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Harvey Cushing e General Wood: Episódio Marcante de
uma História Revisitada
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RESUMO
Nesta nota breve, narra-se o episódio da primeira cirurgia para meningioma parassagital realizada com sucesso pelo grande mestre
Cushing. Seu paciente, após a primeira cirurgia, retomou suas atividades levando uma vida normal. Infelizmente, o tumor recidivou
após alguns anos, sendo realizada uma segunda cirurgia, sem sucesso. Nestas passagens, fica evidente o pioneirismo e a coragem de
Cushing, embasados por grande curiosidade científica e conhecimento enciclopédico, dando os primeiros passos nos primórdios da
neurocirurgia como especialidade.
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ABSTRACT
This brief note narrates the episode of the first surgery of parasagittal meningioma successfully performed by the great master Cushing.
His patient, after the first surgery, carried out his activities leading a normal life. Unfortunately, the tumor recurred years after and a
second surgery was tried without success. In these passages become evident the pioneering spirit and the courage of Cushing, based on
his great scientific curiosity and encyclopedic knowledge, taking the first steps in the early days of neurosurgery as a specialty.
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Dados biográficos de Harvey Cushing
A Família Cushing, nos Estados Unidos, é descendente de
um casal puritano, Matthew Cushing e Nazaré Pitcher, que
chegou da Inglaterra com os filhos em 1638, e estabeleceuse em Hingham, Massachusetts. Vários de seus descendentes
dedicaram-se à medicina e alguns acabaram por se fixar em
Cleveland, Ohio. Nessa cidade, em 1869, nasceu o mestre
Harvey Williams Cushing7-10. Seus pais eram Betsey Maria
Williams e o médico Henry Kirke Cushing. Harvey era o caçula
de dez filhos e desde tenra idade apresentou grande interesse
em ciências e medicina, o que o ajudou na decisão de tornarse médico. Graduou-se bacharel em artes (BA), em 1891,
pela Universidade de Yale e em medicina, no ano de 1895,
pela Harvard Medical School. Após sua graduação, Cushing
fez residência em cirurgia geral sob orientação de William

Stewart Halsted, no Johns Hopkins Hospital, em Baltimore, e
realizou estágios internacionais com ícones como Kocher em
Berna, e Sherrington em Liverpool, consolidando seus grandes
conhecimentos médicos e abrindo sua mente para a ciência
neurológica. Sob a supervisão de Kocher, o mestre descreveu
pela primeira vez o reflexo de Cushing e, com a de Sherrington,
fez importantes contribuições na localização cortical.
De volta aos EUA, com 32 anos, foi elevado à categoria de
professor de cirurgia na Johns Hopkins e passou a dedicar-se
exclusivamente à cirurgia cerebral, tendo ainda encontrado
tempo escrever numerosas monografias sobre a cirurgia
do cérebro e da coluna e fazer contribuições importantes
para a bacteriologia. Em Baltimore, desenvolveu o método
de operação com anestesia local e sua utilização na hérnia
discal. Em 1911, foi nomeado cirurgião-chefe do Peter Bent
Brigham Hospital, em Boston, e em 1912 tornou-se professor
de cirurgia na Harvard Medical School. Nesse período realizou
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importantes contribuições para a cirurgia da hipófise. Pouco
depois do início da participação dos EUA na Primeira Guerra
Mundial, Cushing ingressou no Corpo Médico do Exército
Americano, quando foi designado para servir em um hospital
francês. Nesse período, Cushing experimentou o uso de
eletroímãs para extrair fragmentos metálicos no cérebro de
soldados feridos. Ele alcançou a patente de coronel e foi
designado como consultor sênior em cirurgia neurológica
para as Forças Expedicionárias Americanas na Europa. Nessa
ocasião, ainda na Grande Guerra, tratou do tenente Edward
Revere Osler, que foi fatalmente ferido durante a terceira
batalha de Ypres. Tenente Osler era filho de Sir William Osler,
de quem Cushing era biógrafo. Em 1923 foi premiado com a
Medalha de Serviços Distintos pelo Exército dos EUA.
Na fase de sua aposentadoria, atuou ainda na Yale Medical
School de 1933 a 1937. Cushing faleceu em 1939, em New
Haven, Connecticut, sendo enterrado no cemitério Lake View, em
Cleveland. A autópsia de seu corpo revelou, curiosamente, que seu
cérebro continha um cisto colóide do terceiro ventrículo.

General Wood
Leonard Wood, Major-General e Chefe do Estado-Maior
do Exército dos Estados Unidos, era um cirurgião militar
de carreira, que possuía seu nome em várias lendas acerca
dos conflitos com os índios apaches. Era amigo pessoal do
presidente americano Theodore Roosevelt8. Depois de um
período como governador militar de Cuba, o general Wood
ingressou na vanguarda da cena política contemporânea da
época. No ano de 1898, ele inopinadamente bateu a cabeça
num lustre, com certa intensidade que o confinou à cama por
uma semana inteira após o acidente. Anos mais tarde, o general
percebeu uma tumoração, que pareceu-lhe ser uma exostose, no
local do trauma no crânio, além de ter apresentado parestesias
em hemicorpo esquerdo e crises convulsivas1. Em 1905, Dr.
Wood foi operado dessa lesão, que se revelou um tumor que
se projetava a partir da calvária para a direita da linha média,
compatível com um meningioma. Não foi descoberta, durante
esta operação, qualquer parte do tumor que estivesse projetada
na face interna da dura-máter1. Em janeiro de 1909, Leonard
Wood, aos 48 anos, foi encaminhado pelo Dr. Arthur Tracy
Cabot a Cushing, no Johns Hopkins Hospital, em Baltimore.
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Nessa época, o general experimentou aumento da frequência de
crises convulsivas tipo jacksonianas lateralizadas à esquerda,
com déficits motores pós-ictais.
Desde 1895, Cushing tinha desenvolvido interesse particular
nos casos de meningiomas, tornando-se cada vez mais
convencido de que estes eram um tipo específico de tumor
cerebral, com um prognóstico mais favorável do que a maioria
dos outros. Até 1909, havia apenas um relato na literatura de
sucesso em operação de meningiomas4-6,11,12. Aliás, o termo
meningioma não existia antes de 1922, tendo sido cunhado
pelo próprio Cushing2,3. Nessa época, tais tumores eram
conhecidos por uma variedade de termos: endoteliomas durais,
neoplasia fungóide da dura-máter, fibroma meníngeo, fibroma
aracnoide, dentre outros.
Quando Cushing examinou o general na Johns Hopkins, no
inverno 1909, teve a certeza de que o tumor apresentava um
componente intracraniano, próximo à linha média. De início,
adotou uma atitude conservadora, recomendando uma política
de “esperar e ver”, estando bastante relutante para realizar
o procedimento, dada a escassa experiência com esse tipo
de lesão à época. Ressalta-se que o diagnóstico de invasão
intracraniana foi totalmente clínico, pois métodos como a
arteriografia cerebral e a ventriculografia ainda não haviam
sido descritos.
No entanto, durante o outono de 1909, a condição de General
Wood deteriorou-se e, em fevereiro de 1910, Cushing decidiu
tentar a cirurgia. Essa operação ocorreu em duas etapas, com
um intervalo de 4 dias: uma primeira fase em que se serrou o
osso, e uma segunda fase em que se retirou o tumor. Na segunda
fase, a dura-máter foi aberta para expor a superfície do cérebro
na vizinhança do tumor e foram percebidos sinais claros de
aumento da pressão intracraniana. A descrição cirúrgica foi
de um tumor claramente visível, sem infiltrar o seio sagital
superior.
O grande cirurgião dissecou meticulosamente o plano de
clivagem do tumor com o cérebro e foi capaz de, finalmente,
conseguir o que parecia ser a extirpação completa de todo
a lesão, poupando as veias ponte adjacentes. O paciente
levantou-se do leito muito bem disposto horas após a cirurgia,
caminhando em seu quarto. Recebeu alta do Johns Hopkins
depois de quase um mês, em plena recuperação, tendo retornado
para suas ocupações habituais com o mesmo vigor anterior.
Esta foi a primeira vez que Cushing havia operado com sucesso
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um meningioma intracraniano. Dada à vascularização destes
tumores, imagina-se que os obstáculos técnicos encontrados
provavelmente foram grandes, principalmente somando-se ao
fato de serem primitivas as técnicas de anestesia e hemostasia
de seu tempo. Ressalta-se que, decorrente dessas dificuldades,
o mestre foi pioneiro no uso do eletrocautério em cirurgia7.
A primeira cirurgia do General Wood representou um marco
na carreira neurocirúrgica de Cushing, tendo afirmado
curiosamente que teve sorte no caso7. Na década seguinte, o
General Wood teve uma vida extremamente ativa, não tendo
apresentado crises convulsivas e sentindo-se completamente
saudável, exceto por uma espasticidade moderada no pé
esquerdo. Muitos foram testemunhas de sua energia incansável
e sua predileção por exercícios físicos extenuantes. Próximo
ao final da Primeira Guerra Mundial, ao fazer uma viagem de
inspeção na frente na França, uma bomba foi detonada nas
proximidades do General, matando vários ao seu redor, mas
tendo o general sobrevivido com ferimentos leves. Nesse
mesmo ano, ele foi submetido a um exame médico completo
em Washington, com bons resultados.
Em 1920, durante a campanha eleitoral para presidente, o
general Wood tornou-se o favorito para candidato republicano,
o que acabou não se consolidando13. Após ser eliminado na
campanha presidencial, Wood foi nomeado governador das
Filipinas, sendo que durante tal mandato, começou a apresentar
convulsões esporádicas, com espasmos no pé esquerdo. De
início, o general deu pouca atenção a esses sinais de alerta,
prosseguindo com suas funções no habitual ritmo acelerado.
Em 1923, a sintomatologia piorou ocorrendo hemiparesia
esquerda. Mesmo com tal quadro clínico, no entanto, ainda
participava ativamente de competições de tiro.
Em abril de 1927, Wood foi envolvido em um acidente de carro,
em que foi ejetado para fora do carro e sofreu um trauma grave
do lado direito da cabeça. Porém, isso ainda não o impediu de
realizar suas funções como governador, mas com o ocorrido,
encontrou uma justificativa para encerrar seu governo e
voltar aos EUA. Ao retornar, foi imediatamente internado no
Peter Brigham Bent Hospital, aos cuidados de Cushing, que
diagnosticou clinicamente a recorrência da neoplasia, tendo
decidido reoperar rapidamente. A cirurgia foi realizada 2
dias depois, em 6 de Agosto de 1927, e revelou um grande
meningioma recidivado. Cushing começou a cirurgia pela
manhã e depois de muitas horas chegou a pensar em adiar a
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remoção do tumor, devido à grande perda sanguínea. Entretanto,
com persistência, foi capaz de completar a extirpação sem
grandes complicações intraoperatórias. No entanto, o General
morreu apenas algumas horas após a conclusão da cirurgia,
devido a uma hemorragia que inundou o sistema ventricular.
Tal óbito foi uma grande tragédia para Cushing e o fez pensar
em abandonar as cirurgias neurológicas, porém, felizmente
isso não ocorreu13-15.

Conclusão
Tal relato demonstra o pioneirismo e a coragem de Harvey Cushing
no desenvolvimento da cirurgia neurológica como especialidade,
sendo então considerado como o primeiro pai da neurocirurgia.
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