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Cura th C&nèm'âm Míimaí, preferencia do process» da amputação. 

IV! uitos e mui variados'tem sido os meios therapeuticps applica-
dos e gabados pelos Àuctores , para a cura do cancro das mamas; 
entretanto a pratica racional de novoe dias , tem feiro conhecer a 
falibilidade de todos estes meios , e lem ao mesmo tempo mostra
do que a não ser a separação da parte affectada todas as vezes que 
seja possivel, nenhum outro meio existe para sua cura; e que em 
nu i tos casos mesmo, este poderoso meio níilo aproveita, e bem a ser 
quando a dealheze cancrosa predominai o estado geral do individuo. 

Alguns práticos tem aconselhado, de nunca lançar mão da 
operação, fiados em que ella he sempre seguida destes terríveis 
resultados: 1° que nem sempre as feridas consecutivas á opera
ção erão seguidas de bóa cicasí ização : 2 . v que algumas vezes era 
necessário cortar até ficarem ás. 'c'osleHas a mi , e que em 'conse
quência da inflamação das partes descobertas, graves accidentes so-
brevinhno, como pleurit is , pneumonitis & c 3 . " que o mais das 
vezes a moléstia repùlùlava, e se manifestava, ou no mesmo sitio, 
ou em outra par le , e que então denovo era necessário sujeitar a 
doente a huma nova operação, e assim a novos incommodos : 4 ." 
finalmente que elles linhão observado, que quanto mais repetidas 
erão as operações, menos dilficuldade linhão os cancros em se re-
pulularem. 

Entretanto apezar destes resultados observados por Hyppocra-
íes, Mefrcatus, Mouro e out ros , em huma época em que pouco se 
confiava da Cirurgia; com tudo nota-se que se recorrermos á espe-
riencia de lodos os séculos os factos seguintes se encontrão: l . a 

qudide Houppeville, hum dos antagonistas da operação, curou por 
este meio quatro mulheres de cancros já ulcerados: 2.° que de oito 
cura9 semelhantes faz menção Vácher na sua dissertação acerca 
do cancro das mamas: 3.® que Sabatier fez a extracção de hum 
cancro ulcerado mui volumoso, e que a mulher gozou trinta e 
dous annos depois de huma boa saúde : 4.Q em fim se notarmos 
que Deschariípes Cirurgião, em chefe ,do^ Hospital da caridade em 
Par is , apresenta muitos exemplos de cura obtidos por este meio: 
se confiarmos mesmo no que ce ata Moraugni, de hum caso , em 



que hums,, mulher j á reduzida ao msrasma . fora onerada de hum 
cancro mamario por Valsalva, è quo sahira. sãa do Hospital; apegar 
de se objectar, que muitos destes tumores talvez não fossem verda
deiros cancros; com tudo ha outros, sobre a natureza dos quaes 
Mo haverá alguma duvida, c estes bastarão para que nenhum obs , 
taculo haja em.que se recorra na maior parte dos casos á operação. / 

Três são pois os processos, pelos quaes se pode praticar a. ex
tracção do cancro das mamas; a saber a extirpação; a ablação, e 
a amputação. He bem certo que todos elles contão casos felizes 
segundo certas circumstancias , porem este ultimo meio de certo 
reunirá sempre grandes vantagens, se se tiver em vista o seguinte:] 
1." que, por meio tfti ampu'.çao, com maior facilidade o tumor 
será extrahido, e (erseha não só a dúplice vantagem, de que par
te alguma já do tumor, já do fefeido cellular alterado, já mesmo da 
pelle ficará em o pouto aflectado:! 2.° que por este meio será ma
ior a facilidatle de se fazer a extracção de certas enduráçõés can
crosas, e engorgiUinontos da mesma natureza, que de certo a fa
zerse a extirpação, a incizão não daria lugar em consequência de 
sua pouca extenção e direcção: 3.° em fim. que pela amputação 
a doente deixará sempre de soffrer maiores dores, pois que merlos 
he o espaço de tempo empregado para esta operação. / JVlas objc
tarsenosha qup seguindo este processo, grande he a solução de 
continuidade que resulta da operação, pois qiie grande porção de 
tecidos se extrahe/: e que grande será a difficuldade em reunir de
pois os lábios da ferida, principalmente quando o tumor for mui 
voluposo; em quanto á primeira responderseha que a ferida que 
resulta da operação, a pezar de grande, não diffère de huma ferida 
simples, pois que ella se cicatriza de ordinário em pouco tempo;] 
e em quanto á segunda, que lodosos tecidos, principalmente a 
pelle, goza de huma elasticidade que lhe he propria, para que em 
todos os casos a ferida se reúna: taes são pois os argumentos que 
me levâo a crer que a amputação é o processo preferido para a ex» 
tracção do cancro mamario. 
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PROPOSIÇÕES. 

1* 

Não ha entre os siennes dos tumores cancrosos, algum que 
de per si baste para caracterizar esta espécie de tumores. 

2.a 

He nos peitos, mais do que em nenhuma outra parte da eco
nomia , que os tumores de natureza cancrosa se desenvolvem. 

3.a 

Nenhum dos meios empregados pela arte, reúne mais vanta
gens do que a operação. 

4.a 

Nenhum signal existe, pelo qual se possa dizer que depois da 
operação, hum novo cancro se manifestará ou não. 

5.a 

Abandonado a si mesmo, o cancro das mamas não se cura ja
mais. 

G.a 

A afecção cancrosa, não he contagiosa. 


