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45) Aforismo 53 da segunda seção:

Quicunque alvos habent humidas, ii quidem si juvenes sunt melius
degunt quam qui siccas habent. At in senectute pejus degunt, cum
ipsis senescentibus fere reciccantur.

Aqueles que têm intestinos úmidos, quando são jovens sentem-se
melhor do que os que têm intestinos secos. Mas na velhice sentem-se
pior, porque neles o intestino normalmente se resseca com o envelhe-
cimento.

I) Primeira Frase:
Quicunque alvos habent humidas, ii quidem si juvenes sunt melius
degunt quam qui siccas habent.

Quicunque ou quicumque. Pronome relativo quicunque, quae-
cunque, quodcunque: o que, aquele que. Na frase quicunque está no
nominativo, masculino, plural: aqueles que.

alvos. Alvus, aivi. Substantivo feminino da segunda declinação. o
intestino, o ventre. Alvos está no acusativo plural, objeto direto.

habent. Verbo habeo, habes, habere, habui, habitum: ter, possuir.
Habent é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo: têm.

humidas. Adjetivo humidus, humida, humidum: úmido, líquido, mo-
lhado, inconsistente. Humidas é uma palavra feminina e está no plural
e no acusativo, porque qualifica alvos, palavra que tem a mesma natu-
reza.

alvos habent humidas - têm intestinos úmidos.

ii. pronome demonstrativo is, ea, id, aquele, aquela, o que. li é o
masculino, nominativo, plural: aqueles, esses.

quidem. É uma partícula enclítica que reforça a afirmação: na verda-
de, é verdade, certamente.

si. Conjunção, se.

juvenes. Adjetvo juvenis, juvenis: jovem, moço. Juvenes está no
nominativo plural, predicativo do sujeito.
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sunt. Verbo sum, es, esse, fui: ser. Sunt é a terceira pessoa do plural
do presente do indicativo: São; mas tem o sentido de: se forem.

mellus, Comparativo de superioridade do advérbio bene: melhor

degunt. Verbo dego, degis, degere, da terceira conjugação: passar,
viver, sentir. Degunt está na terceira pessoa do plural do presente do
indicativo. Melius degunt - sentem-se melhor.

quam: do que

qui. Pronome relativo qui, quae, quod: que, a qual, o qual. Qui é o
nominativo, masculino, plural: aqueles que. .

siccas. Adjetivo siccus, sicca, siccum: seco, sem umidade. Siccas
está no feminino, plural e no acusativo porque se refere a alvos.

" habent. Têm. Qui siccas habent - Os que têm (intestinos) secos.

11)Segunda Frase:

At in senectute pejus degunt, cum ipsis senescentibus fere
reciccantur.

At. Conjunção: mas, por outro lado, por outra parte.

in. Preposição: em. A preposição in, na frase, rege ablativo porque
está dando a idéia de um tempo da vida.

senectute. Senectus, senectutis. Substantivo feminino da terceira de-
clinação: velhice. Senectute está no ablativo: In senectute: na velhi-
ce, na idade mais avançada.

pejus. Comparativo de superioridade do advérbio male: pior.

" degunt. Sentem-se. Pejus degunt: sentem-se pior.

,...., cum. Conjunção: visto que, porque, pois.

ipsis. Pronome demonstrativo ipse, ipsa, ipsum: o próprio, a própria,
ele próprio. Ipsis está no ablativo plural: nesses (que têm os
intestinos úmidos).



senescentibus. Senescens, senescentis. Particípio presente do
verbo incoativo senesco, senescis, senescere, senui, da terceira
conjugação: envelhecer. Senescentibus está no plural e no ablativo
porque dá o tempo e a causa: com o envelhecimento.

r",
fere. Advérbio: geralmente, quase sempre, ordinariamente.

reciccantur. Verbo reccico, reccicas, reccicare, reccicavi, reccicatum,
da primeira conjugação, na voz passiva: tornar-se seco, ressecar.
Reciccantur é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo:
ficam ressecados.

46) Sexto aforismo da sexta seção:

" Renum et vesicae vitia in senibus aegre curantur.
r-.., As doenças dos rins e da bexiga nos velhos dificilmente se curam.

Renum. Renes, renum ou renium. Substantivo masculino plural da
terceira declinação: rins. Renum está no genitivo plural: dos rins.

et. Conjunção, e.

vesicae. Vesica, vesicae. Substantivo feminino da primeira declina-
ção: bexiga. Vesicae está no genitivo singular: da bexiga.

vitia. Vitium, vitiL Substantivo neutro da segunda declinação: defeito
físico, doença, moléstia. Vitia é o sujeito da oração e está no
nominativo plural: doenças.

in. Preposição em, rege ablativo.

r>. senibus. Senex, senis. Substantivo da terceira declinação, masculino
'" e feminino: o idoso, o velho, a velha. Senibus está no ablativo plural.

aegre. Advérbio de modo: dificilmente, com dificuldade, penosamen-
te.

curantur. Verbo curo, curas, curare, curavi, curatum, da primeira
conjugação: curar, tratar. Curantur está na voz passiva; terceira
pessoa do plural do presente do indicativo: são curadas, se curam.



47) Aforismo 41, da sétima seção:

Si senioribus supra modum purgatis singultus accidit, nom bonum.

Se vêm soluços a uma pessoa idosa que foi excessivamente purgada,
é mal sinal.

Si. Conjunção, se.

senioribus. Senior, semens. Comparativo de superioridade de
senex: mais velho. Senioribus está no plural e no dativo, porque o
verbo accidere pede objeto indireto: aos mais velhos.

»<; supra. Preposição que rege acusativo: além de, a mais, mais do que.
r=>; Supra modum - além do limite.

modum. MOdus, modi. Substantivo masculino da segunda
declinação: medida, limite, modo, maneira. Modum está no acusativo
singular, porque acompanha a preposição supra.

purgatis. Adjetivo purgatus, purgata, purgatum: purgado, limpo,
purificado, o paciente que teve uma evacuação provocada, ou outra
forma de purgação. Purgatis está no dativo plural, referindo-se a
senioribus.

singultus. Singultus, singultus. Substantivo masculino da quarta
declinação: soluço. Singultus está no acusativo plural, objeto direto:
soluços

accidit. Verbo accido, accidis, accidere, accidi, da terceira
conjugação: Acontecer, chegar, geralmente com uma conotação
desagradável. Accidit é a terceira pessoa do singular do presente do
indicativo: acontece.

1\ nono Advérbio de negação, não.

bonum. Adjetivo bonus, bona, bonum: bom, vantajoso, favorável.
Bonum é o neutro, nominativo, singular. Non bonum: não é favorável,
é mal sinal.




