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IN SECVNDAM OPERIS  

PARTEM SIVE PRAXIN AD  

LECTOREM 

PRAEFATIO 

 

De anatome, et natura mulieris; deque semine, menstruo, congressu, conceptu, partu, et 

lacte abunde, uti arbitror, a nobis quattuor praecedentibus libris dictum est. Nunc, lector 

amice, rationem curandi siue praxin familiarissimam ordine facili et pellucido hac 

secunda de muliebrium medicina parte comprehendimus: in qua omnes affectus, qui 

feminis contingere solent, eorumque causas morborum, signa, prognostica, species et 

curationem exponemus. His ueluti appendicis loco ad calcem omnium fere capitum 

scholia adiecimus, quibus succincte dubitationes, quae circa hosce affectus possent 

occurrere, breuissime decidimus. Sic quaecunque hactenus a uariis scripta disperse 

fuerant, collegimus: quae uero deesse uidebantur suppleuimus. Neque id feci quod 

cupiam clarissimorum uirorum laudes, et scripta obscurare: sed ut praesenti labore 

consulerem iis, quibus hactenus operosum, et perdifficile fuerat, apud diuersos auctores 

non sine magna ambiguitate ea peruestigare: in quibus si quaedam inueneris 

familiarissima, et quasi praemanse tradita, scias nos huiusmodi laborem impendisse non 

doctis tantum et exercitatis, sed reliquis etiam medicis, ac praecipue tironibus, quibus 

permulta in hac re ignota, et prorsus fortasse inaudita essent, quae tibi forsan, caeterisque 

tui similibus iamdudum fuerant luce meridiani clariora: proinde quidquid a nobis hac in 

parte desudatum est, boni consule et nostrum saltem conatum amplectere, ac tutare ab 

eorum leuissimis ingeniis qui, plane otiosi ac desides contactu omnia foedant, polluunt 

ore dapes, et uestigia foeda relinquunt: Vale. 
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Prefácio à segunda parte da obra, ou Práxis, dirigido ao leitor. 

 

Sobre a anatomia e a natureza da mulher, e sobre a semente, o mênstruo, o coito, 

a concepção, o parto e o leite já discutimos o bastante, como penso, nos quatro livros 

anteriores. Agora, leitor amigo, ocupamo-nos do método do tratamento, ou seja, da mais 

que conhecida práxis, numa ordem fácil e transparente, nesta segunda parte acerca da 

medicina das partes próprias das mulheres, na qual exporemos todas as afecções que 

costumam acontecer às mulheres, assim como a causa, os sinais, os prognósticos, as 

espécies e o tratamento dessas doenças. Adicionámos a estas coisas, como que no lugar 

de um apêndice, no fim de quase todos os capítulos, escólios nos quais esclarecemos de 

forma sucinta as dúvidas que pudessem surgir acerca destas afecções. Reunimos, assim, 

todas as coisas que, até ao momento, foram escritas de forma dispersa por autores 

diferentes, e acrescentámos as que nos pareciam estar em falta. E não o fiz por desejar 

pôr na sombra os louvores e as obras dos varões mais ilustres, mas para ajudar, com o 

presente labor, aqueles para quem, até ao momento, era laborioso e muito difícil procurá-

las na obra de autores diversos com grande incerteza. Se nelas encontrares algumas 

demasiado familiares e mais que repisadas, fica a saber que nós elaborámos um trabalho 

deste tipo, não apenas para os médicos doutos e experientes, mas também para os 

restantes e, em especial, para os aprendizes, para quem serão desconhecidos, e talvez 

completamente inauditos, numerosos factos sobre esta matéria; factos esses que, para ti e 

para outros semelhantes a ti, já há muito tempo são mais claros do que a luz do meio-dia. 

Por este motivo, aquilo que, nesta parte, fizemos com muito suor, aprova-o, acolhe-o pelo 

menos como tentativa e defende-o dos futilíssimos engenhos daqueles que, 

completamente ociosos e indolentes, aviltam tudo aquilo em que tocam, profanam 

manjares com a sua boca e deixam vis pegadas. Fica bem. 

 


