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O ENCEPHALO-CELE.
ídêas aeraes desta affecção acompanhadas
' da oòservacãc da completa cura de luim
hijdro-encapha lo-cele obtida no Hospital
l^al Militar.
— O DO S aquelles, que se tem dedicado á Sciencia medica, respeitao tanto niais
as afreccões, a que a economia viva está
sujeita, quanto o órgão, que as soffre,
preenche funções mais particulares , e a vida tira utilidades tão benéficas, que sem ellas se anniquilaria.
Os importantes phenomenos, que-opérao os órgãos , que tem seu domicilio na
cabeça; a perturbação, e desordem, que
se manifesta em todas as funções, confiadas aos outros, que tem a sua morada'nas
cavidades, quando a massa encephali-

lica he prejudicada, ou direçtamente em si
mesma, ou nos seus envoltórios, tem feito respeitar muito as moléstias, que assalfão esta parte do Ser intelligentc.
Na cabeça estão collocados os órgãos
destinados para a visão , som, gosto, cheiro , e voz; no seu cê; *o está depositado o
órgão cerebral, foco da vida animal, ou
de relação, a quem se referem tHas as
sensações, em quem a reflexão,, memória,
e juízo se opera, e de quem nartem as vo„ He pois pela vida animal, diz Bichai (i), que o homem he tífõ g rã • .je , e
tão superior aos seres, que o deão; por
ella pertence ás Sciencias, ás A r t e s , e a
tudo , que o afasta dos ^rosseirc^ attributos,
debaixo cios qúaes reprezentamos a matéria ,
para o aproximar das sublimes knagens, que
formamos da espiritualidade. /.. 'nidustria , o
commercio , tudo o que he bom ,.tudo o que
engrandece o estreito circulo , em que permanecem 03 animaes, he a herança da vida exterior. ,,
He indubitavel a excellencia das funções
(i) Indagações Physiolojicas sobre a Vida, c *
Morte. Traduc, Pôrtíig. por Mkzareih pag. $$.

ções, que na cabeça se exercem compara,
ti vãmente á aquellas , que se effectuao nas
outras partes; e não he menos verídico,
que todos os actos pathologicos, reprezentados no theatro da cabeça, são ou mortaes , ou de huma cura difficil. As depressões
da- massa cerebral por huma esquirola óssea ; a compressão por hum derramamento
sangüíneo , ou purulento ; o choque desta
víscera , ou emoção, que lhe determina huma violenta pancada ; o cumulo seroso , que
a banha , quaudo o equilíbrio se perde entre os exhalantes, e absorventes da membrana ürachnoida; a sua procidencia por, huma
porção do craneo, que rião tem sido completamente ossihcada; a inflammação dos
seus envoltórios, etc. mostrão pela intensidade dos phenomenos, que desenvolvem ,
quanto eminentemente são ameaçados os dias
das tristes victimas, que o soffrem.
As feridas de-cabeça devem ser respeitadas por quarenta dias, diz o Pai da
Medicina. „ Não ha matéria em Cirurgia,
sobre a qual se tenha esgotado mais a pena
dos autores, do que. sobre as feridas da cabeça ?, Quem não acreditará, vendo o immenso compêndio de seus trabalhos, que a
arte está, nesta parte, visinha da peifei0o ? j Quanto está com tudo ainda longe ;
quan-

quantas duvidas se na t fFerecem, e quantas .incertezas ainda hu a dissipar no diagnostico , no pronostico , e no tratamento !
O influxo funesto destls teridas Subre o órgão importante, a cujas funções se ligão ,
e encadeao as de todos os outros; os numerosos phenomenos, nc'iveis effeitos deste
influxo; a contingência, que deixao estes
phenomenos sobre as causas, de que dependem ; o véo espesso, e cüfficil a e l e , a r , e
.detraz do qual estas causas p-, manecem muitas vezes confundidas; a , c - s > o "dade , que
resulta dellas para a escolha dos meios destinados para as combater ; tudo parece ; nesta parte , semeando escolhos no caminho'tio
pratico, animar seus esforços para os evitar. Porém estes esforços tornar-se-hifío nullos, se a observação não for seu guia ; principio este sempre confessado, e sempre mui
pouco posto em pratica, (i)
Posto que seja de hum prognostico fatal
o desenvolvimento das aíleccoes d.i massa
enccphalica, e que, acompanhando-se de
symptomas assaz atemorisantes, conduzao ,
de hum modo rápido, os tristes effeitos
da morte; com tudo nunca O prático deve
ficar espectador ocioso dos seus progressos
de(i)

Obras cirurgias cie Desault tom.II.pag. i.

devastadores. A P áiacçãÕ provaria a falta do poder da arte ; e pelo contrario as
applicaçoes clirií ''\s com methodo , e ordem, guiadas ptio facho da physiologia,
mostrarão evidentemente a extensão das
suas ressurças.
Depois de ter abreviadamente mostrado , que o estado morboso do centro sensitivo deve sempre inspirar o receio de alcançai hum feliz êxito , convém que eu manifeste o f a c
- cura , que se obteve , em
hum infante receltt-nascido, de hum hydro-encephalo-cele, cujo plano curativo , sendo esíau. 'ido pelo Lente Joaquim da" Rocha
Mazarem , fui. eu quem fiz as applicações
therapenticas, e observações dos phenomenos , que s i lhe desenvolverão; porém entreter-me-hei hum pouco, para melnor intelligéncia da observação, em descrever quaes
são as époc. s da vida , em que esta aííccÇBO se^manisfesta; quaes as causas, que a
podem desenvolver; quaes os symptcmas,
de que he acompanhada; e em fim quaes
os meios, que ps auíhores aconselhao para
lhe obter a cura; e .iquelle methodc, que
foi empregado no facto, que aponto, finalisando este meu trabalho com algumas reflexões sobre os indicados, de que se fez
uso.
Con-

IO

Consiste o encephaloce lê na procidencia
do orgÜo cerebral ? ou na sàhida progressiva desta víscera além dos limites do seu
departamento. Esta idéa assaz intelligivel
nos fornece dados suficientes para discutirmos o desenvolvimento desta affecçao , se
firmarmos o nosso discurso sobre princípios
physiologicos.
O cérebro continuamente excitado , já
pelos novos objectos, que lhe prodigaíisa
a cada instante a natureza, já pelas reiteradas reflexões sobre elles mesraos, já em
fim pelo estimulo de todas as funções , de
que a economia orgânica he susceptível;
tudo parece dar a este importante órgão
hum grão superior de vida. Accrescente-?.e a
esta circunstancia a forte compressão de
seus vasos, que formando huma espécie de
rede confusa, o entrelacao entre suas multiplicadas ramificações, e, com particularidade , o choque da artéria basilar, que
levando com ímpeto a sua acção impulsiva
contra a grande massa cerebral, lhe dá huma locomoção, com a qual topa contra seu
envoltório craneano. Ora quando este envoltório , por huma disposição morbosa
se acha flexivel, não tendo a dureza, que
o caracterisa pela falta da deposição do
phosfato calcareo nas malhas de seu tecido,
ou
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ou por huma vi ènta contusão se tem
destruído a sua continuidade , não pôde por
conseqüência pr^tar huma resistência superior á /eacção do órgão, que encerra >
então este abandonando o sitio , que occupava , sobresahe ao exterior do craneo;
abrangido em huma espécie de saco particular , formado pela dura-mater, apresenta
hum tumor tanto mais considerável, quanto a ..ponevrose fronto-occipital, e tegumentos cumov as lhe prestarem maior extensibilidade.
A membrana arachnoida» e mesmo a
p
do órgão cerebral , ahi incluída ,
vão pouco a pouco perdendo a energia de
suas propriedades vitaes; o equilíbrio se
anniquilla ^ntre os F xhalantes, e absorventes ; hum afluso de serosidade accumuíada,
he enião o resultado infallivel deste phenomeno , q t te constitue o hydro-encephaloCele.
Esta terrível afieccão se manifesta em
todas as épocas da vida; isto he , todas as
idades f tão submeítidas ao seu influxo funesto ; porém nas ^-imeiras mais que nas
outras eiía se desenvolve com maior faci-,
liclade. No adulto, e nas idades seguintes-,
épocas em que a ossificação do envoltório
craneano se tem inteiramente completado,
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e o cérebro, centro cL vida anima!, se
tem senhoreado, por assim dizer, de tudo
quanto para elle era novo , e por conseqüência já os esforços da natureza não são nelle
teto apurados; nestas épocas, digo, só pôde
ter lugar o hycko-encephalo-celle, quando,
por hurn violento golpe, a caixa óssea he
despedaçada em huma grande extensão, e
que por seu grande espaço, O- órgão cerebral excessivamente comprimido, dá lugar
á' hérnia do cérebro. Semelhante phenorneno accniteceo a hum marinheiro da Nau
Príncipe Real, o qual cahindo da gavia do
traquete, chocou não só no stai» mas ainda sobre, hum seu camarada, do que lhe
resultou huma grande fractura no coronal,
e em conseqüência huma procidencia do
Jobo anterior do cérebro, correspondente
á fractura, cuja extensão tinha três a quatro polegadas, e a cujo estrago apenas sóbreviveo horas (i).
Nas crianças recém-nascidas , e nas
primeiras idades ao contrario , ha toda a
predisposição para a procidencia da massa
cerebral. Todos os nossos órgãos
se inodifiO
cão á proporção das -ditíerentes épocas da
vi(i) A bistcilii. deste fncto devo ã amizade do Lente jcuqui 111 da. Kocna Maiarera.
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vida j onde a £, LU reza parece empregar
com mais energia seus poderes vitaes, e
apurar-se em hu. i mais, do que em outros;
entretanto que as funções correspondente
a cada órgão são, pela maior parte , mais
activas, e se exercem com mais plenitude.
Vemos, que nesta época a cabeça he a
parte de todas, a mais volumosa , o órgão
cere' ^al muito pronunciado , e o systema
nervoso mais desenvolvido : estas circunstancias depenc''"'-^ , de que as funções da vida
animal de. .ado-se então operar, precisão
conseguinte , para o seu destnvolviü, de huma vida superior á dos outros
órgãos.
A espectativa , que a representação
confusa c^s object , que nos rodeão, deixa
ao homem, começando a gozar doespectaculo, da natureza, bastaria para supitar a
acçao do precioso órgão da vida animal, se
a natureza lhe não tivesse enriquecido de
maior dose de vida. „ O recom-nascido,
para quem tudo he novo, diz Bichat (2) ,
ainda não sabe perceber., no que toca
,seus sentidos , senão as impressões geracs.
Embotando pouco a pouco estas impressões,
que
(2) Indagações Physiologicas sobre a Vida , e a
Mone. Tracíuct Pornig'. por Mazare-ai, píig. ^i.

M
que retém primeiro toda a attenção da
criança , o habito lhe permitte o fazer-se
senhor dos atributos particulares .dos corpos ; elle lhe ensina por este modo insensivelmente a ver , a ouvir , a sentir, a
gostar , e a tocar, fazendo-o successivamente descer em cada sensação das noções
confusas do todo ás idéas exactas das
partes. Tal he com effeito h u m dos grandes
caracteres da vida animal, que tem precisão de huma verdadeira educação, „ Primeiro que o habito ensine ao novo ente
recém nascido os attributos particulares
dos objectos , que idéas confusas , e
inexactas i)ão devem nascer das sensações'?
Que energia vital não he precisa, para
sustentar, entretanto, a função do centro
sensitivo, e que gráo de irritabilidade elle
não deve adcfuir-ír ?
De mais, a memória, a percepção , e
a reflexão, verdadeiros productos cie todas
as operações do entendimento, principiao
com vigor a manifestar-se: ao contrario
nas ultimas idades, parece que estas funções não existem, pela extrema debilidade
do centro sensitivo.
Outra circunstancia predisponente para
o encephalo-cele nas primeiras idades he a
pouca resistência, que oftere^e ao cérebro
o seu
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o seu envoltório craneano em toda a sti*
extensão, particularmente no bregma, onde a falta total claquelle principio (phosphato
calcareo); base constituinte da ossificaçao
(i) junta ás fortes pulsações das numerosas
artérias contra a grande massa cerebral,
ahi mui sensíveis, pôde com facilidade dar
origem ao hydro-encephalo-cele , quando
huma, causa qualquer contribua a desârra.njar- a harmonia do órgão sensitivo. „ Além
destas circunstancias, diz Desbordeaux (i) ,
o estado de seus ossos cartilaginosos; seu
volume relativo; a pouca consistência do
presioso órgão,.. que encerra , tornao a cabeça tão susceptível da mais pequena offensa; de sorte que huma pressão a mais
li-

(0 Sejão quaes forem as modificações , debaixo da*
«juaes se apresenta o tecido ósseo ," tem por toda a
jsarte a mesma natureza , e os mesmos elementos o
íormâo. Estes elementos são especialmente huma
substancia salina calcarea,e huma gelatinosa.^Anatomie
Geuerale app/i.qu.ée a Ia Physiologie et a Ia. Medicine,
Tom. III. pag. ?oJEstas duas substancias gelatinosa, e salina , que
entrão essencialmente na composição dos ossos, lhes
imprimem caracteres mui diftèrentes. O phosphato cnlcareo , qua^i estranho á vida , só he destinado a dar
aos ossos a solidez, e a resistência, que os caracterisa.
A mesma Obra, rag, 53.
(£) Vede Nouvelie Orthopedie, pag, 7-.
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ligeira» que lhe for aplicada, he capaz de
adormecer o indivíduo, de enfraquecer,
ou anniquilar seus sentidr - externos. „ Suas
suturas parecem , com effeito , á primeira
vista, as que devião dar sempre sabida ao
cérebro pela pouca união, que entre si
t e m ; porém comtudo oíierece m. grande difficuldade pelos seus numerosos processos,
oi] prolongamentos fibrosos, que ligão o
epicraneo á dura-m.ater.
Todos estes caracteres' .são, os que
constantemente se observao í^s primeiras
idades, em quanto que nas segundas novos
se nos apresentão. A cabeça firme en; todos,
os pontos de sua extensão, tem -a prop 'edade de abrigar das lesões exteriores o
órgão central da vich animal: entretanto
que este mesrno órgão tem já adquirido
huma maior consistência, e sua sensibilidade está como embotada , pó*1 assim dizer ,
pelo habito das sensações dos objectos, que
lhe forão transmittidos. Então a economia
viva, como esquecendo-se daquella parte,
vai influir sobre outra : he por isso que
vemos o thorax muito elevado , e espaçoso ;
as claviculaà formarem, huma maior arcada,
o coração, órgão central da vida orgânica,
mui considerável, e toclo o systerna circulatório predominar toda a economia ;
ahi

aht o augmenfo de vida hè a circunstancia
tnais importante, e essencial, que faz pró*
thizir funções próprias destas épocas. As
paixões > ccmo a ira, a cólera» a alegria ,
a tristeza, etCé constantemente estranhas á
vida animal „ começão a tet" então o seu
desenvolvimento \ seu verdadeiro foco são
os órgãos da vida interior»
Nas ultimas épocas e m . f i m , o abdo*
siien cresce em grande extensão, os órgãos
gástricos se tornão mais pronunciados, ê
as vísceras mais volumosas. He este o ul*
timo período, em que a vida fatigada >
podemos assim dizer, por ter apurado seus
esforços para o desenvolvimento dos oiv
gaos, de que venho de fallar » vai por til«
timo gastar-se toda naquelles , sobre oS
q-iaes então se funda a existência do triste
ente. As doses de vida , repartidas em
cada órgão, pouco a pouco se vão diminuindo ; he assim que nesta infeliz época
as funções dever, ouvir, cheirar, e mesmo
do tacto, se não exercem como nas outras
idades; a memória , a reflexão, e o discurso
tornão-se nullos; a circulação faz-se com
pouca acticidade; a influencia dos ob/ectos, que o rodeão, jamais lhe [Todit2,em prazer, ou satisfação; o gosto em

íiín, única função da vida animal , que
#*
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apenas lhe resta , parece ser sustentado por este gráo de vida dos órgãos gástricos, (i)
Ora assim como estes phenomenos
physiologicos se manifestão isoladamente nas
diílerentes épocas da vida, devem igualmente os pathologicos acontecer de huma
maneira isolada. He huma verdade incontestável, que os órgãos na economia viva
são tanto mais susceptíveis de perderem
sua energia vital, quanto suas funções se
exercem com mais vigor, e p? ,-nitude. Por
isso as moléstias, que acontecem aos infantes , não são as mesmas, que devem
atacar os adultos, muito menos as que. os
decrepitps soffrem. „ Como a tendência cios
humores, diz Richerand , exist" nas partes
^i) O gosto he sustentado por al^imi tempo, poií
<jue ligado á vida orgânica, assim como á animal, he
necessário para as funções internas ; deste modo,
•quando todas as sensações agradáveis fogem do velho,
e quando já sua ausência tem quebrado cm parte t>s
laços, que o prendem aos corpos, que o rodeão, lhe
fica com tudo este , e he o ultimo fio , de que está
pendente a felicidade de t :istir.
Assim isolado nO> meio da natureza, privado já
em parte das funções dos órgãos sensitivos , o velho
vê igualmente extinguir-se as do cérebro ; e cessar nello,
quasi de todo, a percepção, pelo motivo, que não ha
cousa alguma, quasi da parte dos sentidos, que determine seu exercício :, a imaginação se imbota, e repentinamente desaparece. Veja-se Indagações phisiologieas
por Mazarem» pag. 165,
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superiores, sfro as glândulas da cabeça, e do
pescoço, que se ingurgttão nas crianças escrofulosas.... Qua. .!o as escrofulas se manifestão depois da puberdade, he sobre o peito que'
levão seus estragos; a tísica tuberculosa , as
caries do sternon, e das costellas, são as
suas conseqüências. Em fim nos velhos, as
glândulas do mesenterio se obstruem , a
íiydropesia ascites lhes resulta, ou antes as
afreccoes cutâneas, incuráveis as mais das
vezes, (r) .
Além disto huma exacta observação,
a cada instante, nos fornece provas desta
vê1"1 'de. Os terríveis effeitos de huma custo • lencação, as convulsões, o ezomphalo
pc iu. incompleta, e recente cicatriz do
anel umbilical, as efrofulas pela predominância natural do systema lymphaíico nas
crianças , onde suas propriedades vitaes
são em menoi gráo, o rachitisrno, o encephalo-cele, e outras moléstias desta natureza , são as que freqüentemente apparecem
nas primeiras épocas da vida; em quanto
que nas segundas tem lugar as moléstias
iuflammatorias, ou aquellas de vigor, e os
aneurismas. Nas ultimas em fim todas, que '
** ii
tem
(i) Vede o Tratado de Inflammação , Feridas, e
Ulceríis, Gênero Terceiro, pag. 143. Traduc. portug.
for Mwarem.
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tem por causa hnma extrema debilidade,
adquirida pelos rápidos progressos da idade.
Ainda que o envoltório craneano he quem
fôrma ao importante órgão cerebral hnma
cavidade solida , que o protege das lesões
exteriores no sen estado de integridade;
com tudo clle o expõe á acção dos agentes
heterogêneos, quando tem mudado de caracter , e perdido sua organisaçao: por isso
tudo, que for capaz de alterar sua estructura, e perturbar o órgão cerebral, como huma disposição rachitica , escrofulosa , O hydro-cephalo, as contusões, ou
a violenta, e desigual pressão da cabeça
na acção de hum parto laborioso, ;se estabelece , como causa a mais efficaz do
hydro-encephalo-cele. A imprudente compressão do ventre no estado de gravidacão,
he hnma causa não menos efficaz, segando
a Memória, que Wrisbergio faz na sua
Obra de mero grávido , quando trata da
hérnia do cérebro. „ Attribuimos a causa
verdadeira, e real da nossa hérnia ás criminosas acções da mãi, com que ella, na:o
sendo casada , pertendia subtrahir á audaz
critica a infâmia da sua gravidacão, e deste
modo evitar a indignarão de seus pais;
porque apertava seu ventre com tanta industiia, que nem sua própria mãi pôde
sus-

suspeitar seu estado grávido, senfto alguns
dhs antes do parto. „ ( De hérnia ctírebri
pá y. i o).
O mesmo pôde ter lugar, principalmente na America eníre os Pretos, quando
as mais, no seu estado de prenhez , trazem seus filhos sobre as costas , ou sobre
os lados, fazendo deste modo produzir hurna alterarão de estructura nos ossos do,
craneo do feto pela grande compressão,
que soffre o 7 n*o, cuja causa se pôde
conjecturar no iactó, que referirei em lugar competente.
Pelo que fica dito sé concíue , que as
épucas, em que ? com preferencia se declara esta moléstia, são as da idade infantil,
e a do re,2m-na";cido. Passo á descrever
agora quaes são os syniptomaj, que acarac*
terisao.
O afastamento em hum dos pontos do
craneo , circundado por hum rebordo ósseo, hum tumor ahi formalisado com fluctuação desigual, acompanhado de convulsões, eparalysias, são ossymptomas característicos , de que esta luteccao ordinariamente
he seguida; „ Quando se desenvolve nestes lugares (• no craneo) hum tumor , diz
Desbordeaux, occupando os espaços membranosos, çjue entre elles formSo então as
pés-
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pessas ósseas do mesmo craneo, ofíereeeria
sem duvida , á primeira vista , bastante con- •
fusão, senão apresentasse ao observador,
assaz instruído, diferenças muito distinctas,
tanto no circulo ósseo» que contornêa sempre a base do encephalo-cele, como nas
convulsões, de que esta moléstia he sempre proseguida. „ Taes forão os symptomas, com que se apresentou o hydro-encephalo-cele, á excepção das convulsões, e
da paralysia.
A convulsão, posto que seja hnm dos
symptomas característicos do hydro-encephalo-cele, não he com efieito hum phenomeno sempre constante, quando a afteccão comprehende só o exterior do órgão
cerebral ; ao contrario, existe quasi sempre, quando ella se concentra; o que muitos factos nus attestão. j Quantas vezes o
cérebro tem soffrido compressões , sem
comtudo se desenvolver o menor indicio
de convulsão ? ^ Na operação do trepano ,
na simples contusão da cabeça, na ligeira
infiltração sangüínea, quando ha o despedaçamento dos pequenos vasos do cérebro,
e mesmo lymphatica, quando a membrana
arachnoida tem perdido o equilíbrio» que
sustentava sua energia vital, o órgão cerebral não he comprimido no seu exterior»
sem
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sem se desenvolver a convulsão ?' j As
funções intellectuaes não se exercem em
circunstancias taes ? j Não he assim , que
em hum tumor recente, onde huma pequena
porção do órgão cerebral se acha ligeiramente comprimida,, como aconteceo no
hydro-encehpalo ceie desta Memória , he
difficil existir a convulsão ?
A paralysia também podia faltar pela
parte, e porção do órgão cerebral, que
entrava na formação do tumor. Todos os
anatômicos/ sabem, que os nervos tirão a
sua origem do cérebro, da protuberancia
cerebral, e da medulla vertebral; e que
o cérebro, propriamente dito, só dá origem aos nervos olphatorio, e óptico pçla
sua base , e não pelo seu exterior; o qual
além disto he de hurna natureza difterente,
conhecido com o nome de cortical, cujo
nome designa o uso, que deve ter no órgão cerebral. Ora não admira que, sendo
a massa encephalica alterada somente no
seu exterior, esta aftecção deixasse de ser
acompanhada de paralysia; pois que os nervos se conservavão illesos.
Por tanto, quando a hérnia comprehende huma porção do órgão sensitvo ,
que dá ramificações nervosas a certos órgãos para a sua sensibilidade i então a paraly-
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lysh destes deve ser hum- symptcrrm infítlf?»
vel do hyclro-encephalo-ce'e , como acontece á hérnia do órgão cert-, ."ai, que fornecer
o olphatorio, e o óptico, a paralysia das
partes, em que estes nervos se vão distribuir , e á espinha blfida a cios membros
abdominaes, He verdade que huma parte
c]o cérebro, sendo comprimida considera*
velmente , esta compressão propaga-se pôr
todo elle 9 e a paralysia deve ser a conseqüência ; porém este pnenorr 10 não acontece sempre assim, se a compressão hç ainda
moderada» e a -hérnia recente.
Se ern hi^> tumor encephalico o
afastamento do envoltório craneano for mui«
to sensível * c cujo espaço se limitar por
hum rebordo sobresabin<-e ; st existirem
evidentemente muitas -desigualdades , que
indiquem, com mais probabilidade, a hérnia do cérebro pelas numerosas circunwala«
0es» que esía víscera apresenta na sua.
portSQ ç.ortical ; §e a fluctuação em fira,
que o taeto nos fax perceber , não for
igual» e uniforme, mw> sim desigual, e era
pontos difíerenles; £ que duvidas podemos ter
da existência dê hum hydroiencepha?0'çele?

Os symptomas, que acompanhai as
moléstias, principalmente aquelles chama,"
dos pathognomon.iços, posto que de vão ser
os

os guias, que dirijao o pratico para o diagnostico das moléstias; com tudo he preciso que se não submetta servilmente, para
o seu pronostico, á lei, que elles estabelecem nas enfermidades. Muitas vezes os
symptomas mais geraes , e aquelles inherentes ás aftecções faltão ; porém o prático
deve ser reservado nas suas prescripções,
principalmente quando ellas podem trazer
conseqüências funestas. Vçmos no terceiro
tomo dn Nosoyrapma cirúrgica de Richerand transcnpto o triste façto, que aconteceo a Ferrand, cirurgião em chefe do
Hospital geral {Hotel Dieii) de Paris. „
Esi,e Cirurgião, julgando que abria hum
abcesso do sovaco, entranhou o seu bisturirn
por hum aneurisma da artéria axillar, e
immediatamente matou o enfermo» Tenho
sido testemunha (continua o mesmo Richerand) de iguaes enganos commettidos por
práticos não menos famosos, „ Nesta mesma Corte, depois da feliz chegada de S»
A. R., aconteçeo hum facto, onde pela pouca
atten^ao do pratico se sacrificou.hum recémnascido peía ligeireza, com que elle tomou
hum hydro-encephalo-cele por hum hydrocephalo externo \. (i).
p
.,
__(0 A historia deste facto devo á amizade, entten»
cão do respeitável Conselheiro, o Doutor José Corre»
Picanço.

Por isso, estabeleci hum pronostico
^çettadp, e de que a arte possa perceber!
vantagens consideráveis, para dirigir çoni
prdem o seu methodo curativo nas molesT
tias, he a circunstancia a mais interessante,
Jhe a parte da pathoíogia a mais essencial,
que Q prático deve sempre ter era vista
$ cabeceira do enfermo, para não cahir
infelizmente em taes absurdos. Naq basta,
s$ çonfiççer as moléstias pelos symptomas
geraes, que gs caracterizo, e sem huma,
fser-upuloza reflexão lançar mão de me^
djeaKíçntos, que dirigidos, assim por hum
incido empírico, longe de produzirem úteis.
yesultados a accelfr^o pelo confraria a mor*
t© ás desgraçadas victimas da sua. ignorância,
devastadora da espécie humana. Me. p.recisq
ainda attender^çom a maior circunspecçia
ao .grão :d.e sua gravidade» ás h;ons ^ ou
piás conseqüências „ que paqt>ui resultar %
ás ítiqdifíea^Q.es, que devem sqtfrer cora
^: applicaçlu dos • nieciiçamentos ^ e oufras.
muitas, cir-çitíistanciaa, que só a exacttdão,
de, bwm pronaitico pôde co;ra utiiidadô apresentar á testa,,- éa, Mediciü.a., j Quantas
zç$ alguns práticas, confiados unicaoi
na.virtude... especifica; (dizem eítes) de
tos n^edicameníos, em,pirÍLanjteq.te ^d
doa j apenas tomao, o conhecimento de

27
guns symptomas, que pareçendo-lhes^cons»
titair t»l , e tal moléstia , applicSo os
meios, que lhes parecem mais convenientes
sem respeitar as leis physiologicas, sem
ppreciar os phenomenos, sem attender em
fim 'Ã apparençia enganadora, çom^que os
symptonias, principalmente oa eqwvoços,
muitas ve^e? §e nos apresentão?
He por esta razão que o§ symptomas
çós ( como já expuz ) nSo devem ser a base ,
sobre a quai devemos firmar o nosso prónostiço ; a. natureza das moléstias, sua in*
tensidade , as funções, que preenche o or»
g§o, aonde ellas se desenvolvem, e o sujeito., que as soffre, devem ser outros tan.
tos ohjectos importantes, e dignos de hib
IBS profunda reflexão, parf\ dirigirmos c&m
inetnodo o seu tratamento.
Partindo destes princípios, vê-se quanto he irçterçssante estabeíçcap o .pronostico
da noss,a moléstia. Quando o hydro-encephajo-çele tem pequeno volume•» os sympto*
ma^s» que o acornpanhão , tem* pouca activk
dade, Q órgão cerebral não está ainda muito comprimido, e as forças vitaes do pequeno, enfermo tem oerto estado de energia , eniSo. o pronostico. não deve ser fatal;
pois quç a arte fornece meios par a sua cura»
estes dirigidos por práticos assaz ins«

trui-
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fruidos; e facilmente se conseguirá a harmonia dos tecidos, que o fórmao, destruindo-se inteiramente uta afíeccao. A
realidade deste progresso sempre saudável,
a sabia experiência nos attesta evidentemente pelos factcs. Wrisbergio na sua
Obra já citada de mero grávido diz, que
Ledran, Cirurgião de muito grandes conhecimentos, e de huma longa experiência
na França, curara perfeitamente hnm hydro-encephalo-cele. Igiialmeníí nota que
hum seu amigo, que cultivava com grande louvor a cirurgia em Westphalia lhe
participara haver observado f e curado huma semelhante moléstia. Porém , cons-..»;rando o hydro-encephalo-cele uaouelle gráo ,
em que o órgão cereb
est, excessiva*
mente constrangido, e por conseqüência sua
organização em desordem » prp^u; indo desai;ranjo nas suas funções , seja pelo grande
volume do tumor, seja pela impropriedade
do lugar , que occupa (i) , seja em fim
péCO O hydro-encephalo-cele deve ser tanto mais perigoso, quanto lhe he mais impróprio o lugar, que
occupa, como por exemplo, o occiput; não porque
comprehenda huma porção do cérebro mais importante, pois que esta víscera he sempre a mesma, e tem
os mesmos caracteres, mas porque suppõe pela improPriedacle do lugar, por onde sahe, huma causa maior,
<iue o torna por conseqüência mais atemoriaante.

pela extrema débil ade dos poderes • vitaes
do pequeno enfermo , rorna-sc temível;
sua cura he mui .> difficil de, se effectuar,
ou para melhor dizer , impossível ; e a
morte deve ser o seu resultado.
j.Quaes- devem ser então os soccorros mais efficazes, e decisivos, que a Medicina externa deve , sem demora , prestar
á natureza compromettida j ? Não he agora, ó' sábia Medicina, que deves manejar.
com desempenho , e afinco todos os meios,
que tens reservado, para levantar a natnre?. • viva dos terríveis assaltos, que a oppri!
.m 1 j Onde estão guardados os teus aux i . f r s ? j Para que os occultas áquelle , que
os deve administrar ? j Quantas vezes tu
mesma o. tens exi b ido delia, e os consegues ?'He -erdade, que pertence á natureza só estabelecer a completa ossifica^ao
das
i Porque razão a hérnia schiatica he mais para temer,
"do que a do buraco oval, e esta mais do que a do
a mie l inguinal, &c. tendo o órgão , que forrna a hérnia nestes diftèrentes lugares , as mesmas proprie.ia<les ? ( A prova deste . ;to não exige as mesmas raaões ?
As moléstias, diz Hipppcrates, (Sect. z Aph. ^4)
são tanto mais graves , quanto são menos análoga*
& idade , assim como ao temperamento dos enfermos.
Ora, se a gravidade das moléstias deve ser avaliada
pela idade , e temperamento , ,; quanto não
he importante , julgarmos do seu acontecimento, o:u da sua gravidade
pelo lugar, que eUas- occupão !í• ' ' : • • • ' •
' '
' '
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das pessas ósseas do craneo, cujo afastamento constitua indirectamente o hydroencephalo-cele ; mas ella pôde desempenhar , com plenitude , esta acçao maravilhosa sem o teu auxilio ?
He pois necessário, para prevenir estes estragos consideráveis , que apresenta
o hydrj-encephalo-cele , que o facultativo
lance mão imniediatamente daquelles soccorros , que a Medicina com prodigalidadè
aconselha methoclicamente .nas mais urgentes circunstancias, que não abandone só aos
cuidados da natureza o methodo curativo ,
como pertendem os animalistas ? pois como
diz Ovidio s
Princípüs obsta : sero niedicln-J- paranir»
Desfolheem.se as bellas obras de Me»
dicina, onde jazem exculpidas as plausíveis
considerações dos heróes sábios. Veremos
que todos, particularmente Desbordeaux»
aconselhão a applicaçao dos estimulantes,
ou daquelles meios, que tem a vantagem •
de augmentar a energia das propriedades
vitaes das partes, sobre que se applicao ;
de restituir-lhes seu elasterio, promovendo
htima maior contractilidade ; de despertar em
fim os absorventes, cuja acção vital se
acha
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acha , como entorpecida, quando hum cúmulo lymphatico , ou sangüíneo se manifesta ; a fim de se recuperar o estado primitivo do órgão cerebral , e de se estabelecer a completa ossificnçSo, o que com
mais promptidão se consegue nos primeiros
momentos de sua invasão. Taes são o vinho , a infusão aromatica alkoolisada, o
vesicante , sanguexugas, etc., etc.
" Para restabelecer o órgão cerebral.
na sua situaç?o.natural, diz Desbordeaux
(i), he necessário fazer correr huma onça
até duas de sangue pelo cordão umbilical,
particularmente se o pequeno enfermo he
ple L órico (2); exercer compressões ajustadas sobre o tumor , ou recorrer á applicação
de liuma lauiina dec'umbo muito delgada,
guarnecida de panno de linho poido, que
cti(0 Vede Nouvelle Onhopedie pag. i>4fsÁ Este methodo de diminuir a columna de sanEne i para moderar a rapidez dos órgãos circulatórios,
particularmente havendo superabundancia deste fluido,
que os antigos exprimiSo com;o nome pletora, parece
muito adaptado ás circunstancias ; porque se o agente ,
que determina directame-.ue o hydro-encephalo-cele,
he a forte dilataçSo dos VR os do cérebro contra a mesma massa , pela acção impulsiva do coração, e esta
S latação he anto mais enérgica f quanto o affluxo cV
sangul for maior, he muito provável, que, durnnu,
do «te fluido, o tumor mude lago c!e aspecto, pois
«me o a«enw que o determinou tem iguajinente perdklo paVte do se» demasiado vigor. Por tanto he
muito plausível a feliz leotbrança do autor.
zt
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cubra inteiramente o tumoi*» até á sua pré»
feita cura. Depois fazer uso dos cozhíien*
tos resclutivos alkoolisados, a fim de clissi»
par as contusões, e a infiltração dos líquidos no tecido cutâneo, que esta affecçSo
arrasta sempre apoz de si. „
A abertura do hydro-encephalo-cele he
sempre seguida da morte pela ofíensa irremediável do cérebro; por isso a única
ressinta , que se nos tem oíterecido até hoje (continua o mesmo Desbordeac:;) li e O
uso de huma suave pressão sobre o tu»
mor, (i) para impedir o seu. augmento,
e prolongar d' alguns dias mais a existência
«"lestes seres desgraçados. Seria antes meihcr , abandona-los a si mesmos, do que
expô-los inconsiderad'.imente á morte s seja
•adcpíando o sedenho de M. Mathy, seja
. particando huma ligadura sobre a base do
t u m o r , ermo o propoz Bell no seu Tratado de Cirurgia, „
A rep;;suão do órgão cerebral para o
interior de sua cavidade, por meio da taxis
euberta, parece, á primeira vista, análoga á cura da moléstia; porém, •;, quem se
atreve a pôr "em prática semelhante procedi(i)

Vede Camper na sua dissertação sobre as hyclro(Memórias da Sociedade de Medicina aiinos 1784,
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dimento, quando a substancia branda * é
polposa desta víscera não pôde sofírer , será
grande damno, q alquer operação cirúrgica , como os intestinos, e outras partes
niembranosas ? j Em conseqüência destes
estímulos não deve sobrevir huma ^excessi^
vá inflammaçao? Além de que he impossível j fazer-se aredücçao; i.p porque o órgão cerebral tem adquirido hum alongamento considerável ; a.? porque o agente j que lhe ueterminou á sahida (a força
impulsiva dos vasos) ainda continua corn ó
ín«s.. o influxo , e poder.
O hydro-encephalo-eele peíá fracturâ
dos ossos do craneo he sempre seguido de
huma morte súbita pela commoção geral,
acompanham da grande compressão do cérebro , produzida pelas desigualdades das
pessas frac.ar .das, que se aperta o mutuamente contra a porção deste órgão fora
dos limites do seu departamento* Por tart^
to julgo supérfluo demorar-me em descrever seu tratamento*
/V

«w*
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A
Ntonio do Rosário da Silva, idade
de hum mez incompleto , filho de Josefa
Soleriana , escrava de S. A. R. , entrou
para o Hospital Real Militar no dia 10 de
Setembro de 1811 , vindo da quinta do
mesmo Senhor, denominada =: Boa-vista ±3
com hum tumor na parte lateral, e direita
da cabeça , que se comprehendia da parte
anterior 'da região temporal externa até á
parte superior convexa da concha da orelha
O tumor era oblongo, e apresentava muiv
tas desigualdades, nas qtiaes se observavão
pontos com fluctuação manifesta , e espessura de consistência mais, ou menos duraNa siitura, ou reunião -splienoido-tem,
poro-parieto-corónal se conhecia sensivelmente , pelo tacto, hum rebordo, determinado pelos lábios destes ossos, que formavão o afastamento craneano, por onde se
insinuavão os contentos do tumor; e hum
igual afastamento se observava na sutura
temporo-occiphc-parietal.
O sitio, que oecíipavao tumor, aviscera ahi incluída pelo afastamento indicado,
e o cúmulo sensível de hum fluido seroso
obri-

obrigarão ao Lente Joaquim da Rocha Mazarem capitular hum hydro-encephalo-cele.
Dia II, ei. de tratamento. O sobre-*
dito Lente lhe mandou applicar hum sina*
pismo , recomrnendando , que a demora de.
veria ser até o infante dar indicies de
soítrer huma sensação dolorosa, ou o couro
cabelludo apresentar signaes de huma ligeira phlogose ; então deveria o sinapismo
ser substituído pela cataplasma emolliente»
O sinapismo se applicou duas vezes, e se
conservou, em cada huma , por espaço de
meia hora pouco mais, ou menos.
Dia II. Observou-se o tumor hum pouco mais elevado ; a pelle ligeiramente debuchada de hum vermelho pouco carregado »
e o infante indicava ler nesta parte huma
maior sensibilidade. Mandou, que se lha
appücasse unicamente a cataplasma emolliente.
Dia III. O tumor pareceo ter dimi»
nuido algum tanto; a sensibilidade exqui*
sita estava, de algum modo, embotada,
e a ligeira phlogose inteiramente dissipada.
Mandou o Lente que se reapplicasse o sinapismo, guardando em tudo os preceitos
determinados do dia I.
Dia IV. A diminuição era algum
tanto mais sensível, e os pontos» em que

«w*

an*
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antecedentemente se notava flucíuação, se
tinhão tornado mais consistente?, O mea*
mo tratamento foi mandado continuar.
Dia V, Tudo se observou do mesmo
modo , como no dia antecedente , e se
continuou o mesmo tratamento.
Dia Vi. A diminuição do tumor se
tinha manifestado com differença mui sensível ; e porque a sensibilidade era nieno:
activa» a applicacao do, sinapismo foi récommendada com mais freq ,ncia.
Dia VIU O tumor continuava .rapidamente a sua progressiva diminuição • e os
mesmos indicados seguirão a mesma marcha.
Dia V1IU A differença da diminv 5ão
do tumor se avaliava já em huma terça
parte, e não se observava a pelle luzente, nem a fluctuação; porém o rebordo
ósseo, e o espaço do afastamento dos ossos se-deixava perceber mui apparentementé. O mesmo tratamento foi mandado
continuar.
Dia IX. Observarão-se os symptomas característicos de huma maior phlogose 5 taes como a aor, a vermelhidão, e
huma sensibilidade tão exquisita, que o
pequeno enfermo estava muito incommodado. Mandou que se lhe substituísse o
ceroto de saturao , á cataplasma emollien-
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liente, nÜo deixando cpmtudo de recpram e n d a r , q u e o sinapi^mo fosse applicado
duas vezes com pequena demora.
i Dia X. Os symptomas da inflammaçao
tinhSo desapparecido , e o tumor diminuio tão sensivelmente, que no seu meio
estava ao nivél com a superfície da cabeça. Mandou que se continuasse com
os mesmos medicamentos, com a difieren'
ça, que o sinapismo deveria ser applicado
três vezes.
Dia XI. O tumor tinha diminui do
muiío mais, g se observou, que o rebordo
ósseo principiava a resolver-se. A applicacao
dos mesmos medicamentos foi determinada.
Dia Xü, Observou-se tudo do mes«
nio modo , como no dia antecedente j e se
fez uso dos tópicos indicados,
Dia XIII, O tumor tinha diminuído de
hum modo t a l » e o rebordo ósseo, que
estava quasi ao nivél com o restante da
superfície da cabeça. Os espaços, em que
se notava a falta de ossificacao , estavao mais
manifestos; a cor da pelle, e a sua consistência era igual á das partes círcunvisinhas ; G 8 fluctuaçao quasí insensível,
O sobredito Lente lembrou-se de hum vesicantc , como meio mais enérgico, porem
attendeudo a algum resultado terrível» que

po-
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poderia desenvolver-se » mandou continuar
o uso dos tópicos préscriptos, eqnilibrando, todavia, a accao de estimulo com a
toniçidade» que as partes constituintes do
tumor fossem adquirindo.
Dia XIV. Observou-se ímm maior desenvolvimento de ligeira phlogose, acom»
panhada de maior sensibilidade. Mandou
que se lhe applicasse hum emplastro de cê*
roto de sarnrno, como torpente.
Dia XV, A ligeira phl gosé se tinha,
desvanecido , e principiava a çonhecer-se
a ossificaçãp das partes ósseas afastad?"; a
peile hia adquirindo os caracteres de consistência, e cor daquçiia, que não tinha sido
subrnettida ao influxo da afíecção, Suspendeo-se aapplicaçao dos medicai: ,ntos, e só
mandou exercer duma ligeira compressão
coro chumaços, e gualap.o.
Dia XVI. A ossificaçao progressava ;
e se continuou com a pressão do dia ante-»
cedente,
Dia XVH. O tumor tinha inteiramente
desapparecido , a ossificação dos espaços
afastados se tinha efíectuado, e, como nada restava da afiecção, se supprimio tamr.
bem o uso da compressão.
Dia XVIII. Ao infante, inteiramente
curado, se deo alta, para tornar para a
Quin-
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Quinta, recommenüando-se o tratamento
dietetico,
Reflexões sobre o tratamento prescripto.
? Para que heide colher no espaçoso
campo da Medicina provas para mostrar
a razão do tratamento prescripto , quando
a mesma observação mas-offerece com bastante evidencia ? j, Não seria com tudo
supérfluo querer comprovar a escolha exacia deste methodo , quando em meu lugar,
a experiência , os fados , e' os au&ores
de grande critério , assevera o a realidade dos seus bons" resultados ?. ^ Terei acaso expressões vivas, que pintem, do melhor modo possível , a triunfante lufta da
natureza desta criança recém-nascida, con*tra os t e n h a i s assaltos de huma affecçao ,
que tendia a succumbir rapidamente seus
saudáveis esforços, se a medicina não fosse manejada com princípios methodicos ?'
£ Por ventura suppõe-se ella hum ser intelligente , que só Hsta para combater o
grande torbilhão dc^ agentes inimigos, e
destruidores da sua conservação, sem o auxilio de huma Medicina bem administrada ?
NSo obstante estas crictinstancias apoiarem
a exactidão do methodo prescripto nofacto

in-
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Indicado; com tudo , para satisfazer o meu
dever, devo agora analysar com partícularidade a razão do mesmo tratamento.
O Lente Joaquim da Rocha Mazarem ,
attendendo com grande reflexão á historia
da moléstia; examinando circunstanciadamente o tumor encephalico; observando
em fim, que as forças vitaes do pequeno
enfermo se achavao ainda em vigor, isto
\\e, naquelle estado, em que a natureza se
presta a desempenhar a Medicina , não deixou de predizer as favoráveis conseqüências,
que poderiaV resultar pela pouca intensida-»
de da moléstia. Por esta causa limitou, SCH
mente a applicações tópicas o seu ruethodo
curativo.
Mandou appltcar o sinaptsmo directa*
mente sobre o tumor, para produzir não
só hum ligeiro excitamento, o qual pró»
movendo numa contractilidade maior, ou
certa retracção nos envoltórios do hydro»
encephalo-cele , estes obrassem de hum mo*
do enérgico contra a porção da massa
encephalica , a qual, sendo então comprimi»
da, ou subjugada em todos os pontos do tu*
mor, fosse obrigada a recuperar o seu departamento próprio ;• mas ainda para reani»
mar a acçao dos absorventes , adormecida pela inércia, em que tinha cahido a membrana
ara-
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ârachnoida, por h^ver perdido sua energia
vital, a fim de dissipar a infiltração lymphatica. Ora u os sabem que os estimulantes , applicados por certo tempo sobre
huma parte» suscitao huma maior exaltação
das propriedades vitaes, de que a inflammatão deve ser necessariamente a conseqüência ; e como naquelles casos, ella não deixa de ser perniciosa, quando he intensa ,
determinou , que, depois da applicaçao do
sinapismo, s» substituísse a cataplasma emoíIjente » para manter em equilíbrio o estimulo , que produzisse o mesmo sinapismo
com a tonicidade , que os envoltórios fosse.n adquirindo, e deste modo prevenir huma inflammação excessiva.
Estas cataplas as, além de satisfazerem aosfinsparticulares mencionados , exercido de mais a mais huma compressão ligeira muito utii em taes casos, e tão recommendada pelos aucrores. Porém, exercendo
estas cataplasmas hum peso, que excedia ao
gráo de força, que as partes tinhão para o
supportar , julgou, que este mesmo peso
fosse a causa determinante da inflammação,
que se desenvolveo ; por isso mandou
substituir á cataplasma emolliente apomada
de saturno, como torpente , e menos grave;
e que o sinapismo se applicasse duas vezes*
De
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Depois destes meios assim estabelecidos , exigio huma compressão proporciona*
da com chumaços, e gualapo, para que >
promovendo hum aperto moderado, e permanente , os contentos da hérnia recuperassem inteiramente seu estado primitivo,
a absorvencia completa se effèctuasse, e a ossificação dos ossos craneanos se completasse.
Como estas applicaçoes tópicas derão
sempre bons resultados ao sobredito Lente »
jamais houve motivo, que o obrigasse á
mudar de indicados , com os quaes sempre
obteve melhoras manifestas, e completou
a cura radical do pequeno enfermo.

F
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ERRATAS.
No frontispicio , Unha 4, Hidro-encephaIo-cele , lea-se Hydro-encephalo-cele. A paginas 12, linha 6, hidro-encephalo-cele, lea-se
hyçlro-encephalo-cele. A paginas ia , linha
ao , polegadas, lea-se pollegadas. A paginas
15 , linha 14, presioso , lea-se precioso. A pá*
ginas 19, Unha 15, ezomphalo , lea-se exoraphalo. A paginas 32, linha i , prefeita, lea*
se perfeita. A paginas 32 , linha 19 , particaa«
do, lea-se praticando.

