 
Defunto 

Posta a mão de qualquer defunto em cima dos sinais com que algumas 
crianças nascem e deixá-la estar até que a parte se esfrie, desaparecem os 
sinais ou manchas em poucos dias. Trat.III, n.288, v.1, p.414. 

Uma fatia de pão metida no sovaco de um defunto e dada a beber a 
quem se tomar do vinho, o aborrecerá para sempre. Trat.III, v.1, p.445-446. 

Os dentes de uma caveira postos em brasas ou seus fumos tomados 
nas partes vergonhosas curam aos que estão ligados e incapazes dos atos 
matrimoniais. Trat.III, n.308, v.1, p.421. 

Os corpos dos defuntos afogados não aparecem senão ao terceiro ou 
quarto dia e a razão por quê. Trat.III, n.196, v.1, p.379. 

Os defuntos afogados se conhecerão se foram lançados vivos ou se 
morreram antes de caírem na água pelos sinais que se apontam no Trat.III, 
n.196, v.1, p.379. 

As crianças defuntas se conhecerão se nasceram mortas ou se a mãe as matou 
depois de nascidas pelos sinais que se apontam no Trat.III, n.196, v.1, p.379. 

Por que razão as mulheres afogadas na água aparecem em cima dela com 
a barriga e o rosto para baixo e os homens com ele para cima. Trat.III, n.196, v.1, 
p.379. 

Por que razão um defunto bota sangue em presença do matador e um 
matador se não ausentará da presença do defunto enquanto o tal defunto 
estiver de bruços. Trat.III, n.197, v.1, p.380. 

Defluxos 

Para os asmáticos que da cabeça caem no peito, se achará um remédio 
particular no Trat.VI, cap.VII, do n.1 até o n.7, v.2, p.556-558. 

Para os defluxos da cabeça se purgarem bem pelos narizes e não caírem 
no peito, faça-se o remédio que se aponta no Trat.III, n.274, v.1, p.407. 



Deslocações 

Que coisa é deslocação e como se cura. Trat.IV, cap.I, do n.1 até o n.8, 
v.1, p.447-450. 

A deslocação das vértebras do espinhaço, como se curará. Trat.IV, cap.II, 
n.1, v.1, p.450-451. 

A do ombro e do quadril, como se curará. Trat.IV, cap.III, n.1, v.1, p.451. 
As que sucederem com ferida, como se curarão. Trat.IV, cap.IV, n.1, 

v.1, p.455-456. 
A que suceder com ferida, se deve meter o osso logo no seu lugar e depois 

curar a ferida e confortar a deslocação ao mesmo tempo, e não como manda 
Antônio Ferreira e a razão por quê. Trat.IV, cap.IV, n.1, v.1, p.455-456. 

A deslocação do osso da cia tem um sinal, além dos mais, muito claro e 
evidente para se conhecer que os antigos não ensinaram, e que osso é o da 
cia. Trat.IV, cap.III, n.5, v.1, p.452. 

A deslocação ou osso que, depois de reduzido a seu lugar, tornar a sair 
uma vez, sairá outras com facilidade, e por esta causa se deve ter grande 
cuidado nas ataduras e na segurança dele. Trat.IV, cap.III, n.7, v.1, p.453. 

Em deslocações não convém óleos, nem claras de ovos, como manda 
Antônio Ferreira e a razão por quê. Trat.IV, cap.III, n.10, v.1, p.454-455. 

Para aviso dos principiantes escreve o autor duas observações doutrinais 
que lhe parece não causarão fadiga aos leitores e se acharão no Trat.IV, cap.IV, 
n.1, v.1, observações 1-2, p.456-459, e as mais que se seguem. 

Cinco observações maravilhosas, da p.456-462. 

Diabética [sic] 

É doença que põe os doentes feitos uns esqueletos e lhes faz mais sede 
que os hidrópicos, e como se curará. Trat.III, n.211, v.1, p.385. 

Diagrídio 

Sendo misturado com excesso nos medicamentos purgantes para 
fazerem mais obra por curso, não é o melhor nas obstruções, porque é fazê-
los obrar por força. Trat.II, cap.II, n.3, v.1, p.282. 

Diarréia 

Veja se uma observação de uma diarréia desesperada, a qual não causará 
fastio a quem a ler e servirá de boa doutrina aos principiantes. Trat.VII, 
cap.XVII, n.12, v.2, p.631. 
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Dores antigas causadas de flatos ou humores frios 

Veja-se o Trat.III, v.1, num.265, aonde se acharão remédios singulares, p.402. 
Para fazer dormir, veja-se o Trat.III, n.370, v.1, p.441. 

Ε 
Elixir Sulphuris 

Serve para muitas doenças, como se pode ver no Trat.III, n.351, v.1, 
p.435. 

Emplastos 

O emplasto que se faz da erva-de-santa-maria na forma que se aponta 
tem virtude indizível para pontadas pleuríticas de causa fria e dores da mesma 
causa, ou sejam de humores ou de flatos. Trat.I, cap.VII, n.4, v.1, p.242. 

O de farelos de milho grosso ou de alecrim feitos na forma que se aponta 
obram maravilhas nas pontadas e dores de causa fria. Ibid., n.5, v.1, p.243. 

O emplasto Saturno, excelente para todo o gênero de chagas, 
principalmente para as velhas. Trat.III, n.114, v.1, p.353, e suas virtudes. 

O que se faz de gengibre, na forma que se aponta, cura as inchações 
nas pernas e pés de humor frio, ainda que sejam antigas. Trat.III, do n.39 até 
o n.43, onde se achará uma observação maravilhosa, v.1, p.329-330 e outra 
observação na própria pessoa do autor, do n.44 até o n.49, p.330-332. 

Para dureza de juntas, n.116, p.354. 
Para deslocações, emplastos admiráveis inventados pelo autor, os quais 

se acharão no Trat.IV, cap.I, do n.3 até o n.6, v.1, p.447-449. 
Para as roturas das virilhas se achará um bom emplasto no Trat.VII, 

cap.IV, n.3, v.2, p.581. 
Emulsões 

A sua manufatura se achará no Trat.III, n.12-14, v.1, p.321-322. 

Empresa 

A em que o autor entra no composição do seu livro a não ignora o seu 
fraco talento. Proêmio, no segundo parágrafo. 

A que o autor tomou foi maior que a sua capacidade. Trat.XII, n.1, v.2, 
p.689. 
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Enchimento 

O do estômago é muitas vezes a causa de haver pontadas pleuríticas. 
Trat.I, cap.III, v.1, p.233. 

Enfeitiçados ou ligados 

Veja-se o Trat.III, do n.308 até o n.314, v.1, p.421-423. 

Enxofre 

É grande contraveneno nas mordeduras das cobras, como sé pode ver 
no Trat.XI, cap.VI, n.2, v.2, p.686. 

Erisipela 

A do rosto ou de outra qualquer parte se cura como se diz no Trat.III, 
n.286 v.1, p.412. 

A erisipela ulcerada se curará prodigiosamente como se diz no Trat.III, 
n.45, v.1, p.331, com uma observação na própria pessoa do autor. 

Escarros 

Os que saírem com sangue nas pontadas pleuríticas se não sangrem os 
doentes por esse respeito, porque virá mais sangue nos escarros, e só será o 
seu verdadeiro remédio a purga e a razão por quê. Trat.I, cap.XIX, n.1, p.262, 
e cap.XX, n.3, p.264. 

Com que purgas se devem purgar os doentes que lançarem escarros 
de sangue com tosse. Trat.I, cap.XX, n.4, v.1, p.264, e n.5-6, p.265-266, e os 
que são verdes como ervas.I bid. 

Escravos 

Advertência como se hão de comprar e escolher, para seu senhor os 
não perder. Trat.III, n.342, v.1, p.432. 

Alguns senhores de escravos hão de dar conta a Deus pelos não tratarem 
como devem, assim no tempo de saúde, como no tempo das doenças, 
visitando-os e assistindo-lhes, por se não encherem de confusão vendo que 
não têm outro pai. Trat.I, cap.XVI, n.2, v.1, p.255. 
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Espinhela 

Que coisa é espinhela, como se levanta e como se fortifica. Trat.III, do 
n.324 até o n.338, v.1, p.426-431. 

Espermacete 

Deste medicamento se tira quantidade das baleias e se faz um remédio 
excelente para tosses, cuja receita se achará no Trat. I, na observação 7, n.3, 
v.1, p. 276 

Espíritos 

O de vitríolo é grande remédio para gastar a negridão dos ossos 
alterados nas fraturas e fazê-los separar mais brevemente. Trat.IV, cap.VI, 
n.5, v.1, p.475. 

Para gastar a corrupção que houver nos ossos, havendo fístula, é admirável 
remédio. Trat.VII, cap.IX, observação 3, do n.11 até o n.15, v.2, p598-600. 

Para curar chagas da garganta e da boca é supremo remédio e obra 
nestas partes como coisa de milagre. Trat.VI, cap.III, observação 5 , na própria 
pessoa do autor, n.20, v.2, p.534 e observação 2, n.17, p. 533. 

Para matar boubas e fazê-las secar, sendo na cara, olhos, nariz, boca ou 
outras partes em que convenha destruí-las, ainda que saiam em outra parte, 
é bom remédio e melhor que verdete ou outras drogas. Trat.VI, cap.III, 
observação 8, n.28, v.2, p.537-538. 

Para chagas do membro viril, a que chamam cavalos, obra excelen
temente. TratVII , cap.IX, n.1, v.2, p.594 e n.6, observação 1, p.596, e 
observação 2, n.10, p.598. 

Não cause admiração vendo correr sangue quando se tocarem as chagas 
do membro com o espírito. Trat.VII, observação 1, n.9, v.2, p.597-598. 

Para negridão dos dentes, tirá-la e quebrar as pedras que se criam neles, 
é bom remédio, como se pode ver na observação de Francisco Ribeiro. 
Trat.XII, n.21, v.2, p.697 e Trat.III, n.28, v.1, p.326. 

Para consumir a coisa estranha que tiver entrado nos ouvidos quando 
se não possa tirar de outro modo, é o espírito-vitríolo bom remédio. Trat.III, 
n.239, v.1, p.393. 

Espírito de ferrugem 

O espírito de ferrugem é grande remédio nas quedas. Trat.VII, cap.X, 
n.4, v.2, p.602, e também para os obstrutos é grande remédio. Trat.II, cap.VI, 
observação 3, n.6, v.1, p.315. 



Espírito de cocleária 

É bom remédio para o escorbuto ou mal de Luanda, lançado no remédio 
específico para beber. Trat.XII, n.16, v.2, p.695. 

Espírito de vinho 

É grande remédio nas erisipelas, não sendo no rosto. Trat.III, n.286, 
v.1, p.412 e para surdez dos ouvidos. Trat.III, n.131, v.1, p.358. Os espíritos 
não se aquentam. Ibid. 

Escoriações 

As que sucedem no escroto, ou bolsa dos testículos, ou membro viril, 
se remedeiam como se diz no Trat.VII, cap.XVI, n.1, v.2, p.627-628. 

As escoriações que sucedem nas erisipelas se remedeiam prodigio
samente com o remédio inventado pelo autor que se achará no Trat.III, n.46, 
v.1, p.331. 

Esfalfamentos 

De que causas podem proceder os esfalfamentos e como se devem curar. 
Trat.lX, cap.II, do n.8 até o n.12, v.2, p.657-658 e Trat.III, n.282, v.1, p.411. 

Esquinências ou dores de garganta 

Com que remédios se curam. Trat.VII, cap.VI, n.1-3, v.2, p.585-586 e 
uma observação n.4, p.587-588. 

Érnias [sic] 

As que estiverem duras como pedra obedecerão admiravelmente aos 
remédios que se acharão no Trat.III, n.249-250 até 253, v.1, p.397-398. 

Para as hérnias aquosas, vejam o Trat.VII, cap.XVII, v.2, p.628, onde se 
achará uma boa observação. 

Esterco humano 

É remédio eficaz para fazer matéria no panarício e fazê-lo rebentar. 
Trat.III, n.154, v.1, p.366. 

Para remediar as ânsias do coração causadas de mordeduras venenosas 
de cobras do Brasil, principalmente de cobra de cascavel, nesta é o seu único 
remédio, e fazer com que os doentes livrem da morte, tomada pela boca. 
Trat.XI, cap.V, n.7, v.2, p.685 e cap.VI, n.4, p.687, e para cravos e verrugas. 
Trat.III, n.341, v.1, p.432. 



Estupores 

Veja-se o Trat.VI, cap.XI, n.1, v.2, p.559, onde se achará um remédio 
particular e Trat.XI, cap.I, n. 21, v.2, p.672-673. 

Ecterícias [sic] 
[Ver Icterícias] 

Veja-se o Trat.VI, n.1, v.2, p.516, onde se achará um bom remédio 
particular e suas observações. 

Havendo-a nos olhos, veja-se o Trat.III, do n.73 até o n.86, v.1, p.341-346. 

Exercício 

Faz os proveitos que se apontam no Trat.II, cap.II, n.15, v.1, p.288. 
O exercício é a melhor âncora para salvar os obstrutos. Trat.II, cap.IV, 

n.3, v.1, p.299. 
Não se gaste tempo e dinheiro em curar obstruções sem exercício. Trat. 

o mesmo, n.9, p.302-303. 

F 
Falta de respiração 

Havendo dificuldade na respiração, na obstrução do fígado, os pés e 
pernas inchadas, as maxilas do rosto vermelhas, pela maior parte morrem 
os doentes hidrópicos. Trat.II, cap.II, n.1, v.1, p.282. 

Faltas de respiração em pontadas pleuríticas são muito perigosas, como 
se pode ver no Trat.I, observação 2, n. 1, v.1, p.268. 

Vomitórios em pontadas que não tiverem enchimento de estômago 
fazem morrer os doentes sufocados. Trat.I, observação 3, n.1, v.1, p.271, e 
n.3, p.212. 

Fastio 

É um dos sinais de haver enchimento de estômago. Trat.I, cap.IV, n.1, 
v.1, p.234. 

Para os escravos que tiverem fastio. Veja-se o Trat.I, cap.XVI, n.4, v.1, p.256. 
Para os que nenhuma coisa podem comer se achará um remédio, grande 

restaurativo de forças. Trat.III, n.282, v.1, p.411. 



Fedor da boca 

Quem tiver fedor na boca ou bafo fedorento, veja o Trat.III, n.226, v.1, 
p.389 e n.210, p.385. 

Fígado 

Com que remédios se cura sua obstrução. Trat.II, cap.II, n.3, v.1, p.282. 
As chagas ou gretaduras do fígado, com que remédios se curam. Trat.XI, 

cap.II, n.11, v.2, p.676. 

Febre malignas 

Veja-se o trat.III, n.66, v.1, onde se achará um remédio fácil e de grande 
proveito, p.338. 

Flatos 

Com que remédios se curam e os maus cozimentos do estômago. Trat.I, 
cap.XI, n.3 e 4, v.1, p.245 e no Trat.III, n. 266, v.1, p.404, e dores deles se 
curam, n.265, p.404. 

Curam-se admiravelmente com água do chá. Trat.X, cap.II, n.11, v.2, 
p.664, e n.15, p.665. 

Flagelo 

O maior dos moradores das Minas são as pontadas pleuríticas. Trat.I, 
cap.I, n.1, v.1, p.229. 

Flatulentas dores ou tumores flatuosos 

Veja-se o Trat.III, n.315, v.1, p.424. 

Fraqueza 

Caindo os doentes em fraqueza sobrepõe a enfermidade à natureza e 
custa muito a livrar o doente da morte, havendo pontada pleurítica. Trat.I, 
cap.16, n.3, v.1, p.255. 

Frangos 

Na forma que se aponta servem para refrescar os doentes que estiverem 
esquentados na obstrução do fígado. Trat.II, cap.II, n.1, v.1, p.282. 
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Fraturas 

Que coisa é fratura, onde sucede e como se cura. Trat.IV, cap.V, n.1, v.1, 
p.462-463. 

Em que partes dos quatro membros, braços e pernas temos uma só 
cana e como se devem curar estas tais fraturas, e conhecê-las. Trat.IV, cap.V. 
n.1, v.1, p.462, e n.9, p.467. 

As ataduras se não apertarão demasiadamente nas fraturas por não se 
perder o membro dali para baixo, apodrecendo, como algumas vezes tem 
acontecido. Trat. IV, cap.V, n.3, v.1, p.464-465. 

A telha em que se há de pôr a perna depois de curada e atada será de 
pau cavado e não de barro, salvo for por necessidade, nem se usará de paus 
enrolados, como manda Antônio Ferreira, por ser a telha mais conveniente. 
Ibid., p.465. 

Que tempo devem estar de cama os doentes de fraturas em pernas, 
coxas ou braços. Trat.IV, cap.V, n.7, v.1, p.466. 

Fraturas várias de uma desgraça grande, sendo diversas, como se 
curaram. Trat.IV, observação 3, n.1, v.1, p.459-460. 

Duas fraturas foram causa de ficarem dois enfermos com os membros 
pendurados pelos nervos e carnes, p.461-462. 

Feridas frescas 

Curam-se com os remédios que se apontaram no Trat.III, n.365, v.1, p.439, 
onde se achará um remédio que as cura em três dias, e n.267, p.405. 

Curam-se, felizmente, com o remédio particular que se aponta no 
Trat.VI, ainda que cortem ossos, nervos, veias ou artérias, cap.II, do n.1 até o 
n.9, v.2, p.519-522, o qual as cura em poucos dias, sem fazerem matéria, e 
três observações maravilhosas que os curiosos folgarão de ver, n.10, p.522, 
até n.21, p.526. 

Fogos 

Feitos de dia e de noite nas casas dos enfermos que saíram resfriados 
debaixo da terra foi grande remédio ou indústria. Trat.IV, cap.VI, observação 3, 
n.5, v.1, p.481, e fogo se acende sem outro fogo. Trat.III, n.222, v.1, p.388. 

Formigueiros 

Que coisa é formigueiro e com que remédios se cura. TratVII, cap.I, do n.1 até o 
n.11, com quatro observações, do n.12 até o n.29, v.2, p.567-576. 

Os formigueiros que nascem nas solas dos pés dos pretos se curam 
como se diz no TratVII, cap.II, do n.1 até o n.3, v.2, p.577-578. 
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Fomentações 

Veja-se a observação em quatro escravos do autor no Trat.VII, cap.X, 
n.6, v.2, p.602, onde se achará uma fomentação esquisita com que se acabaram 
de sarar umas contusões que não quiseram obedecer a outras. 

As fomentações de aguardente são tão admiráveis e tem o autor usado 
tanto delas que se acharão em muitas e várias partes deste volume, e no 
Trat.VII, cap.X, n.8, p.603. 

Fluxos de sangue 

Ou saiam da boca, narizes, madre ou almorreimas, ou via da urina, se 
curam eficazmente com o remédio particular que o autor faz manifesto no 
Trat.VI, cap.IV, n.1, com suas observações até n.8, v.2, p.549-552. 

Para olhos esbugalhados obra o tal remédio como coisa de milagre; 
como se deve usar dele e uma observação. Cap.IV, n.7, p.551-552. 

Para tomar fluxos de sangue, veja-se outro remédio no Trat.III, n.93, 
v.1, p.347. 

Para fluxos de sangue de artéria cortada vejam também o mesmo 
tratado, n.95, onde se achará um remédio eficaz experimentado, p.348. 

G 
Gafeira 

Com que remédios se cura. Trat.III, n.287, v.1, p.413. 

Gálico 

Com que remédios se cura. Trat.VI, cap.III, do n.1 até o n . I I , v.2, p.527-
531, aonde se acharão remédios eficazes e particulares, e nove observações, 
do n.12 até o n.31, p.531-539. 

Duas advertências acerca das talpárias, gomas e boubas, do n.33 até o 
n.39, p.540-543. 

Algumas observações de doentes que nas Minas tomaram unturas e 
mercúrio, que não sararam, do n.40 até o n.51, p.543-547. 

Outro remédio para curar gálico, em qualquer espécie que esteja, 
andando de pé, invento novo e seguro, n.52, p.547, e uma advertência acerca 
das mulas e dos esquentamentos, n.56, p.549. 



Garganta 

Atravessando-se alguma coisa na garganta, veja-se o Trat.III, n.303, v.1, 
p.419. 

Para garrotilho, ou achaques da garganta, veja-se o Trat.III, n.317, v.1. 
p.424. 

Garganta com esquinência se cura com os remédios que se apontam no 
Trat.VII, cap.VI, n.1, v.2, p.585-586. 

Gatos 

Gatinhos acabados de nascer feitos em pó é bom remédio para a asma. 
Trat.III, n.167, v.1, p.370. 

O bafo dos gatos tem antipatia com o nosso bofe, e dormindo com eles 
na cama causa asma, o que consta por mil experiências. Trat.III, v.1, p.362. 

O ouvido do gato cura o panarício por virtude oculta. Trat.III, n.153, 
v.1, p.365. 

Geléia 

A que se faz de uma galinha, um capão, seis corações de carneiro, é 
grande remédio para restaurar forças perdidas. Trat.III, n.282, v.1, p.411. 

Gordos 

Os que forem gordos e quiserem emagrecer, vejam o Trat.III, n.349, 
v.1, p.435. 

Gonorréias ou esquentamentos 

Com que remédios se curam. Trat.III, do n.51 até o n.56, v.1, p.334-335. 
Veja-se também o Trat.VI, cap.VIII, n.1, v.2, p.558, onde se achará um 

remédio particular que vencerá as que desprezarem os outros, e uma 
observação no mesmo tratado, n.25, p.536. 

Gota 

As suas dores se moderam com os remédios que se apontam no Trat.III, 
n.371, v. 1, p.441. 

Gota-serena 

A que dá nos olhos se cura admiravelmente com os remédios que se 
apontam no Trat.VII, cap.XI, do n.1 até o n.9, v.2, p.606-608. 
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Gota-coral 

Veja-se o Trat.III, n.347, v.1, p.434, onde se acharão bons remédios para 
sair do acidente, e muitos têm ficado sãos com eles. 

Gengibre 

É grande raiz para curar as inchações e dermatosas dos pés e pernas. 
Trat.III, n.39, v.1, p.329 e n.43, p.330. 

Para o mal de Luanda, Trat.III, n. 247, v.1, p.396, e para dores de 
barriga, Trat.III, n.149, p.364. 

É também grande remédio para os resfriamentos. Trat.IX, cap.I, n.2, 
v.2, p. 654 e cap.II, n.2, p.655. 

É também bom remédio para o escorbuto ou mal de Luanda. Trat.ÉII, 
n.247, v.1, p.396, e Trat.XII, n. 28, v.2, p.699. 

Η 
Hortelã 

A hortelã extingue o sêmen, assim como também a arruda, e por isso 
se não devem usar em muita quantidade. Trat. VI, cap.I, n.5, v.2, p.517. 

Hidropisias 

Estando um doente tão inchado como uma pipa por causa de uma 
hidropisia, sarou radicalmente em quarenta dias, não bebendo água de 
nenhuma qualidade e comendo seco, por conselho do autor. Trat. Đ, cap.VI, 
n.1, v.1, p.310-311. 

Formam-se algumas hidropisias da obstrução do fígado, quando é 
grande, e morrem os doentes falando. Trat.II, cap.II, n.1, v.1, p.282. 

Veja-se também a observação do sargento-mor Gaspar de Brito Soares, 
que servirá de boa doutrina aos modernos. Trat.II, cap.III, n.1, v.1, p.292, e a 
observação do capitão Manuel Dias Leite, p.292. 

Formam-se também muitas hidropisias da continuação da bebida 
chamada cachaça ou aguardente da terra. Trat.II, cap.III, n.3, v.1, p.293, onde 
se achará notícia de vários enfermos que perderam a vida por causa da 
obstrução do fígado e morreram hidrópicos. 

Veja-se também o Trat.X, cap.II, n.1, v.2, p.661-662. 
Curam-se bem com a água anti-hidrópica Trat.III, n.294-295, v.1, p.417. 



I 
Jalapa [sic] 

São as melhores purgas para tirarem as dores das juntas, causadas de 
qualidade gálica. Trat.I, cap.IV, n.3, v.1, p.235 e cap.XVIII, n.6, p.261, e Trat.VI, 
cap.III, n.1, v.2, p.527-528. 

Icterícias 
[Ver Ecterícias] 

Com que remédios se curam. Trat.III, num. 86-87, v.1, p.346. 
Veja-se o Trat.VI, n.1, v.2, p.516, onde se achará um remédio particular 

e uma observação muito boa. 

Impingens 

Veja-se o Trat.III, n.70, v.1, p.340, onde se achará um remédio certo, 
invento do autor, e n.367, p.440. 

Informação 

A que se tomar ao pretos se repetirá duas e três vezes por serem 
variáveis no que dizem, e alguns brancos rudes também. Trat.I, cap.X, v.1, 
p.247. 

Inflamação do fígado 

Sendo por causa de obstrução, são perigosas. Trat.II, cap.II, n.2, v.1, 
p.281. 

Inchação de pés, pernas e tornozelos 

Aponta-se um remédio singular, sendo feito como se diz no Trat.III, 
n.50, v.1, p.333 e n.39, p.329. 

Inhaúma 

É uma ave que se cria no Sertão do rio de São Francisco, cuja tem um 
corno na testa, [sic] que é o verdadeiro unicórnio, e uns esporões nos encontros 
das asas, que tudo é excelente contraveneno. Trat.XI, cap.II, n.5, v.2, p.674. 



Intestinos ou tripas 

Se estiverem saídos por alguma quebradura das virilhas, se meterão 
dentro com os remédios que se apontam no Trat.III, do n.235 até o n.237, v.1, 
p.392-393. 

Veja-se também o Trat.VII, cap.IV, do n.1 até o n.3, v.2, p.549-550, onde 
se acharão alguns remédios, e o comprimento que têm as tripas medidas 
pelo autor. 

Veja-se mais o cap.V que se segue, onde se acharão remédios para curar 
as quebraduras de pouco tempo, v.2, p.553-554. 

L 
Lagarto 

Os seus pós, como se devem preparar para desunir a carne dos dentes 
e tirá-los sem ferro, e que lagarto é. Trat.III, n.35, v.1, p.328. 

Lágrimas de sangue 

Com elas se deve chorar vendo acabar a vida dos enfermos de pontadas 
com vomitórios, tolhendo-lhes a respiração; uns no primeiro dia, outros no 
segundo, e o que mais é sem se poderem confessar. Trat.I, cap.XIII, n.1, v.1, 
p.251. 

Com elas saiu um enfermo debaixo da terra, e não só chorava sangue 
pelos olhos, senão que também lhe saía pela boca e ouvidos, e sarou. Trat.IV, 
cap.VI, observação 3, n.1, v.1, p.479-480. 

Lambedores 

O que se faz de aguardente com açúcar, sendo boa, feito na forma que 
se aponta, é admirável nos catarrões que procedem de causa fria. Trat.I, cap. 
VIII, n.2, v.1, p.245. 

O que se faz de raiz de capeba é excelente para a tosse com escarros de 
sangue nas pontadas. Trat.I, cap.XIX, n.1-2 e n.7, v.1, p.262-263. 

O que se faz de avenca, na forma que se aponta, também é de grande 
proveito nas tosses que ficam das pontadas ou se originam de causas frias. 
Ibid, e p.244. 

Lambedor, ou xarope violado, é bom remédio para os esquentamentos, 
assim para tirar as dores deles, como para fazer urinar, misturado com água 
de malvas. Trat.III, n. 56, v.1, p.335. 



Laranjas azedas 

São remédio eficaz para as tosses que procederem de soros delgados 
ou não obedecerem a outros remédios. Trat.I, observação 7, n.4, v.1, p.276. 

Láudano opiado 

Mistura-se nos remédios opiados, como se pode ver no fluxo de sangue 
do nariz. Trat.III, n.24, v.1, p.324. O líquido para fazer dormir. Trat.III, n.370, 
v.1, p.441. 

Leite 

O de vacas, sendo continuado, é muito prejudicial à saúde. Trat.X, cap.I, 
do n.1 até o n.9, v.2, p.659-661, onde se verão os danos que causa. 

O que se chama virginal tira as manchas da cara e covas da bexigas. 
Trat.III, n.119, v.1, p.355. 

Lenimento 

Para abrandar a dureza e inchação que costuma haver quando algum 
osso está deslocado, fora de seu lugar alguns dias, é preciso usar dele para 
se poder reduzir a seu lugar. Trat.IV, cap.III, n.7, v.1, p.453. 

Para fazer dormir, pondo-o na testa, veja-se Trat.III, n.370, v.1, p.441. 

Letras de ouro 

Fazem-se letras de ouro pelo modo que se aponta no Trat.III, n.360, 
v.1, p.438. 

Ligados por malefício 

Com que remédios se desligarão. Trat.III, n.308, v.1, p.421. 

Limão 

Os gomos de limão partidos em bocadinhos é grande remédio para 
dores de cabeça, metidos na via reta, ou havendo alguma corrupção-do-bicho. 
Trat.VIII, n.6, v.2, p.638. 

É preciso o limão para se fazer a massa e curar a corrupção-do-bicho, 
n.12,p.423, e n.17, p.425. 

É também grande remédio para curar o panarício. Trat.III, n.153, v.1, 
p.365. 

Para lavar a língua e excitar a vontade de comer no grande fastio é 
bom remédio. Trat.I, cap.XVI, n. 4, v.1, p.250. 



Língua 

Estando a língua branca e úmida depois de haver febre, é sinal de 
predominarem mais humores frios que quentes. Trat.I, cap.XVI, n.5, v.1, 
p.256. 

Quando estiver cheia de sarro, por cuja causa os doentes não podem 
comer, se lavará e raspará como se diz no Trat.I, cap.XVI, n.4, v.1, p.256. 

Lombrigas 

Conhece-se haver lombrigas pelos sinais que se apontam. Trat.I, cap.V, 
v.1, p.236. 

Remédios para matar lombrigas, inventados pelo autor. Trat. o mesmo, 
cap.VI, n.1, v.1, p.236. 

Algumas pontadas procedem de lombrigas. Trat.I, cap.IV, n.4, v.1, p.235. 
Elas mataram um enfermo em menos de vinte e quatro horas com uma 

pontada, o que o autor conheceu por fazer nele anatomia. Observação 1, 
p.267-268. 

Também iam matando a outro, se o autor não estivera advertido nos 
sinais e no pulso e da anatomia que tinha feito, o qual livrou com sucesso 
admirável. Observação 2, p.268-270. 

Iam matando a outro também, em que o autor teve contingência com 
um médico sobre a escolha do remédio, estando o doente com perigo 
evidentíssimo, com uma pontada apertadíssima, o que servirá de boa 
doutrina para os modernos. Observação 3, p.270-272. 

Estes bichos se produzem dos humores corruptos que procedem dos 
maus cozimentos. Trat.I, cap.VI, n.9, v.1, p.240. 

Μ 
Maçã 

Lançada no vinho, se conhece se é puro ou tem água. Trat.III, n.378, 
v.1, p.442. 

Madre saída fora 

Cura-se como se diz no Trat.III, n.363, v.1, p.439. 

Mal de Luanda 

Como se conhece que efeito faz e como se cura. Trat.XII, v.2, p.692-694. 
Esta enfermidade faz efeitos crônicos e agudos, e causa variedade de 

queixas alheias da notícia dos antigos. Trat.XII, n.8, v.2, p.692. 



Para esta tão terrível enfermidade faz o autor um remédio manifesto, 
particular, esquisito, certo, bem experimentado e ainda não escrito. Trat.XII, 
n.16, v.2, p.695. 

Uma observação excelente na cidade do Porto, além de outras no Brasil, 
que, estando o doente desamparado de um grave médico, sarou com o 
remédio particular acima referido. Trat.XII, n.21, v.2, p.697. 

Outra observação, n.28, p.698-699. 
Quando este mal suceder no mar, que se fará. Trat.XII, n.30, v.2, p.699. 

Maleitas ou sezões 

Curam-se eficazmente com o remédio particular que o autor inventou 
e faz público para utilidade do bem comum, melhor que a quinaquina e 
com resguardo de três dias somente. Trat.VI, cap.I, do n.1 até o n.8 e uma 
observação que vale por muitas, do n.9 até o n.15, v.2, p.516-519. 

Medicamentos 

Os que se aplicarem às enfermidades das Minas, sejam sempre de 
natureza quentes pela maior parte. Trat.I, cap.XI, n.2, v.1, p.248. 

Médico 

O que for falto de experiência nas Minas há de temer na escolha do 
remédio para curar escarros de sangue nas pontadas com aperto. Trat.I, 
cap.XX, n.7, v.1, p.266. 

Mel de pau 

É grande remédio para curar obstruções. Trat.II, cap.V, n.1, v.1, p.299 e 
n.7, p.302 e n.9, p.302. 

Melado ou mel 

O que se faz de cana-de-açúcar nas Minas causa os danos que se 
apontam no Trat.X, cap.II, n.4, v.2, p.662. 

Mênstruo 

Com que remédios se provoca às mulheres, estando impedido por 
alguma obstrução.Trat.II, cap.II, n.16, v.1, p.289 e cap.V, advertência muito 
necessária, observações em mulheres, n.10, v.1, p.303. 



Mercúrio em sustância 

Com ele se curaram vários doentes nas Minas que não sararam, ou fosse 
porque os doentes tivessem mau regimento ou porque o azougue tem antipatia 
com algumas naturezas, ou porque o clima das Minas o não permita, como 
sempre pareceu ao autor por mais certo. Trat.VI, observações dos doentes que 
tomaram unturas e mercúrio que não sararam, n.40, v.2, p.543. 

Mercúrio sublimado e misturado com os mais medicamentos que se 
apontam é soberano remédio para curar qualquer causa gálica, ou seja boubas, 
cavalos, mulas, esquentamentos, gomas ou talpárias. Trat.VI, observação 7, 
n.25, v.2, p.536, e observação 8, n.28, p.537-538 e observação 9. Ĺ advertência 
acerca das boubas, p.538. 

A receita das pílulas do mercúrio sublimado se achará no n.7, p.517. 

Mordedura 

A de víbora e mais cobras venenosas do Brasil, se cura com os remédios 
que se apontam no Trat.XI, cap.IV, n.1-2, v.2, p.681-682 e cap.V, do n.1 até o 
n.8, p.682-685 e cap.VI, do n.1 até o n.5, p.686-687. 

Os mordidos devem guardar à risca três condições. Trat.XI, cap.V, n.1, 
v.2, p.682-683. 

Mortalha 

Um pedaço de mortalha de qualquer defunto é remédio de antipatia 
para recolher o sesso saído fora e almorreimas. Trat.III, n.201, v.1, p.381. 

Morte 

Sucede haver morte repentina bebendo alguma pessoa água, indo suado 
por algum caminho ou tendo feito algum exercício.Trat.X, n. 17, v.2, p.666. 

Um preto morreu da mesma causa à vista do autor. Ibid. 
O autor quase experimentava o mesmo. Ibid. 
Um homem casado experimentou o mesmo, levantando-se do ato 

conjugal e saindo para fora de casa ao vento. Trat.X, cap.II, n.12, v.2, p.664. 

Móvito 

Com que remédios se impedirão os móvitos. Trat.III, n.60, v.1, p.337. 

Mulheres 

Estando doentes, devem tomar banhos ou lavatórios em ambas as vias, 
e a razão por quê. Trat.I, cap.XVI, n.1, v.1, p.254. 



As do Brasil, por terem costume de tomar banhos todas as noites, por 
esta mesma razão não são acometidas da enfermidade chamada corrupção-
do-bicho. Trat.VIII, n. 27, v.2, p.644. 

Minas 

Nelas se verificam as razões que o autor aponta. Trat.I, cap.I, n.3, v.1, 
p.230-233. 

Ministro 

O que se nomeia deixou saudade aos habitadores da Bahia e teve muito 
gosto que o autor procurasse a receita do insigne remédio para o escorbuto 
ou mal de Luanda. Trat.XII, n. 3, v.2, p.690. 

Ν 
Nascidas, ou inchaços 

de humor frio [sic] 

Com que remédios se curam. Trat.VII, cap.VII, n.1, v.2, p.589-590. 
Os inchaços, apostemas ou abscessos que costumam nascer em qualquer 

parte do corpo se curam com os remédios que se apontam no Trat.III, n.305, 
v.1, p.420. 

Natureza secas ou ressecadas 

Veja-se o Trat.II, cap.V, n.5, v.1, p.301 e Trat.X, cap.I, n.8, v.2, p.661. 

Nervos 

Sendo cortados nos dedos das mãos ou pés, e sendo curados encolhidos, 
encolhidos ficarão para sempre; mas, se forem curados estendidos, é certo 
fazerem depois seu movimento mais ou menos segundo o dano; e também é 
certo o unirem. Trat.IV, cap.VI, observação 3, n. 8, v.1, p.482. 

Os nervos cortados, com que remédios se curam. Trat.VI, cap.XI, 
observação de um caso grande que uniram os nervos e ficou o doente sem 
lesão, n.1, v.2, p.559. 

Nódoas nas crianças 

As com que algumas nascem se curam pelo modo que se aponta no 
Trat.III, n.288, v.1, p.414. 
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Nσdoas em vestidos 

Tiram-se com os remédios que se apontam no Trat.IIÉ, n. 216, v.1, p.386. 

O 
O autor 

Não é oráculo para escrever novo modo de curar as doenças, sem se 
conformar com os antigos mestres, e a razão por quê. Trat.I, cap.I, n.3, v.1, 
p.230. 

Obstruções 

Como nas Minas há muitas obstruções pelo clima ser muito conducente 
a elas, têm dado muito cuidado aos protetores; o autor expõe o seu método 
curativo, que a razão e a experiência lhe têm ensinado; cada um seguirá o 
que melhor lhe parecer. Trat.II, cap.I, n.1, v.1, p.281. 

A obstrução do fígado, como se conhecerá e como se curará. Trat.II, 
cap.II, do n.1 até o n.17, v.1, p.282-289. 

Se o doente da obstrução do fígado estiver esquentado, com que 
remédios se curará. Trat.II, do n.1 até o n.4, v.1, p.290-292. 

Observações em obstruções do fígado. Trat.II, cap.III, v.1, p.292-298, 
Trat.X, cap.II, n.15, v.2, p.665. 

Notícia de vários enfermos que perderam a vida por causa da obstrução 
do fígado. Trat.II, v.1, p.281-283. 

Quem curar obstruções com medicamentos purgantes, sem usar pri
meiro dos preparantes simples, não só as não curará, senão que se farão as 
obstruções maiores, e a razão por quê. Trat.II, n.13, v.1, p.287-288. 

Obstruções se não podem curar sem exercício, e os proveitos que dele 
resultam, n.15, p.63. 

Sendo a obstrução em mulheres, que purgas se lhe deve dar, n.16, p.64. 
Sendo as obstruções do baço e do mesentério, como se conhece e como 

se cura. Trat.II, cap.IV, do n.1 até o n.3, v.1, p.298-299, cap.V, do n.1 até o 
n.14, p.299-304. 

Ĺ uma advertência muito necessária, cap. V, do n.1 até o n.9, v.1, p.304-
307. 

Sendo em mulher com faltas de conjunção, com que remédios se 
curarão, cap. V, n.10, v.1, p.308. 

Observações em obstruções do baço e do mesentério, cap.VI, observação 1, 
n.1, v.1, p.310-311. 
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Obstruções são causa de muitas enfermidades e, sem se curar a 
obstrução, se não curará a tal enfermidade. Trat.I, n.2, v.1, p.229-230. 

Óleos comuns 

O de canela cura as hérnias duras como pedra. Trat.III, n. 252, v.1, p.398. 
O de copaúba, ou capaíva, que tudo é o mesmo, é grande remédio 

para esquentamentos, sendo aplicado como se diz. Trat.III, n.53, v.1, p.334. 
O que o autor ensina a fazer de folhas de arruda e de alecrim é grande 

remédio para todas as queixas que procederem de causa fria. Trat.III, n.279, 
v.1, p.409 e Trat.I, cap.XXI, observação 5, n.2, v.1, p.273. 

Nos pleurises das Minas não convém aplicar óleos e a razão por quê. 
Trat.III, n.246, v.1, p.395. 

O que se chama óleo real, como se faz e para que serve. Trat.III, n.270, 
v.1, p.405. 

O de amêndoas doces é bom para quem tomou solimão. Trat.XI, cap.I, 
n.7, v.2, p.688-689, e para quem tomou rosalgar e água-forte. O de semente 
de nabos para o mesmo, ibid até 671. 

Óleo de ouro 

De que se faz, como se deve usar dele e como se deve tratar. Trat.V, n.2, 
3 , 4 e 6 , v.2, p.489-491. 

É tão maravilhoso este óleo que algumas vezes basta um só círculo 
para curar uma ferida ou chaga. Trat.V, n.5, v.2, p.490-491. 

Óleo de ouro, para que enfermidades serve. Trat.V, n.1, v.2, p.489. 
Serve para fleumão, como se deve aplicar e a que tempo. Ibid. 
Serve para os furúnculos, como se aplica e a que tempo, n.2, p.489. 

Serve para os carbúnculos, como e a que tempo. Ibid, n.3, p.490. 
Serve para curar os antrazes, como se aplica e a que tempo, n.6, seus 

sinais, n.7, observação, n. 10, p.492-493. 
Serve para curar a gangrena, como se deve aplicar e a que tempo, n.11-

12, p.494. 
Serve para curar os panarícios, ou sejam malignos ou benignos, e como 

se há de aplicar, n.13-15, p.495. 
Serve para gastar e dessecar as carnes supérfluas que nascem nas unhas 

das mãos e dos pés, n.14, p.495. 
Serve para curar os apostemas do lacrimal e impedir que fiquem fistulas, 

como sucede pela maior parte, e curá-las depois de feitas, e para curar as 
verrugas que nascem junto aos olhos, na cara e nas pestanas, e com que 
condições, n. 16, p.495. 

Serve para todas as dores de flatos e da garganta, e uma observação, 
n.17,18,19 e 20, p.495-496. 



Serve para curar as escrófulas, ou por outro nome alporcas, e com que 
condições, do n.24 até o n.26, p.497-498. 

Serve para curar os cirros, como e com que condições, do n.27 até o 
n.31, com uma observação, p.498-499. 

Serve para curar os cancros, como e a que tempo se há de aplicar, n.32, 
p.449-500. 

Serve, finalmente, o óleo de ouro para curar as feridas do peito 
penetrantes, como se deve usar dele, seus sinais e suas circunstâncias, 
algumas novas; suas observações boas, do n.41 até o n.78, p.502-513. 

Óleos, azeite, ou coisas untuosas não convém nas ajudas, havendo 
corrupção-do-bicho, e a razão por quê. Trat.VIII, v.2, p.635. 

Olhos 

Estando brancos, e a língua, como se diz, são sinais certos de procederem 
as pontadas de causa fria. Trat.I, cap.XII, v.1, p.249-250. 

Olhos, ou olho que estiver tão inflamado ou esbugalhado que pareça 
quer saltar fora, se remediará facilmente com o insigne remédio particular 
que se ensina no Trat.VI, cap.IV, n.7, v.2, p.55-552, uma observação. Ibid. 

Olhos que estiverem inflamados, se curarão muito bem com os remédios 
que se apontam; e para névoas, belidas, feridas e icterícias neles no Trat.III, 
do n.73 até o n.86, v.1, p.341-346. 

Olhos inflamados e com dores que não queiram obedecer a outros 
remédios obedecerão ao colírio, que chamo de milagre, que se achará no 
Trat. VI, cap.IX, n.1, v.2, p.558. E outro semelhante no Trat.III, n. 75, v.1, 
p.341. 

Olhos com gota-serena se curam admiravelmente com os remédios que 
se apontam no Trat.VII, cap.XI, do n.1 até o n.9, v.2, p.606-609. 

Olhos de embaúba 

São soberanos os olhos desta árvore para fazer emplastos para curar 
quebraduras e deslocações. Trat.IV, cap.I, n.4, v.1, p.448. 

Ópio 

Sinais de quem tomou ópio e com que remédios se lhe deve acudir. 
Trat.XI, n.18, p.2, p.672. 

Oftalmia: veja-se olhos inflamados. 
Olhos quebrados: veja-se fraturas. 
Olhos deslocados: veja-se deslocações. 
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Ourinas [sic] 

Quando as urinas estiverem suprimidas ou o doente urinar pouco, se 
remediará com o remédio particular que se aponta no Trat.VI, cap.V, n.1, 
v.2, p.553. 

Quem tiver falta de urinar, ou seja por causa de esquentamento ou por 
outra qualquer causa, veja o Trat.III, n.55-56, v.1, p.335. 

Ourina [sic] com sangue 

Se proceder por causa de esquentamento, use-se do remédio no Trat.III, 
n.56, v.1, p.335 e, por outra causa, refresque-se o doente e veja-se a Polianthea 
do doutor Curvo, Trat.II, cap.LVI, v.1, p.335, aonde se acharão as várias causas 
por onde pode sair o sangue de mistura com a urina e os seus remédios. 

Ouvidos 

Estando com surdez ou zunidos, ou que deitem matéria, se curarão com 
os remédios que se apontam no Trat.III, do n.129 até o n.141, v.1, p.358-361. 

Ouvidos com bicho dentro, mosca, água, grão de trigo, de feijão ou de 
milho, se curarão como se diz no Trat.III, n. 239, v.1, p.393. 

Todos os remédios que se aplicarem aos ouvidos hão de ser quentes, 
exceto o espírito de vinho, porque todos os espíritos se aplicam frios. Trat.III, 
n.131, v.1, p.358. 

Ρ 
Panarício 

Para este achaque se acharão remédios bons no Trat.III, do n.152 até o 
n.156, v.1, p.365-367. 

Papos 

Para esta doença mais comum nas Minas, em São Paulo e suas vilas, se 
acharão remédios bons no Trat.VII, cap.VIII, n.1, v.2, p.592. 

Páreas 

Tantas forem as crianças, tantas devem ser as páreas e remédios para 
se lançarem. Trat.III, n.296, v.1, p.417. 



Parir 

Veja-se o Trat.III, n.302, v.1, p.419, e n.368, p.440, e para fazer lançar páreas. 

Paralisias, estupores ou ramo de ar 

Para estas enfermidades são boas as purgas de rom. Trat.II, cap.II, n.16, 
v.1, p.289. 

Para o mesmo ou resfriamento de pernas ou braços que estiverem 
esquecidos, um remédio muito bom que se achará no Trat.VI, cap.XI, n.1, 
v.2, p.559. 

Outro remédio que sarou dois enfermos estando com braços e pernas 
esquecidos, que escusaram caldas. Trat.VI, v.2, p.560. 

Pleurises 

De que causas procedem. Trat.I, cap.I, n.2, v.1, p.230, e que remédio se 
lhes devem aplicar, ibid. 

Pós específicos para os pleurises. Trat.III, n.244, v.1, p.395, e um remédio 
sobre todos quantos há, n.245, p.395, e n.246, p. 395 com razões boas. Ibid. 

Peripneumonias 

Diferem pouco dos pleurises e também a sua cura. Trat.I, cap.XXI, 
observação 7, n.12, v.1, p.279. 

Pretos 

Como são variáveis no que dizem, se tirem as suas informações com vagar 
e paciência por duas e três vezes, porque, perigando um, o dinheiro dele posto 
em prata carrega outro. Trat.I, cap.XXI, observação 2, n.2, v.1, p.276. 

São, de natureza, mais robustos que os brancos. N.14, p.280. 
Os que são bons, quando dizem que estão doentes, estão meio mortos, 

e pela maior parte vêm a morrer. Ibid. 
Os de nação Cobus e os Angola nas doenças são muito moles e, pelo 

contrário, os de nação Mina são muitos duros. ibid. 

Preparantes 

Estes medicamentos misturados com purgantes não convém nas 
obstruções e razão por que. Trat.II, cap.II, n.3, v.1, p.28-283. 



Pedra cordial 

A que se acha no bucho de alguns veados que têm manchas brancas é 
singular contraveneno nas mordeduras venenosas, e muito cordial nas febres. 
TratXI, cap.II, n.6, v.2, p.674. 

Pólipo 

É tumor que nasce dentro no nariz e com que remédio se cura. Trat.III, 
n.111, v.1, p.353. 

Pólvora 

É bom contraveneno nas mordeduras venenosas, como se pode ver no 
TratXI, cap.VI, n.3-4, v.2, p.686-687. 

Porco-espinho 

O preço da sua pedra e as suas virtudes para que servem. Trat.III, n.241, 
v.1, p.394. 

Porco-montês 

Este animal tem simpatia com os cavalos porque, enquanto ele estiver 
debaixo deles, não darão um passo, ainda que os matem com esporadas. Ibid. 

Pós cornaquinos 

São excelentes para obstruções. Trat.II, cap.II, n.12, v.1, p.286. 
De que constam os pós cornaquinos e que efeitos fazem. Trat.III, n.276, 

v.1, p.408. 
Os pós contra gálico que têm curado muitos doentes. Trat.III, n.356, 

v.1, p.437. 
Pós de cascas de ovo para curar feridas frescas e chagas. Trat.III, n.267, 

v.1, p.405 e Trat.VII, cap.XIV, n.1, v.2, p.616-617. 
Pós de caroba do campo misturados com pós de pedra-lipes, mais ou menos 

segundo o estado da chaga, as cura eficazmente. Trat.VII, cap.IX, v.2, p.594. 
Estes pós curam também as chagas podres. TratVII, observação, v.2, 

p.619. 



Pós simpáticos 

Os pós da simpatia curam os fluxos de sangue lançados em pano que 
esteja molhado no sangue do tal fluxo ou no instrumento que feriu. Proêmio. 
Trat.III, n.15, v.1, p.322. 

Professores 

Os da Cirurgia e Medicina se enganam com as enfermidades das Minas 
a cada passo. Trat.I, cap.I, n.1, v.1, p.229. 

Pontadas 

Algumas principiam por dores de cabeça, pescoço e ombros, a que muitos 
professores chamam reumatismos e se enganam. Trat.I, cap.VII, n.2, v.1, p.241. 

Purgas 

As de resina de batata são universais e também capitais. Trat.I, cap.IV, 
n.3, v.1, p.235. 

Estas purgas são as melhores que há para os pleurises das Minas. Trat.I, 
cap.VII, n.3, v.1, p.242. 

Havendo sinais de lombrigas ou desconfiança que as possa haver, se 
misturarão nestas purgas alexi-fármacos contra elas, como se diz. Ibid. 

Sendo a pontada com aperto se dará ao doente uma purga destas, a 
qualquer hora do dia ou da noite, porque só ela poderá livrar ao doente da 
morte. Trat.I, cap.XIII, n.2, v.1, p.251 e cap.VII, n.2, v.1, p.341. 

Estas purgas e as de pós cornaquinos são maravilhosos nas obstruções, 
sendo os pós cornaquinos verdadeiros. Trat.II, cap.V, n.2, v.1, p.300. 

As purgas de trociscos de Fioravanto também são boas nas obstruções, 
suposto não são tão boas por serem brandas; e as que hão de arrancar os 
humores das obstruções hão de ter fortaleza. Trat.II, cap.II, n.12, v.1, p.286 e 
cap.V, n.4, p.300, cap.VI, observação 3, em Domingos Francisco de Oliveira, 
n.5, v.1, p.315. 

As purgas de rom, estando o rom em pedra, e fazer dele pós para purgar 
as mulheres que tiverem obstruções, são maravilhosas purgas, assim para a 
tal obstrução como para lhe fazer vir a conjunção, que sempre as obstrutas 
têm falta delas. Trat.II, cap.II, n.16, v.1, p.289. 

Também estas purgas são boas para quem tiver paralisias ou ramo de 
ar. Ibid e cap.V, n.10, v.1, p.303. 



As purgas de maná compostas são admiráveis em todas as enfermidades 
do peito. Trat.I, cap.XVI, n.2, v.1, p.255. 

As purgas de jalapa são muito próprias para os humores gálicos e muito 
singulares para as queixas de juntas, quando há dores nelas. Trat.I, cap.IV, 
n.3, v.1, p.235 e cap.XVIII, n.6, p.261 e Trat.VI, cap.III, n.1, v.2, p.527-528 e 
observação 2, n.17, p.311, e observação 3, n.18, p.312 e observação 5, n.20, p.312, 
e observação 9-10, de Rafael Pires, n.29-30, p.317-318. 

As mais purgas se acharão na cura das enfermidades nos seus 
tratados e capítulos 

Q 
Qualidade ocultas, simpatias e antipatias 

Que coisa é qualidade e virtude oculta, simpatias e antipatias, que têm 
umas coisas com outras. Trat.III, n.203, v.1, p.381-382. 

Quebraduras ou fraturas 

Que coisa é quebradura ou fratura, como se conhece e como se cura. 
Trat.IV, cap.I, n.1, v.1, p.447. 

As quebraduras ou fraturas sem ferida, como se curam. Trat.IV, cap.V, 
n.1, v.1, p.462-463. 

As quebraduras ou fraturas com ferida como se curam. Trat.IV, cap.VI, 
n.1, v.1, p.473. 

Quebraduras ou roturas das virilhas 

Como se conhecerão e com que remédios se curarão. Trat.VII, cap.IV, 
n.1, v.2, p.580. 

As que podem admitir cura própria. Trat.VII, cap.V, do n.1 até o n. 8, 
v.2, p.582-585. 

Quedas 

As quedas, pancadas, caída de alto ou aperto, com que remédios se 
curam. Trat.VII, cap.X, n.1, v.2, p.600-601. 



Queijo 

Com ele se faz um emplasto para durezas de juntas ou tumores duros 
em outra qualquer parte. Trat.III, n.1 16, v.1, p.354. 

Queimaduras de pólvora 

Curam-se com os remédios que se apontam no Trat.III, n.157, v.1, p.367. 

Queimaduras de água ou fogo 

Curam-se admiravelmente com os remédios particulares que se 
apontam no Trat.III, do n.158 até o n.163, v.1, p.367-369. 

Quinaquina 

Sendo remédio amargosíssimo e tendo-se por certo para curar sezões, 
por qualquer descuido não aproveita, ou ainda sem ele; e o remédio que se 
manifesta é certíssimo e sem regimento, como se pode ver no Trat.VI, cap.I, 
n.2, v.2, p.516. 

Queixas 

As grandes não costumam obedecer senão a grande remédio. Trat.I, 
cap.XX, v. 1, p.263. 

Sendo maiores de noite que de dia são indícios que sempre observei, 
pecarem mais em humores frios que quentes. Trat.I, cap.XXI, observação 6, 
n.2, v.1, p.274 e observação 7, n.3, p.276. 

R 
Raiz de butua 

Esta raiz é grande contraveneno, desfaz os apostemas internos, 
bebendo-se o seu cozimento ordinariamente. Trat.XI, cap.II, n.9, v.2, p.675. 

É singular para curar chagas do fígado e suas gretaduras, como se pode 
ver na receita que se manifesta, n.11, p.676 e uma observação. 

Para chagas da boca que procederem de defluxos por causa quente, 
para pleurises, para faltas de conjunção, apostemas duros, erisipelas, dores 
de cólica, de barriga ou de estômago, câmaras de sangue, purgações da 



madre, para toda a sorte de veneno, para a icterícia, o melhor remédio do 
mundo, para esquentamentos, para o parto, páreas e molas; e a mais preta é 
a melhor, do n. 12 até o n.14, p.676-678. 

Raiz de capeba 

Esta raiz tem as singularíssimas virtudes que se apontam para curar 
tantas enfermidades, como se pode ver no Trat.II, cap.V, n.11, v.1, p.303 e 
Trat.I, cap.XIII, n.1, v.1, p.251 e cap.XIV, n.2, p.252, onde se verão os grandes 
efeitos que faz para curar pontadas e para provocar a conjunção das 
mulheres. 

Desta singular raiz se faz um lambedor de grande eficácia para os que 
lançam escarros de sangue. Trat.I, cap.XIX, n.2, v.1, p.263. 

Veja-se uma advertência muito necessária no Trat.II, cap.V, n.1, 2 e 3, 
v.1, p.299-300, e duas observações em mulheres com obstruções, n.10, p.303, 
e outra observação em um homem, n.3 e n.6, p.300-301. 

Veja-se também o Trat.VII, cap.I, n.1, v.2, p.567-568, e n.3, ibid, e uma 
observação em quatro escravos do autor, p.570. 

Raiz de cipó chamada poalha, ou pacacoanha 

Esta raiz é soberana para toda a qualidade de cursos, ou sejam com 
sangue ou sem ele, porque os cura certamente, aplicando-se como se apontam 
no Trat.VII, cap.XVII, n.7, v.2, p.629 e 630 e Trat.XI, cap.II, n.16, v.2, p.678, e 
contra os venenos. 

Raiz da árvore espinhosa 

É bom remédio para esquentamentos, cuja descrição se achará no 
Trat.III, n.51, v.1, p.334. 

Raiz de gengibre 

É tão singular para inchação de pernas e pés que fazem covas pondo-
lhe os dedos, quer sejam modernas, quer antigas, como se pode ver no Trat.III, 
n.39, v.1, p.329, e n.43, p.330, e para mal de Luanda, Trat.III, n.247, v.1, p.396, 
e n.248, p.396 e Trat.XII, n.28, v.2, p.698-699. 



Raiz de jabarandi [sic] 

É muito bom remédio para dores de dentes. Trat.III, n.38, v.1, p.328, e 
para resfriamentos de bestas, n.143, p.361. 

Raiz de jurubeba 

É bom remédio para esquentamentos e fazer urinar. Trat.III, n.54, v.1, 
p.335. 

Raiz de mil-homens 

É bom contraveneno e para malefícios e dores de barriga. TratXI, cap.II, 
n.7,v.2, p.674-675. 

Raiz de orelha-de-onça 

É soberano para toda a casta de venenos, para malefícios e mordeduras 
venenosas. Trat.XI, cap.II, n.8, v.2, p.675. 

Raiz de velame 

É grande contraveneno para mordeduras venenosas. Trat.XI, cap.VI, 
n.3, v.2, p.686. 

Rânula 

É apostema ou tumor que nasce debaixo da língua e se cura, felizmente, 
com o remédio que se aponta no Trat.III, n.348, v.1, p.434. 

Remédios no Tratado III 

Receita de mel de tanque para curar obstruções. Trat.III, n.352, v.1, p.436. 
Remédios para áreas dos rins, bexiga, chagas cancrosas e para conceber, 

n.375, v.1, p.442. 
Remédio para chagas escorbutas de boca ou mal de Luanda, n.247, v.1, 

p.396. 
Remédios para dores de dentes, arrancar os furados, para os tirar sem 

ferro, para tirar as suas dores infalivelmente e para curar feridas frescas, por 
grandes que sejam, do n.29 até o n.34, p.326-327. 



Remédio para alimpar a limosidade dos dentes ou pedra que se cria 
neles, n.26-27, p.325. 

Remédio para tirar negridão dos dentes, n.28, p.326 e como se preparam 
os pós do lagarto, n.35, p.328. 

Remédios para tomar o fluxo de sangue dos narizes se acharão vários, 
do n.15 até o n.25, p.322-325. 

Remédio para febres e para as malignas, n.65-67, p.338-339. 
Remédio para feridas nos olhos, do n.77 até o n.79, p.342. 
Remédios para dores de cólica, vários e experimentados, do n.145 até o 

n.151, p.362-365. 
Remédio para inchação dos queixos por causa de dores de dentes, n.37, 

p.328. 
Remédio para inchação de pernas, pés e tornozelos que faz covas pondo-

lhe os dedos, n.39, p.329-334, com uma observação na própria pessoa do 
autor. 

Remédio para as mesmas inchações, invento do autor, de que tem usado 
com bom sucesso, n.50, p.333. 

Remédio para gonorréias ou esquentamentos, n.51, p.334. 
Remédios para o mesmo e para fazer urinar os que têm muitas dores 

no princípio, do n.51 até o n.56, p.334-335. 
Remédio para icterícia nos olhos, n. 86-87, p.346. 
Remédio para névoas, cegos, cicatrizes e belidas nos olhos, do n.80 até 

o n.83, p.342-343. 
Remédios para quando os olhos estiverem inflamados, n.84-85, 

p.344-345. 
Remédio para impinges, n.70, p.340, e n.72, p.341. 
Remédio para lançar a criança que estiver morta no ventre de sua mãe, 

e para lançar as páreas, e para não mover, do n.57 até o n.59, p.336. 
Remédio para acidentes uterinos ou sufocação da madre, do n.61 até o 

n. 64, p.337-338. 
Remédio para o panarício, do n.152 até o n.156, p.365-367. 
Remédio para o bafo fedorento, n.210, p.385. 
Remédio para os trateados não sentirem as dores. Ibid. 
Remédio para tomar fluxo de sangue de artéria cortada, n.95, p.348. 
Remédio para não sonhar, n.118, p.355. 
Remédio para resfriamento de bestas, n.143, p.361-362. 
Remédios para queimaduras de pólvora na cara e outras partes, para 

as de água quente ou fogo, para não empolaram e curá-las depois de chagas, 
certos e experimentados, do n.157 até o n.163, p.367-369. 

Remédio para a asma, do n.164 até o n.176, com uma observação, p.369-
373. 



Remédios para os calos se tirarem sem risco da vida e para não tornarem 
a nascer, e para os das fontes, do n.182 até o n.189, p.375-377. 

Remédio para chagas do membro viril e mais partes, do n.190 até o 
ç.192, p.377-378. 

Remédio para os bêbados entrarem em seu juízo, n.206, p.384. 
Remédio para quem tiver a barriga inchada por causa de flatos ou faltas 

de conjunção mensal, n.207, v.1, p.384. 
Remédio para quem comer barro, o aborrecer para sempre, n.208-209, 

p.384-385. 
Remédio para, quando alguma pintura estiver denegrida ou asseada, 

ficar como nova, n.215, p.386. 
Remédios para tirar nódoas de vestidos e pingas de cera, n.216-217, 

p.386-387. 
Remédio para afugentar as pulgas e piolhos, p.387. 
Remédio para matar piolhos ladros, n.220, p.387. 
Remédio para conservar fruta sem apodrecer, n.221, p.388. 
Remédio para se acender fogo com dois paus, n.222, p.388. 
Remédio para os amancebados se apartarem sem que a justiça os 

obrigue, n.224, p.389. 
Remédio para as dores e as nódoas dos açoites, p.389. 
Remédio para a diabética e que enfermidade é, n.211-212, p.385. 
Remédio para as abelhas não morderem, p.385. 
Remédio para o mal cheiro da boca, n.226, p.389. 
Remédio para dor de ciática, n.227, p.389. 
Remédio para rachaduras nos calcanhares, p.390. 
Remédio para rachaduras nos bicos dos peitos, p.390. 
Remédio para unhas leprosas ou sarnosas, p.390. 
Remédio para quando alguma tripa dá volta, a que os autores chamam 

paixão ilíaca, ou miserere mei, do n.231 até o n.238, p.390-393. 
Remédio para quando entra alguma coisa nos ouvidos, seja o que for, 

n.239-240, p.393-394. 
Remédio para os que tiverem mau cheiro nos pés ou sovacos, n.243, 

p.395. 
Remédio para o pleuris, pós específicos e experimentados, p.395. 
Remédio para o mesmo, sobre todos quantos há, n.245, p.395. 
Remédio para chagas escorbúticas, n.240, p.394. 
Remédio para hérnias nos testículos, que estejam duras como pedra, e 

para as humorais, n.240 até o n.253, p.394-398. 
Remédio para quem tiver cursos, do n.254 até o n.263, p.398-402. 
Remédio para tosses muito antigas e arrotos contínuos, n.264, p.402. 
Remédio para feridas frescas, n.267, p.405. 



Remédio para feridas ou escalavraduras, n.269, p.405. 
Remédio para defluxões da cabeça, n.274, p.407. 
Remédios que se aplicam por fora, comunicam suas boas ou más 

virtudes dentro, n.278, p.409. 
Remédio certo e experimentado para chagas velhas que não querem 

obedecer a outro algum, n.364, p.439. 

Resfriamentos 

Que coisa é resfriamento, de que coisas procede, seus sinais e seus 
prognósticos. Trat.IX, do n.1 até o n.9, v.2, p.651-653. 

Como se curam os mais leves, cap.I, p.653-655. 
Como se curam os mais pesados, cap.II, do n.1 até o n.12, p.655-658. 

Respiração 

Respiração apertada por causa de pontadas pleuríticas. Trat.I, cap.XIII, 
n.1, v.1, p.250 e cap.XXI, observação 2, n.1, p.268 e Trat.II, cap.III, observação 
1, n.1, v.1, p.292, observação 2, do n.1 até o n.4, p.293-294, por causa de 
obstruções, e notícia de vários enfermos que perderam a vida por causa de 
obstruções no fígado, sufocados da respiração, e Trat.III, n.175, v.1, p.372-
373, por causa de asma sufocante, de que sarou o enfermo e se acabou de 
livrar das repetições, saindo das Minas, e Trat.XII, observação, n.21, v.2, p.697. 

Reumatismo 

Para esta doença é grande remédio a água da rainha de Hungria e 
outros. Trat.III, n.283-284, v.1, p.411. 

Reumatismo se não deve chamar a todas as dores de ombros ou pescoço. 
Trat.I, cap.VII, n.2, v.1, p.241. 

Romã 

Sendo azeda é remédio certo para fazer parar os vômitos. Trat.III, n.346, 
v.1, p.434. 

Roupa lavada 

Esta se pode vestir em algumas doenças que se apontam no Trat.III, 
n.285, v.1, p.412. 



Rouquidão de voz 

Esta rouquidão, catarro e tosse se curam como se diz no Trat.III, n.345, 
v.1, p.433. 

Ruibarbo 

Com algumas purgas dele e com os mais remédios curou o autor umas 
cameras contínuas que procediam de uma obstrução no fígado. Trat.II, cap.III, 
n.3, observação Đ, v.1, p.293-294. 

S 
Sal 

Sendo o sal do Reino e não da terra, é grande remédio para curar os 
tumores de humor frio que nascem nas costas das mãos, fazendo-se como se 
aponta no Trat.VTI, cap.VII, n.2, v.2, p.590. 

É também grande remédio para chagas podres e matar bichos de mosca-
varejeira. Trat.VII, cap.XII, n.8, v.2, p.611-612. 

É também grande remédio para dessecar inchação de humor frio. 
Trat.VII, cap.XVII, observação última, n.17, v.2, p.633. 

Serve mais para curar os antrazes, Trat.VI, n.8, v.2, p.517. 

Sangrias 

Não convém em escarros de sangue, a razão por quê. Trat.I, cap.XX, 
n.3, v.1, p.264. 

Estas se devem fazer no braço e no pé juntamente nas pontadas, tendo 
o doente os sinais que se apontam no Trat.I, cap.XVI, n.1, v.1, p.254. 

Devem se suspender, tanto que a febre declinar para melhora, pelos 
danos que causam. Trat.I, cap.XVI, n.2,v.1, p.255, e n.3, p.356. 

Sendo no braço somente, tenho visto maus sucessos, e a razão por quê. 
Trat.1, cap.XVIII, n.2, v.1, p.259. 

Dando-se as sangrias com excesso, fazem os gravíssimos danos que se 
apontam. Trat.I, cap.XXI, observação 7, n.9-10, v.1, p.277-279. 

As que se fazem nas costa da mão para câmaras. Trat.III, n.259, v.1, 
p.400. 

Sangrias não convém nos avenenados, nem em mordeduras venenosas, 
e a razão por quê. Trat.XI, cap.II, n.18, v.2, p.678. 

Também não convém nos enchimentos de estômago, ainda que haja febre. 



Sangue menstrual 

Se o sangue menstrual é venenoso e que danos faz. Trat.XI, cap.VII, 
n.1, v.2, p.688. 

Sangue 

Lança-se sangue pelos narizes, boca, ouvidos, olhos, cano da urina e 
algumas vezes pelas unhas dos pés e mãos na mordedura da cobra de 
cascavel. Trat.XI, cap.V, n.1, v.2, p.682-683. 

Sangue pela boca ou pelas outras partes 

Estanca-se com o remédio particular que se aponta no Trat.VI, cap.IV, 
n. 2, v.2, p.550. 

Sangue pela boca ou tísica 

Veja-se o Trat.VI, cap.X, n.1, v.2, p.559, onde se achará um remédio 
particular de uma fruta, há pouco descoberto, e para artéria cortada um 
remédio certo. Trat.III, n.95, v.1, p.122. 

Sarna ou gafeira 

A de bestas ou de cães de préstimo se curam certamente com o remédio 
que se aponta no Trat.III, n.287, v.1, p.413. 

Saúde 

Advertências para melhor se conservar a saúde nas Minas. Trat.1, cap.XI, 
n.3, v.1, p.249 e Trat.X, n.8, v.2, p.663. 

Sebo [Ver Cebo] 

Sipó [sic] 

A raiz do cipó chamada pacacoanha, ou por outro nome poalha, é o 
único remédio para câmaras, ou sejam de sangue ou sem ele, como se pode 
ver no Trat.VII, cap.XVII, n.7, v.2, p.629 e 630. 

Sinais com que algumas crianças nascem 

Curam-se os sinais ou nódoas com os remédios que se apontam no 
Trat.III, n.288, v.1, p.414. 



Sipreste [sic] 

Como se semeiam, plantam e tratam. Trat.III, n.380, v.1, p.443. 

Solimão 

Quem tomou solimão se conhecerá pelos sinais que se apontam, e se 
remediarão os seus danos. Trat.XI, cap.I, n.6, v.2, p.668. 

Sonhos 

Os medonhos, em que se representam fantasmas, se curam como se 
diz no Trat.III, n.289, v.1, p.414. 

Sonos profundos 

Curam-se com a celebrada água anti-hidrópica. Trat.III, n.265, v.1, p .402-
404. 

Soros de leite 

Como sejam de natureza fria e úmida, aplicando-se aos que têm febres 
e grandes calores para os refrescar, tendo obstruções, não só não tiram os 
tais calores, senão que se farão as obstruções maiores, e a razão por que. 
Trat.II, cap.V, n.4, v.1, p.300, e cap.II, n.2, p.282. 

Sudoríficos remédios 

A que doenças se devem aplicar. Trat.I, cap.I, n.2, v.1, p.229 e cap.XIV, 
n.1, p.252 e Trat.IX, cap.I, n.4, v.2, p.654-655. 

Sufocação 

Sendo por causa de alguma obstrução ou por hidropisia, são muito 
perigosas, como se pode ver no Trat.II, cap.III, notícias de vários enfermos 
que perderam a vida, n.1, v.1, p.292. 

A sufocação da madre por causa de vapores que dela se levantam, como 
se remedeiam. Trat.III, n.61, v.1, p.337 e n.62-64, p.338. 

Sendo por causa de asma, como se remedeia. Trat.III, n.175, v.1, p.372-
373. 
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Suores 

São reprovados nos que têm falta de ouvir ou na vista, e a razão por 
quê. Trat.III, n.140, v.1, p.361. 

São muitos necessários e o principal remédio para curar os resfria
mentos, e quais serão estes remédios. Trat.IX, cap.I, do n.2 até o n.5, v.2, 
p.654-655. 

Supressão da urina 

As altas se curam com vomitórios e sangrias repetidas nos braços. Trat.I, 
cap.I, n.9, v.1, p.233, e Trat.VI, cap.V, n.1, v.2, p.553, onde se acha um remédio 
particular que o autor faz manifesto e duas observações, e também serve 
paras as carnosidades. 

Surdez dos ouvidos 

Para esta doença se acharão remédios bons no Trat.III, do n.129 até o 
n.141, v.1, p.358-361. 

O autor se curou a si de uma surdez que lhe sobreveio logo que chegou 
às Minas com um remédio fácil inventado por ele, como se pode ver no 
Trat.I, cap.XI, n. 3, v.1, p.249. 

Simpatias e antipatias 

Simpatias e antipatias que coisas são e que diferença tem uma coisa da 
outra. Trat.III, do n.196 até o n.203, v.1, p.379-383. 

Síncope 

Síncope, acidentes apopléticos, ou uterinos são causa de ficar os doentes 
fora de seu sentido, caírem na água e estarem debaixo dela duas horas sem 
morrer. Trat.III, n.194-195, v.1, p.379. 

Τ 
Tabaco 

Sendo em pó e misturado com azougue vivo e morto com saliva de 
pessoa que esteja em jejum, é grande remédio para matar piolhos ladros. 
Trat.III, n.220, v.1, p.387-388. 



Espírito de tabaco é bom remédio para a alma. Trat.III, n.164, v.1, p.369. 
Água em que se tiver cozido folhas de tabaco serve para lavar as chagas 

cancrosas e os cancros, e o seu fumo serve para curar as mesmas chagas. 
Trat.III, n.376, v.1, p.442. 

Talpárias 

Veja-se a observação 3 no Trat.VI, cap.III, n.18, v.2, p.312. 
Veja-se também uma advertência acerca das talpárias no mesmo Trat., 

n.33, p.540. 
Testículos 

Estando metidos em água fria e resfriados é grande remédio para 
estancar o fluxo de sangue do cano da urina, observação no Trat.VI, cap.IV, 
n.8, v.2, p.552. 

Tisanas 

Não se devem aplicar aos doentes que tiverem obstruções ainda que 
tenham grande calores, e a razão por quê. Trat.II, cap.V, n.4, v.1, p.300. 

A tisana contra morbum se achará no Trat.III, do n.1 até o n.6, v.1, p. 
319-320, e a de Madame Fouquet. Ibid. 

Tristeza do autor 

Achando-se o autor mui triste no princípio que chegou às Minas, vendo 
que morriam tantos escravos de pontadas e se perdia tanto ouro em tão 
poucos dias sem os poder remediar, o fazia ter grande pena, e o mais que se 
segue. Trat.I, cap.VII, n.1, v.1, p.241. 

Tísicos 

Aponta-se um remédio novo, ainda não escrito para este achaque. 
Trat.VI, cap.X, n.1, v.2, p.559. 

Tosses 

Como se curam as que são rebeldes. Trat.I, cap. XXI. observação 7, n.3, 
v.1, p.275. 

Tosses com escarros de sangue se curam com o lambedor maravilhoso 
que o autor ensina a fazer, de que tem usado com feliz sucesso. Trat.I, cap.XIX, 
n.2, v.1, p.263. 

Havendo escarros de sangue com tosse, se não sangre o doente, porquê, 
quantas mais sangrias tomar, mais sangue lançará nos escarros, e a razão por 
quê. Trat.I, cap.XIX, n.1-2, v.1, p.262-263 e cap.XX, do n.1 até o n.3, p.263-264. 



Tosses e dificuldade na respiração por causa de pontadas se curam do 
modo que se aponta no Trat.I, cap.XXI, observação 6, do n.1 até o n.3, v.1, 
p.274-275. 

Toupeiras 

Os pretos, e também alguns brancos, que mineram por baixo da terra, 
uns em altura de cinqüenta, oitenta e mais cem palmos, outros em estradas 
subterrâneas seiscentos e setecentos, andam feitos toupeiras, e o mais que aí 
se verá. Trat.I, cap.I. n.2, v.1, p.229. 

Transpiração 

A transpiração ou o suor nas pontadas é muito conveniente e com que 
remédios se consegue; Trat.I, cap.XIV, n.1-2, v.1, p.252, e Trat.II, cap.II, n.11, 
v.1, p.286, e n.4, p.283. 

Os proveitos da transpiração ou exercício se podem ver no Trat.II, cap.II, 
n.15, v.1, p.288. 

O exercício de que procede a transpiração é a melhor âncora para salvar 
os obstrutos. Trat.II, cap.IV, n.3, v.1, p.299. 

Tripas 

Estando saídas fora, com que remédios se podem recolher. Trat.VII, 
cap.IV, do n.1 até o n.3, v.2, p.580-581, e Trat.III, do n. 231 até o n.238, p.390-
393. 

Trociscos 

Os de Alaandal como se fazem perfeitos e para que servem. Trat.III, do 
n.292 até o n.295, v.1, p.416-417. 

Os que se chamam vitae têm grandes virtudes, e para que servem. 
Trat.III, n.350, v.1, p.431. 

Os de Fioravanto, para que servem. Trat.II, cap.II, n.12, v.1, p.286. 

Tumores 

Os duros como pedra com que se curam. Trat.III, n.204-205, v.1, p.383. 
Para os que nascem nas costas das mãos, que são de humor frio, se 

achará um remédio particular, invento do autor, no Trat.VII, cap.VII, do n.1 
até o n.7, v.2, p.589-591, e uma observação n.8. Ibid. 



[U] 
Urina 

[Ver Ourinas] 

Unguentos, Unicôrnio, Unturas 
[Ver em V] 

V 
Vaca 

O seu leite, bebido com o calor natural, nutre os ressecados ou que 
estão magros, para se umedecer. Trat.II, cap.V, n.5, v.1, p.301. 

Vaso natural 

O da mulher cura o panarício por virtude oculta, e como. Trat.III, n.153, 
v.1, p.365-366. 

Venenos 

Quem tiver desconfiança de que lhe darão veneno, se preservará dele 
com os remédios que se apontam no Trat.XI, cap.I, do n.3 até o n.5, v.2, p.668-
669. 

Os venenos são mortíferos, segundo as suas qualidades e quantidades, 
cap.I, n.2, v.2, p.668. 

Destas qualidades são os venenos, cap.I, n.5, v.2, p.669. 
Sinais e remédios para quem tomou solimão, rosalgar, água-forte, 

cantáridas, napelo, miolos de gato e ópio, cap.I, do n.6 até o n.30, v.2, p.668-
673. 

Remédios químicos cordiais contra os venenos, cap.II, n.1, p.673. 
Unicórnio da ave inhaúma, pedra de veado cordial, raízes do Brasil 

cordiais contra os venenos e mordeduras venenosas. Trat.XI, cap.II, do n.5 
até o n.10, e do n. 15 até o n.18, v.2, p.674-678. 

Os avenenados e mordidos de animais venenosos não se sangrem, e a 
razão por quê. Trat.XI, cap.II, n.18, v.2, p.678. 

Os mordidos de cão danado com que remédios se lhes deve acudir. 
Trat.XI, cap.III, do n.1 até o n.11, v.2, p.678-681. 



Os mordidos de víbora com remédios se lhes acudirá. Trat.XI, cap.IV, 
do n.1 até o n.2, p.681-682. 

Os mordidos das cobras do Brasil com que remédios serão socorridos 
e que cobras são. Trat.XI, cap.V, do n.1 até o n.5, v.2, p.682-684. 

Se o sangue menstrual é venenoso e que danos faz. Trat.XI, cap.VII, 
v.2, p.688. 

No Brasil há uma cobra chamada sucuri, a qual assiste dentro dos rios 
e lagos fundos, que engole um boi inteiro, ficando só as pontas de fora. TratXI, 
cap.V, n.10, v.2, p.685. 

Há também outra casta de cobra chamada jibóia que também assiste 
dentro da água e que danos faz. Trat.XI, cap.V, v.2, p.682-683. 

Esterco humano, pólvora e enxofre como se experimentaram e 
souberam ser contra venenos. Trat.XI, cap.VI, n.4, v.2, p.687. 

Os mordidos de cobra de cascavel que condição devem guardar, 
inviolavelmente, para escaparem da morte. Trat.XI, cap.V, n.1, v.2, p.682-
683. 

Para melhor segurança se devem guardar as mesmas condições nas 
mais mordeduras. Ibid. Trat., cap., n. e pag. ibid. 

As cobras de cascavel tantos cascavéis têm no rabo quantos anos tem a 
cobra. TratXI, cap.V, n.9, v.2, p.685. 

Ventosas 

Ventosa de boca larga para atrair a coisa estranha que tiver entrado no 
ouvido. Trat.III, n.239, v.1, p.393-394. 

Ventosa sarjada na mordedura do cão danado. Trat.XI, cap.III, n.3, v.2, 
p.679, e também para a mordedura das víboras, cap.IV, n.1, v.2, p.681-682. 

Verrugas 

As que costumam nascer nos cantos dos olhos ou nas pestanas se curam 
eficazmente com óleo de ouro, e com que condição se a aplica; e para os 
apostemas que nascem nos cantos dos olhos depois de rebentados, para não 
ficarem fistulas. Trat.V, n.16, v.2, p.495, e Trat.III, n.90-91, v.1, p.345, e n.340-
341, p.432. 

Vida 

Atrasam-se os anos de vida com demasiado uso venéreo. Trat.X, cap.II, 
n.14, v.2, p.665. 



Vinagre 

Faz entrar os bêbedos em seu juízo. Trat.III, n.206, v.1, p.384. 
Serve para inflamações da garganta, misturado com o cozimento da 

excelente erva, chamada caruru de espinho. Trat.VII, cap.VI, n.1, v.2, p.585. 

Vinagre esquilítico 

Serve para firmar e confortar os dentes, estando abalados por causa do 
mal de Luanda, depois das chagas estarem sãs e não antes, nem havendo na 
boca chaga ou escoriação alguma. Trat.III, n.247, p.396, e n.36, p.328. 

Vinagre rosado 

Serve para epitema no coração. Trat.III, n.259, v.1, p.400. 

Vista 

Com que remédio se restitui a vista fraca ou perdida. Trat.III, do n.73 
até 86, v.1, p.341-346 e Trat.VII, cap.XI, do n.1 até o n.9, v.2, p.606-608. 

Ungüentos [sic] 

Ungüento Egipcíaco como se faz e para que serve. Trat.III, n.96, v.1, 
p.349. 

Ungüentos branco como se faz e para que serve. Trat.III, n.103-104, v.1, 
p.351. 

Ungüento desopilativo de fumos como se faz e para que serve. Trat.III, 
n.105, p.351. 

Ungüentos para dores em qualquer parte do corpo. Trat.III, n.108, v.1, 
p.352. 

Ungüento molificativo para calos e que tira as dores. Trat.III, n.109, v.1, 
p.352. 

Ungüento para as gretas dos bicos dos peitos e mais partes, que é certo. 
Trat.III, n.110, v.1, p.352. 

Ungüento para o pólipo que nasce dentro no nariz. Trat.III, n.111, v.1, 
p.353. 

Ungüento para diversas chagas. Trat.III, n.112, v.1, p.353. 
Ungüento Egipcíaco para mal de Luanda. Trat.XII, observação em 

Francisco Ribeiro, n.21, v.2, p.697. 



Unicórnio [sic] 

O da ave chamada inhaúma é o verdadeiro e é singular contra veneno, 
a qual se acha no rio de São Francisco dos Currais da Bahia, como se pode 
ver no Trat.XI, cap.II, n.5, v.2, p.674. 

Unturas [sic] 

Com as unturas de açougue ficou um enfermo esquecido da cintura 
para baixo, de tal modo que se não tinha em pé, nem dava um só passo: caso 
estupendo; o qual, por conselho do autor, se recuperou nas Minas muitas 
melhoras e, ultimamente, pelo mesmo foi acabar de sarar em Pernambuco 
sem mais remédio que o tal clima. Trat.VI, observação dos doentes que não 
sararam do n.45 até o n. 51, v.2, p.544-546. 

Os mais doentes se podem ver ali mesmo, do n.40 até o n.44, p.543-544. 

Vomitórios 

Não se apliquem a doentes que tiverem pontadas sem o inteiro 
conhecimento de ser procedida de enchimento do estômago, pelo perigo 
que tem de morrer o doente sufocado, e a razão por quê. Trat.I, cap.IV, n.1, 
v.1, p.234. 

Não se dê a quem tiver dificuldade na respiração, pelo grande perigo 
que corre a vida do enfermo, e a razão por quê. Trat.I, cap.XIII, n.1, v.1, 
p.250, e cap.21, observação 3, n.1, v.1, p.270. 

Vomitórios de tártaro emético nas Minas prova admiravelmente, e que 
quantidade de peso se pode dar dele. Trat.I, cap.IV, n.2-3, v.1, p.234-235. 

Purga de resina sarou um enfermo que tinha uma pontada da parte 
esquerda, e como se conheceu ser causada de enchimento do estômago. Trat.I, 
cap.XXI, observação 4, do n.1 até o n.2, v.1, p.272-273. 

Com um vomitório sarou outra pontada, como se pode ver no Trat.I, 
cap.XXI, observação 6, n.1, v.1, p.274. 

Vomitórios são os primeiros remédios que se devem aplicar nas 
obstruções. Trat.II, cap.II, n.3, v.1, p.282 e cap.III, observação 3 em André 
Rodrigues Lima, n.1, v.1, p.294 e cap.V, n.1-2, p.299-300, e cap. VI, observação 
3 em Domingos Francisco de Oliveira, n.3, v.1, p.313 e n.5-6, p.315. 

Vômitos 

Sendo ocasionados de purga com excesso ou por outra qualquer causa, 
se curam como se diz no Trat.III, n.346, v.1, p.434. 



χ 
Xaropes 

De xaropes não usou nunca o autor em pontadas para preparar os 
humores, só se contentava com fazer beber aos doentes a água de ordinário, 
cozida com qualquer delas. Trat.I, cap.IX, n.2, v.1, p.247. 

Bebidas desobstruentes que se podem reputar por xarope preparantes 
para prepararem os humores das obstruções. Trat.II, cap.II, n.4, v.1, p.283 e 
cap.5, n.1, v.1, p.299. 

Xaropes contra morbum para curar gálico, admiráveis e bem experi
mentados. Trat.VI, cap.III, n.2, v.2, p.528-529. 

Xaropes preparantes traz o doutor Duarte Madeira e os boticários sabem 
muito bem. Trat.VI, cap.III, n.1, v.2, p.527-528. 

Xaropes preparantes se podem dar dois cada dias nas causas gálicas. 
Trat.VI, cap.III, advertência acerca das talpárias e gomas, n.3, v.2, p.529. 

Xaropes preparantes no Trat.VII, cap.VI, num.7, v.2, p.58-589, e cap.II, 
n.3, p.577-578 e observação 3 em Silvestre de Sousa, n.12, p.381, e Trat.III, 
n.42, v.1, p.329-330. 

Ζ 
Zunimento de ouvidos 

O que o autor padeceu em uma surdez se curou facilmente. Trat.I, 
cap.XI, n.3, v.1, p.249 e Trat.III, n.132, v.1, p.358. 

LAUS DEO 






