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viderit. Verbo video, vides, videre, vidi, visum, da segunda conjuga-
ção: ver, olhar; e, por extensão, perceber. Viderit é a terceira pessoa
do singular do pretérito perfeito do subjuntivo.

HIPÓCRATES

As seis últimas citações da tese, e que finalizam
o trabalho, são aforismos de Hipócrates. A tese foi apresentada no
ano de 1845, e no século XIX era uma obrigação do estudante de
Medicina encerrar sua tese citando máximas do maior mestre da
Medicina na antigüidade, universalmente reconhecido, que nasceu na
Ilha de Cos, no Mar Egeu, e viveu no século quinto, aproximadamente
de 460 a 375 antes de Cristo.

Os aforismos de Hipócrates são 413 sentenças,
distribuídas em 7 seções.

AFORISMOS

Os seis aforismos preferidos pelo autor da tese foram:

42) Aforismo 13, da Primeira Seção:

Senes facillime jejunium ferunt; secundo aetate consistentes, minime
adolescentes; omnium minime pueri, ex his autem, qui inter ipsos
sunt alacriores.

I) Primeira Frase:

Senes facillime jejunium ferunt;
Os velhos são os que suportam mais facilmente o jejum.

Senes. Senex, senis. Substantivo masculino e feminino da terceira
declinação: o velho, a velha, o ancião, a anciã, com idéia de respeito.
Senes é o sujeito da oração, nominativo plural: os velhos.

facilime. Advérbio facile, facilmente, no superlativo: mais facilmente
que todos, com muito menor sacrifício do que as pessoas de outras
idades. r

jejunium. Jejunium, jejunii. Substantivo neutro da segunda
declinação: o jejum. Na frase jejunium é objeto direto, está no acusati-
vo singular.
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ferunt. Verbo transitivo fero, fers, ferre, tuli, latum: suportar, sofrer,
tolerar. Ferunt é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo:
toleram, suportam.

11)Segunda Frase:

secundo aetate consistentes, minime adolescentes;

depois os adultos, os adolescentes (suportam) muito pouco

secundo. Advérbio: em seguida, depois.

aetate. Aetas, aetatis. Substantivo feminino da terceira declinação:
idade, tempo que a vida dura, vida, período de vida. Aetate está no a-
blativo singular.

consistentes. Consistens, consistentis. Particípio presente do verbo
consisto, consistis, consistere, consistiti, (consistitum), da terceira
conjugação: parar, fazer parar, deter-se, estar suspenso. Aetate con-
sistentes são as pessoas adultas.

minime. Advérbio: o menos possível, o mínimo, muito pouco.

adolescentes. Adolescens, adolescentis. Substantivo e adjetivo:
jovem, adolescente. Adolescentes está no nominativo plural: os jo-
vens.

11I)Terceira Frase:

Omnium minime pueri, ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.

De todos quem suporta menos a dieta são as crianças, e entre elas,
suportam menos as que são mais ativas.

omnium. de todos eles, entre todas as pessoas. Omnium está no
genitivo plural. t

pueri. Puer, pueri. Substantivo masculino e feminino da segunda
decllnacãc: menino, menina, criança. Pueri está no nominativo plural:
as crianças.

ex, e, ou eco Preposição indicando o ponto de partida: de, proceden-
te de, entre elas.
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his. PrQnomedemonstrativohic, haec, hoc: este,esta,- isto.Hisestá -
no ablativoplural, porque está regidQ pela preposição ex.

autem: por outro lado, além disso, demais.

qui. Pronome relativo -qul, quae,quod:que. Qui é o nominativo,
masculino, plural. Refere-se ao sujeito.

inter. Preposição que rege acusativo: entre, no meio de, junto de.

ipsos. -Ipse, '.ipsa, ipsum.Pronome demonstrativo: o próprio, a
própria, ele próprio, exatamente. Tem um valor intensivo.lpsos é
mascullno, está no acusativoplural.

sunt. Verbosum, es, esse,fui: ser, existir.Sunt é a terceira pessoa
do pluraldo presente do indicativo: são.

alacrior~s.Alacrior,alacrius. Comparativo de superioridade do
adjetivo -alacer; alacris, alacre: mais vivo,maischeio de entusiasmo,
mais esperto, mais impetuoso, mais alegre, mais veloz. Alacríores
está no nominativo plural.

43) Afor,ismo 40, da segunda seção:

Raucedines etgravedines in valde senibus non coquuntur.

A coriza e a expectoração dos velhos não param.

- Raucedipes:oscatarros,aexpectoração. Está no nominativo plural,
sujeito.

gravedil]es.Gravedo,gravedinis. Substantivo .feminino da terceira -
decünaçãoicortaa, defluxo.Sujeito, nomlnatívoplural. Tanto raucedi--
nes quanto gravedines,quandotraduzidos para o Português, podem
ser colocados no singular.

,-., in. Preposição regendooablativo senibus. In senibus:nosvelhos

valde. Aovérbio usado quando se quer dizer-uma coisa com-firmeza:
a valer, excessívamente.multo, grandemente.certamente,inteiramen-
te.

senlbusvsenex, senis. Substantivo da -terceira-declinação, masculino
e feminino: o idoso, o velho,a velha. Senibusé o ablativoplural.
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nono Adverbio de negação: não.

coquuntur. Verbo coquo, coquis, coquere, coxi, coctum, da terceira
conjugação: secar. Coquuntur está na voz passiva: terceira pessoa do
plural do presente do indicativo.

44) Aforismo 49 da Segunda Seção:

Qui solitos labores ferre assueverunt, etiamsi invalidi sunt aut senes,
eos facilius ferunt quam qui non assueti quamvis robusti et juvenes.

Os que estão acostumados a trabalhos diários, ainda que sejam fra-
cos e velhos, suportam mais facilmente o esforço do que os que não
estão habituados, ainda que sejam fortes e jovens.

" Qui. Pronome relativo qui, quae, quod: que. Qui é o nominativo,
masculino, plural: os que, aquelas pessoas que.

solitos. Adjetivo: habitual, costumado: Solitus, solita, solitum.
Particípio passado do verbo soleo (costumar, estar acostumado).
Solitos está no acusativo plural. Solitos labores - trabalhos habituais,
freqüentes, diários.

labores. Labor, laboris. Palavra masculina da terceira declinação:
trabalho, fadiga, carga. Labores é o acusativo plural, objeto direto:
suportar trabalhos.

ferre. Verbo fero, fers, ferre, tuli, latum: suportar, sofrer, tolerar,
agüentar. Ferre é o infinitivo presente na voz ativa: suportar.

assueverunt. Verbo assuesco, assuescis, assuescere, assuevi,
assuetum, da terceira conjugação: habituar-se, acostumar-se a.

Í\ Assueverunt é a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do
1\ indicativo: acostumaram-se, estão habituados.

etiamsi ou etiam si. Conjunção: ainda que, embora, se bem que.

invalidi. Adjetivo invalidus, invalida, invalidum: fraco, débil, sem
forças. Invalidi é masculino, nominativo, plural: fracos. Refere-se ao
sujeito.

sunt. São. Terceira pessoa do plural do presente do indicativo do
verbo ser: sum, es, esse, fui. Embora o verbo esteja no presente do
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indicativo O sentido corresponde ao presente do subjuntivo: ainda
que sejam.

aut. Conjunção, ou.

senes. senex, senis. Adjetivo: idoso, velho. Senes está no nominati-
vo plural.

eos. Pronome demonstrativo is, ea, id: aquele, aquela, o que. Eos
está no masculino plural e no acusativo, referindo-se a labores, objeto
direto.

facilius. Comparativo de superioridade do advérbio de modo facile
(facilmente). Facilius: mais facilmente.

ferunt. Verbo fero, fers, ferre, tuli, latum: suportar, tolerar, agüentar.
Ferunt é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo:
suportam.

quam. do que

qui. Pronome relativo qui, quae, quod: que, a qual, o qual,. Qui na
frase é masculino, plural e está no nominativo: aqueles que.

nono Advérbio de negação, não.

assueti. Adjetivo assuetus, assueta, assuetum: acostumado,
habituado. Assueti é o masculino, plural, no nominativo: acostuma-
dos.

quamvis. Conjunção, ainda que, se bem que.

,-., robusti. Adjetivo robustus, robusta, robustum: forte, robusto, vigoro-
/) so. Robusti é o masculino plural e está no nominativo: fortes.

et. conjunção, e.

juvenes. Adjetivo juvenis, juvenis: jovem, moço, novo. Juvenes é
masculino, plural, no nominativo: moços.




