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RESUMO
Este trabalho constitui uma abordagem preliminar dos simples que compõem
a Triaga Brasílica, uma receita datada de 1766 e encontrada na Collecção de Receitas do Colégio dos Jesuítas da Bahia. Trata especificamente dos simples constantes
da receita, pormenorizados somente em relação aos simples de origem vegetal
(plantas medicinais) e não incluídos na Triaga Brasílica Reformada. Ao todo, estes
ingredientes incluem vinte e uma raízes, sete sementes, quatro extratos e mais oito
outras partes vegetais, tais como cipós e cascas.
Para o desenvolvimento da pesquisa, partiu-se do princípio de que os ingredientes da receita eram, em parte, já bastante conhecidos de triagas anteriores, e em
parte provenientes da flora nativa brasileira, talvez nunca utilizados em outras receitas. O estudo detalhado das plantas medicinais sugeriu rotas muitas vezes imprecisas quanto à identificação das plantas e à sua aplicação em receitas anteriores. Discute-se, também, os princípios ativos e as ações terapêuticas das plantas, sob a
perspectiva da farmacologia e da taxonomia modernas.
O trabalho acrescenta dados à literatura dos simples no Brasil do século XVIII, contribuindo, assim, para a análise de uma receita jesuítica que se tornou bastante
conhecida no Brasil colonial setecentista. O material de apoio pesquisado incorpora
obras de taxonomia geral, manuscritos, dicionários, descrições da flora brasileira dos
séculos XVI a XVIII, entre outras fontes. Várias obras do jesuíta Serafim Leite foram
referências praticamente primárias, principalmente no tocante à transcrição da própria Triaga Brasílica.
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ABSTRACT
The present work aims at considering, in a preliminary level, the simple substances that make up the Triaga Brasílica, a prescription dated back to 1766 and
found among other prescriptions in the Collecção de Receitas at the Jesuit Congregation in Bahia. It deals specifically with the prescription simple substances; only the
simples from medicinal plants and not included in the Triaga Brasílica Reformada
have been studied in detail. As a whole, these ingredients include twenty-one roots,
seven seeds, four extracts and other eight vegetal parts, such as barks and lianas.
The study was carried out having one start-point in mind: some of the ingredients found in the prescription had been utilized in previous theriacs and others, coming from the Brazilian flora, maybe had never been employed in other prescriptions
before. The detailed study done on the medicinal plants has suggested some imprecise taxonomic routes as well as lack of information on their usage in previous prescriptions. There is also a discussion on the active principles and therapeutic applications of such plants, seen under the modern pharmacology and taxonomy views.
The present work implements data to the literature of the simple substances in
the 18th century. It also contributes to the analysis of a Jesuit prescription that became legendary in the colonial Brazil. The support material includes works on general taxonomy, manuscripts, dictionaries, descriptions of the Brazilian flora in the
16th–18th centuries and many other sources. Several works written by the Jesuit Serafim Leite served as primary references, mainly in what concerns the transcription of
the Triaga Brasílica prescription.

