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A proposta heteróclita de William Stukeley para a  
diversificada função do baço 

Vera Cecília Machline * 
 Como observado por Charles Webster (1971, p. 163), uma vez aceito, o movimento circular do sangue nos animais gerou novas especulações sobre o papel do baço – desta feita, dentro da circulação sangüínea. Entretanto, a julgar pelo trabalho de William Stukeley (1687-1765) aqui analisado, no primeiro quartel do século XVIII, o Royal College of Physicians of London continuava admitindo algumas funções atribuídas ao baço na antiguidade, ou seja, muito antes de a Exercitatio anatomica de motv cordis et 

sangvinis in animalibvs de William Harvey (1578-1657) vir à luz em 1628.  Começando pelos antigos, no Livro XI da Naturalis historia de Plínio (23-79 d.C., 1983, Vol. 3, pp. 560-561), na primeira das Sátiras de Pérsio (34-62 d.C., 1987, p. 2) e numa passagem do Liber medicinalis de Sammonico (?-c. 211 d.C., 1996, pp. 64-67) baço inchado é associado a riso dissoluto. Um resquício desta tradição latina parece ser a ainda vigente expressão francesa dilater la rate, que significa “fazer rir”. Curiosamente, na fisiologia helênica, medrou uma idéia bem diversa: o baço seria um órgão purgador, subserviente ao fígado.  Conjugando observações no Timeu de Platão (c. 428-c. 248 a.C., 1997, pp. 289-290) e no tratado Sobre 
as partes dos animais de Aristóteles (384-322 a.C., 1978, pp. 198-199), Galeno de Pérgamo (c. 129-c. 210) estipula três ofícios para o baço. No Livro II de Sobre as faculdades naturais, Galeno (1963, pp. 208-209) atribui a essa víscera o mister de purgar bile negra de sangue grosso e venoso. No Livro V de Sobre o uso 
das partes, Galeno (1996, Vol. 1, p. 255) estima que o baço auxilia na digestão porque devolve ao estômago bile negra, que, sendo “adstringente e ácida”, compele o estômago a se contrair e a reter o alimento até sua completa concocção. E no Livro V de Sobre as partes afetadas, Galeno (1976, p. 153) determina que, em lugar do estômago, o baço seria o responsável pela variedade melancólica denominada afecção hipocondríaca ou flatulenta. Nas suas palavras, a maioria dos enfermos padecendo deste mal “sofre de [uma afecção de] o baço. Pode-se portanto presumir que um sérum nóxio [ichora] flui deste órgão para o estômago”. Com a gradual fusão dessas duas tradições, o riso passa a ser considerado um efeito secundário da purgação realizada pelo baço, como atestam as Isagogae breves sobre anatomia de Berengario da Carpi (c. 1460-1530). Segundo da Carpi (1969, pp. 58-59), “o baço, ou lien”, em latim, auxilia “todo o corpo por purgar a massa sangüínea dos excrementos e, por isso, provoca o riso”. Também “produz sangue, [...] assiste à digestão do estômago, e sofre todo tipo de enfermidades”. E até “estimula o apetite”, consoante a idéia – possivelmente de origem árabe – de que resíduos lienais despertariam o apetite (Wear 1977, p. 46). Por fim, entre outras priscas notícias acerca do baço, da Carpi menciona dizer-se que, quando esta víscera é “removida por ferimento, os animais às vezes sobrevivem”. Após levantar juízos antigos e modernos sobre o baço, Walter Pagel (1984, pp. 134-142) observa que, salvo raras exceções, os primeiros degradaram o baço “à desonrosa inferioridade da lata de lixo”. Inversamente, na medicina de Joan Baptista Van Helmont (1579-1644), o baço ganhou uma primazia 
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excepcional, dado este, juntamente com o estômago, entronar o archeus – ou seja, o princípio vital do organismo. Subvertendo o dogma galênico da superioridade da mente sobre os demais órgãos, Van Helmont sustenta estar no altamente vascularizado baço a rete mirabile , i.e., a “miraculosa rede de vasos”, que Galeno (1968, pp. 430-432) situara na base do cérebro humano. Adicionalmente, contrapondo-se às explicações materialistas da fisiologia grega, Van Helmont advoga que o baço produz um ácido – ou melhor, um “fermento” vital, altamente espiritualizado – a se combinar com o gerado na parede do estômago. Para Van Helmont, ao invés do calor, aliado à fria e seca bile negra, seria esse fermento lienal o verdadeiro agente digestivo. A medicina helmontiana também postulava que, mediante o archeus, o ser humano recebe com exclusividade a graça divina do riso. Diante disso, Pagel conclui que Van Helmont acatou o adágio latino splen ridere facit sob uma perspectiva teosófica. Portanto, foi sob a mesma ótica que Van Helmont reinterpretou o lugar-comum “rir é o próprio do homem”, associado a Aristóteles mas cunhado por Porfírio (c. 233-c. 304 d.C.), conforme apurado por Carlos Arthur do Nascimento (1998-1999, pp. 28-29).  Num estudo anterior (Machline, 2005, pp. 1-2), estima-se que, entre a segunda e a quarta décadas do Setecentos, foram publicados na Inglaterra pelo menos sete trabalhos médicos estampando no título ou no subtítulo o termo “esplim” – ou seja, a enfermidade melancólica em inglês denominada spleen, tal como o baço. Isto significa que, um século depois de a Exercitatio anatomica de Harvey sair do prelo, médicos ingleses se interessaram pelo baço também por conta do modismo do esplim. Na primeira metade do século XVIII, spleen era o nome popular dos termos eruditos hypochondria ou hypochondriacism, derivados da antiga hypochondriak melancholy. A princípio a designação popular da histeria, vapo(u)rs tornou-se sinônimo de spleen quando essa afecção, desde a antigüidade associada ao útero, passou a ser considerada uma variedade de “doença nervosa”, por influência de Thomas Willis (1621-1675). No mesmo estudo estipula-se que, em termos cronológicos, William Stukeley (1687-1765) foi o terceiro a lançar um trabalho médico sobre o esplim, com seu Of the spleen, its description and history, uses 
and diseases, particularly the vapors, with their remedy. Como adianta seu subtítulo, esse trabalho tornou pública uma preleção apresentada no Royal College of Physicians of London. Mais precisamente, segundo informa o cabeçalho abrindo a primeira página numerada, essa preleção foi uma Gulstonian Lecture, ocorrida no teatro anatômico daquele colegiado, nos dias 14, 15 e 16 de março de 1722.  Em outras palavras, embora hoje pouco lembrada, a exposição de Stukeley teve eminência em seu tempo, visto filiar-se às Gulstonian Lectures. Estas, de acordo com David Haycock (2002, p. 67), graças aos fundos provisionados no testamento de Theodore Gulston (c. 1575-1632), em princípio, concediam anualmente doze libras e um cadáver a um dos quatro mais jovens integrantes do College of Physicians. Porém, devido à escassez de cadáveres, a partir da década de 1680, as preleções gulstonianas deixaram de gozar da mesma regularidade mantida até o grande incêndio de 1666 pelas Lumleian Lectures, do mesmo colegiado, que foram inauguradas em 1584. Como resultado, segundo Haycock, “entre 1704 e 1750 incluso, houve apenas 23” preleções em intenção a Gulston.  Mesmo não dispondo de um cadáver exclusivo para sua Gulstonian Lecture, Stukeley apresentou-a, e no ano seguinte, publicou-a, juntamente com “Um ensaio acerca da anatomia do elefante”, datado de janeiro de 1722, reunindo observações provenientes de duas dissecações realizadas sete e dois anos antes. Aludindo à falta de cadáveres humanos, Stukeley explica no prefácio “Ao Leitor” que sua preleção “foi escrita com a desvantagem de ter apenas um corpo preparado”. Posteriormente, foi lida “sem outra solenidade que algumas preparações de baços” e “vasos abdominais injetados com cera”, porque “os corpos executados não puderam ser obtidos consoante o costume”. Quando “induzido a imprimir” sua preleção, Stukeley esperara ter “muitas oportunidades” para reexaminar suas “opiniões mediante a fonte da verdade, em dissecações mais freqüentes”. Por este motivo, nosso autor preferiu “adiar sua publicação”. Vinte meses depois, frustrado “dessas expectativas” e lembrado por “alguns membros sêniores do College” of Physicians da “promessa” de publicar sua exposição, Stukeley viu-se obrigado a “relutantemente obedecer”. Mesmo porque, como seus superiores haviam-lhe sugerido, ele 
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poderia, à sua conveniência, “aprimorar” sua preleção; e, vertendo-a para “a língua erudita” do latim, lograria transformá-la em “um novo livro. 1” Stukeley aparenta ter mais confiança nas oito estampas ilustrando o texto em tela, a última delas datada de 25 de setembro de 1722. Nas palavras de Stukeley, apesar de “desenhadas sem as assistências necessárias” exigidas por tais trabalhos, “no geral, em termos materiais, elas não estão muito diferentes da natureza,” e “poderão ser corrigidas sem muita deformidade”. Retomando seu argumento principal, Stukeley alega que, na eventualidade de uma falha, esta igualmente “deve ser atribuída às grandes dificuldades que temos de obter um número suficiente de corpos” 2.                  

 
(a) (b) 

Figura 1. (a) Folha de rosto do trabalho de Stukeley sobre o baço, aqui analisado. (b) Licença da publicação de 
Of the spleen, trazendo a validade dessa autorização e o comitê dos censores, que incluiu James Jurin. 

Sincero ou não, o intento de nosso autor de aprimorar seu Of the spleen nunca se cumpriu – em grande parte devido a, conforme Neil Mortimer (2003, pp. 3-7 e 10), os “multíplices interesses de 
                                                      

1 Stukeley (1723), parágrafo inicial de “To the Reader”, na primeira página de duas, ambas não numeradas. 
2 Ibid., segundo parágrafo do mesmo prefácio, também na primeira página. Dois dados contradizem a sugestão de Haycock 

(2002, p. 67) de que Stukeley lançara Of the spleen em 1722: o dia 7 de novembro de 1723 finalizando a dedicatória ao então 
presidente do College of Physicians, Hans Sloan (1660-1753); e a validade, de 7 de fevereiro de 1723 a 1724, da licença de 
publicação, exibida na Figura 2. 
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Stukeley”. As antiguidades, em particular, levaram Stukeley a realizar, entre 1710 e 1724, “uma série de visitas [...] a sítios antigos” pela Inglaterra, que geraram três livros, originalmente publicados entre 1724 e 1743. Malgrado equivocadamente atribuir aos druidas os monumentos líticos circulares em Stonehenge e Avebury, essas publicações provaram-se determinantes para que Stukeley hoje seja melhor lembrado como arqueólogo. George Rousseau & David Haycock (1999, pp. 393-394) têm uma explicação adicional para o fato de Stukeley não retomar seu Of the spleen. Segundo os dois, quatro ou cinco meses antes de apresentar sua preleção, nosso autor teve um desentendimento na Royal Society, na qual, sob a presidência de Isaac Newton (1642-1727), fora admitido em março de 1718. De saída, Stukeley esteve em excelentes termos com Newton e seu médico particular, Richard Mead (1673-1754), entre outros amigos próximos. Em fins de 1721, contudo, Stukeley decidiu competir com o médico James Jurin (1684-1750) por um dos dois postos de secretário daquela sociedade. Ocorre que Jurin era o candidato favorito de Newton. E, como Mead, além de membro do College of Physicians, Jurin também integrava – na expressão de Theodore Brown (1987, p. 630) – o “círculo interno” de newtonianos pleiteando uma medicina matemática. Longe de extemporânea, esta corrente estava em sintonia com a tendência, iniciada na segunda metade do século XVII, de explicar fenômenos físicos mediante “princípios mecânicos, noções corpusculares e teorias hidrodinâmicas”, nas palavras de Stanley Jackson (1986, p. 116).  Rousseau & Haycock consideram que a desavença mencionada acima “estremeceu o bom relacionamento” que Stukeley inicialmente mantivera com Newton e seu círculo. Ademais, em virtude do pendor de nosso autor para a história natural – especialmente para sua irmã naqueles tempos, as antiguidades – Stukeley não aderiu à orientação matemática dada às ciências naturais e à medicina por discípulos de Newton. Aliás, permaneceu afastado de Londres entre 1726 e 1750. Em sua incursão nos meandros do baço, Stukeley teve que lidar com um dilema há muito envolvendo essa víscera. Resumindo uma longa história, notícias veiculadas inclusive por Plínio (1983, Vol. III, pp. 560-561) de animais sobreviverem à esplenectomia levaram alguns a propor que o baço é inútil. Refutando Erasistrato de Ceos (fl. c. 250 a.C.), Galeno (1963, pp. 204-205) invocara a doutrina aristotélica de que “a Natureza não faz nada em vão”, no propósito de sustentar ser impensável “que uma Natureza artística tivesse gerado um órgão tão grande [quanto o baço] para [não ter] nenhuma finalidade”. Segundo Webster (1971, pp. 159-162), a revivescência quinhentista da esplectomia até em seres humanos, em imitação a um procedimento costumeiro na Turquia, ressuscitou controvérsias acerca da utilidade do baço. Só que, como assinala Haycock (2002, p. 68), mais do que a destreza da natureza, “a sabedoria absoluta de Deus” era o princípio agora em jogo. Ou seja, na virada dos tempos modernos, razões teológicas impunham afiançar-se a serventia do baço – malgrado esplenectomias recentes sugerirem o contrário. Em Of the spleen, Stukeley (1723, pp. 1-28) inicialmente trata da história natural do baço. Ricamente entremeada de citações, esta história compreende vários itens, pela ordem: localização, conexões, número, forma, cor, partes, membranas, vasos, estrutura, artérias, veias, textura, fibras musculares, constituição (fibrosa), aspecto (esponjoso), finalidade (aparente), inervação (extraordinária), especulações antigas e modernas sobre o ofício e a remoção do baço e, por fim, as primeiras esplenectomias em cães realizadas na Inglaterra. Em seguida, Stukeley (1723, pp. 28-29) salienta ser o baço “uma esponja animal, [e] não uma glândula para separar algum suco”. Afigura-se pois “um receptáculo de sangue puro e bom para os grandiosos e sábios fins da Natureza”. Considerando “o modo de sua construção, [o baço] deve ter um poder de admitir este sangue e devolvê-lo novamente com força arterial”. Mas “se diferencia das artérias neste ponto”, visto impelir o sangue “não para adiante, em direção às extremidades, mas para trás [...], pelos mesmos veículos” por meio dos quais recebe o sangue. Stukeley (1723, p. 29) julga comprovarem “a eminência e a dignidade do baço [...] sua primorosa estrutura”, bem como a “segurança de sua residência”. Atesta a última o “grande cuidado da Natureza 
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em [fixar] sua posição sob as costelas e em direção às costas, [...] [mantendo-o] protegido de ferimentos externos”. Adicionalmente, o baço “é concedido para todas as criaturas com sangue, [...] [sendo que] sua forma e seu tamanho são mais consideráveis nos animais mais perfeitos”. Por isso, “é altamente adequado vindicar [...] a anatomia, ao se tentar descobrir seu uso”. Continuando, Stukeley alude ao teatro anatômico onde ele apresentou sua preleção e “onde uma sucessão perpétua de Anatomistas seguramente irá manter a dignidade dessa ciência, que vem recebendo vastos avanços [...] da doutrina de Harvey”.3 Esta menção reforça a tese de Robert Frank (1979, pp. 66-67) de que, com sua “metodologia [...] experimental”, seus discípulos e seu exemplo, Harvey foi fundamental “na transformação do médico inglês em um intelectual científico” – ou seja, em um erudito pronto a lançar mão da anatomia, inclusive da comparada. Ainda a propósito de Harvey, hoje está claro que sua Exercitatio anatomica condensa investigações formalmente apresentadas a pares do Real Colegiado de Médicos de Londres, na forma de Lumleian Lectures anuais, começando em 16 a 18 de abril de 1616. De acordo com Webster (1971, p. 163), entre as poucas anotações que restaram dessas preleções, há uma passagem em que Harvey, aparentemente acatando a antiga fisiologia helênica, esboça “uma analogia entre o baço e uma lavanderia”, e reputa o primeiro “um órgão subsidiário, contingentemente necessário para o funcionamento dos órgãos vitais”. Fechando sua digressão, Stukeley (1723, p. 29) apregoa: “não podemos supor que a anatomia chegou a um grau tolerável de perfeição, enquanto hesitarmos tanto sobre esta elegante víscera” – justamente uma “que ([como] espero tornar um pouco mais provável) tem tão grande peso na economia animal”. Dando início a seu propósito, Stukeley (1723, 29-33) infere que, posto “os ductos linfáticos saindo do baço” serem “numerosos e espessos”, ele deve contribuir na formação dos “sucos linfáticos”. Sem delongas, já que o sistema linfático começava a ser desvendado então, Stukeley passa a sustentar que “um dos principais objetivos da Natureza na formação desse curioso órgão” é assistir ao “grande ofício da digestão”. Este seria “o mais importante de todos” os misteres, posto garantir “a preservação e o sustento do indivíduo”. Stukeley sabe que esta idéia não era nova. Nas suas palavras, é uma “opinião [...] iniciada pelos Antigos, mas negligenciada por seus sucessores, especialmente os Modernos”, que desconsideram a proximidade dessas duas vísceras. Para nosso autor, o baço assiste ao estômago “despejando nele, à medida que [...] dilata quando comemos, uma nova quantidade de sangue,” além daquela derivada “no curso ordinário da circulação”, cujo fim “é fornecer o calor adequado e os sucos necessários para a concocção” dos alimentos. Em seguida, entre outros argumentos, Stukeley (1723, pp. 33-35) lembra ser o calor “o agente principal e o mais poderoso em toda alteração de corpos, em produções e dissoluções, [e] em toda renovação de formas”. Por este motivo, “Aristóteles, o Anonymus Graecus e Galeno afirmaram que o baço auxilia no aquecimento do estômago”, sendo que o último acrescentou outras “vísceras circundando o estômago”. Stukeley pondera que, embora não seja “comumente observado [...], a maior parte do coração é inclinada para o lado esquerdo [...], para favorecer [com seu calor] o estômago”. Pela mesma razão, o baço situa-se “no lado esquerdo do estômago[,] onde a digestão é principalmente realizada”. Stukeley (1723, pp. 35-43) aventa que a tarefa do baço deve ser “bem maior do que qualquer outra [parte] porque [...] é abundante de sangue, não [só] para si próprio [...]”, mas também para, além de ser “um ajudante do estômago”, poder “livremente emprestar o [sangue] que ele não quer”. Após algumas considerações a este respeito, nosso autor sugere que, “com alguma razão”, o baço pode “ser considerado o coração do estômago”. Seguindo a esteira de Galeno (1996, Vol. 1, p. 79), que recomenda “correlacionar estrutura e ação”, Stukeley pergunta: “se as colunas fibrosas nos ventrículos do coração contraem e dilatam para forçar toda a massa do sangue por todo o corpo,” por que as “similares colunas fibrosas no baço não poderiam possuir a mesma ação, [de] lançar o sangue nos órgãos digestivos [...]?” Ato contínuo, Stukeley recorre a Marcello Malpighi (1628-1694), que “denomina o baço um músculo em termos explícitos”. Por conseguinte, “pode-se duvidar que, durante 
                                                      

3 Como repete-se adiante, o itálico é de Stukeley. 
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seu estado de relaxamento”, o baço “deve admitir” sangue “em sua cavidade,” a ser depois expelido “para o estômago e o fígado [...]?” Após reforçar esta hipótese com exemplos adicionais, Stukeley (1723, pp. 46-51) afiança que, “se as funções desta víscera estiverem corretamente formuladas acima”, ou pelo menos “aproximadamente”, o baço teria “muitos outros usos colaterais [...], porque a natureza raramente falha em solucionar muitas intenções com um [só] ato”. Para começar, considerando as “habilidades” e os “usos” descritos até aquela altura, nosso autor conjetura ser “possível supor” que o baço seja “um verdadeiro contraponto de todo o sistema vascular” – ou seja, “um instrumento adequado para preservar o equilíbrio entre as veias e as artérias, entre todas as partes do abdômen inferior [...] e, em geral, entre os sólidos e os fluidos”. Como explicação para este terceiro ofício, Stukeley compara o baço aos “grandes reservatórios”, que os “mestres em hidrostática” recomendam serem erigidos “no alto de um monte, ou no topo de uma torre,” para abastecer uma cidade “com um fluxo constante, igual e regular de água”. O coração, por sua vez, que “nunca cessa sua ação”, seria a maquinaria propulsora levando água a tais reservatórios aqüíferos. No reino animal, no caso de uma superfluidade – como “uma grande corrente de quilo incrementando a massa do sangue [...], ou outras secreções” – o baço previne a “ruptura” dos vasos corporais dilatando “suas cavidades” para receber “o excesso”. A providencial natureza igualmente anteviu que “uma máquina tão complexa [quanto à do ser humano], sujeita a ferimentos externos e desordens internas, deve ter um razoável excedente,” a ser usado quando conveniente, “e por temor de que um suprimento regular possa ser procrastinado”. Esse excedente é imprescindível porque também atividades triviais – incluindo “o movimento muscular ordinário”, o desgaste provocado pelo estudo e até a “respiração usual” – exigem “uma plenitude considerável de sucos”. Sem uma sobra à mão, “estaríamos desmaiando continuadamente”. Já depauperações extraordinárias, como “exercício violento [...] ou jejum além do tempo costumeiro, [...] náusea ou falta de apetite, uma diarréia ou suor demasiado”, mesmo quando “ligeiros”, poderiam ser fatais, não fosse “essa tão necessária reserva de sangue, [...] regulada pelo baço”, similar à “superfluidade de água nos dispositivos hidráulicos antes mencionados”. Antevendo uma quarta função para o baço, Stukeley (1723, pp. 51-54) traz à baila “a grande conformidade” que parece existir entre essa víscera, o útero, o pênis, as mamilas e “as excrescências”, ou os apêndices – no pescoço, na garganta e na cabeça – de determinadas aves, como o peru e o galo. Apesar de diferentes entre si, estas partes tornam-se “túrgidas e tensas” quando repletas de sangue. Após aventar que este fenômeno seja devido à “simpatia secreta e surpreendente [existindo] entre diversas partes do corpo, especialmente [entre] aquelas com tessitura similar”, Stukeley julga ser suficiente “neste momento, [...] propor tão-somente um palpite nesses assuntos sutis”, que na verdade demandariam “um novo trabalho”. Por fim, conclui: “Parece ser fácil imaginar que, se o baço for a 
moderatrix [i.e., a reguladora] do equilíbrio entre o sangue e os sólidos,” ele “pode a qualquer momento emprestar uma porção apropriada [de sangue] para os órgãos de geração, e recebê-la novamente”. A “distância [...] entre as partes” não seria relevante, da mesma forma que “o pulso do coração é sentido em toda extremidade das artérias”. Como seria de se esperar, Stukeley (1723, p. 54) menciona a tradição latina de o baço sediar o riso. Porém, a seu ver, isto se deve à vibração das partes sólidas do sangue residindo no baço. Mais precisamente, “na alegria, no contentamento, no riso e em paixões afins, in mente sana & corpore sano, sente-se uma sensação agradável,” resultante das “emoções vivazes do sangue e das vibrações dos sólidos”. Esta sensação se assemelha à “vibração melódica de uma corda musical em sustenido, apenas além da calma e gentil indolência da saúde”. O “baço deve ser mais afetado do que qualquer outra parte, porque [é] muito mais suprido de nervos e, portanto, administra todos os variados e agradáveis tumultos do sangue”.  Stukeley (1723, pp. 58-61) também tem uma explicação “moderna” para a antiga idéia grega de o baço ser subserviente ao fígado. Segundo ele, “a natureza concebeu este órgão como o coração ou [a] 
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bomba dos morosos vasos da [veia] porta”, que leva sangue para o fígado. No propósito de sustentar tal hipótese, Stukeley indaga: “Por que o jovem [Van] Helmont faria dele a sede da alma, se ele não tivesse observado [...] [ser essa víscera] cheia de sangue rutilante?” Conseqüentemente, não seria razoável supor “que o baço é um lago ou represa arterial de sangue vivaz e puro, em oposição à pobreza e à extrema inatividade daquele [sangue] nas ramificações mesaraicas da porta [...]?” E, “neste sentido, [juntamente] com Galeno, podemos dizer que o baço é um depurante do fígado”, embora seja “o mediador entre dois sistemas distintos de vasos sangüíneos, aqueles da porta, e aqueles de toda a massa [de sangue] nas veias e nas artérias”. Stukeley sugere mais uma vez que o baço teria “muitos outros usos colaterais”, especialmente quando “uma grande quantidade de sangue é necessária”. Mas prefere “deixar o exame mais demorado” desses usos a seus “sucessores nesta cadeira”. Finalmente, Stukeley (1723, pp. 61-63) discute se é verdade que, quando o baço “é totalmente extirpado,” os animais “vivem perfeitamente bem”. Considerando a abundância de vasos sangüíneos e a extraordinária inervação dessa víscera, ele estima que uma esplenectomia total é difícil até de ser realizada. Quando sobrevive-se à semelhante intervenção, o mérito é da natureza, que “inventa mil maneiras de remediar a perda da melhor maneira possível, e, obstinada pela vida, forma novos vasos, ou amplia outros”; ou “encontra novos modos de ação [...], e delega a tarefa da parte perdida para outras”, posto que “o baço parece simplesmente uma artéria aumentada ou protraída, presenteada com fibras musculares [...], em imitação ao coração”. Para fundamentar sua explicação, Stukeley recorre a alguns exemplos. Entre outros, alude ao fígado “do cachorro [esplenectomizado, e posteriormente] dissecado pelo Dr. Mead”. No entender de Stukeley, o fígado do animal ficou grandemente dilatado por “conter dentro dele, de alguma maneira, aquela reserva de sangue,” antes “entesourada [...] no baço”. Como prometido na folha de rosto de Of the spleen, este trabalho também trata das enfermidades associadas ao baço, particularmente os “vapores” e os remédios para tal mal. Isso ocorre no terço final do texto aqui analisado (Stukeley 1723, pp. 64-82) – tirando as oito estampas supra mencionadas, suas explicações e um elenchus, i.e., um índice. Dada sua extensão, essa parte provavelmente corresponde ao terceiro dia da preleção de nosso autor. Mas posto esta enfermidade e seu tratamento fugirem do escopo deste estudo, cabe aqui apenas mencionar que, apesar de conter passagens mal concatenadas, essa secção alcança seu objetivo ulterior: conferir à diversificada função do baço a multíplice sintomatologia atribuída ao esplim. A propósito, Stukeley (1723, pp. 64-66) reputa o “hipocondriacismo” um “destempero com uma compleição tão dissimilar, que nunca é igual em duas pessoas, e raramente [se repete] em dois acessos da mesma pessoa”. Os “sintomas dessa enfermidade são tão infinitamente variados” porque, “em poucas palavras, as causas dos vapores, esta falta de ação ou excesso de paixão,” são “qualquer coisa que depaupera o sangue, exaure os espíritos, [e] que durante algum tempo também anula a exata proporção e a harmonia entre os sólidos e os fluidos, que são mantidas pelo baço”. Concluindo, Stukeley advoga para o baço sete funções. Porém, conforme visto aqui, quatro delas eram de longa data: assistir à digestão e ao fígado, bem como sediar o riso e a melancolia hipocondríaca. Já – afora demais “usos colaterais” – servir de reservatório de sangue arterial, participar da geração de linfa e emprestar sangue para os órgãos envolvidos na reprodução são três ofícios eminentemente “modernos”, vinculados à tese da circulação sangüínea. Evitando qualquer disparidade entre esses misteres, Stukeley confere novas explicações àquelas antigas funções, de modo a acomodá-las dentro do modelo circulatório. Só que, para tanto, recorre até a preceitos galênicos como atentar para a proximidade das partes e “correlacionar estrutura e ação”. Por isso, mais do que “cardiocêntrica”, a proposta de Stukeley para a diversificada função do baço afigura-se sobretudo heteróclita. Um oportuno contra-exemplo da proposta de Stukeley é a hipótese formulada por Richard Blackmore (c. 1653-1729) em seu “An essay upon the spleen” – que, depois de publicado na íntegra em 1717, numa coletânea de ensaios, foi incluído como apêndice num tratado lançado em 1725. Blackmore, que foi médico da Rainha Anne (1665-1714), rejeita as funções atribuídas ao baço pelos antigos e mesmo a cogitada por Thomas Willis. Simpático à idéia de que o baço “foi formado pela 
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Natureza para deter o Movimento do Sangue e moderar sua Velocidade”, Blackmore (1970, pp. 224-225) sugere que esse órgão existe principalmente para promover “a Propagação da Espécie”. Ademais, por não deter uma tarefa vital, o baço seria “desnecessário para a Conservação do Indivíduo” – da mesma maneira que “as outras partes [...] feitas para a Propagação da Espécie [...] podem ser inteiramente removidas, sem destruir o Ser ou a Saúde do Indivíduo”. Por último, vale lembrar que, em pleno século XX, o baço novamente se provou elusivo. À semelhança de Arturo Castiglioni (1947, pp. 933-934 e 937), acreditou-se que a equipe liderada por Joseph Barcroft (1872-1947) lograra estabelecer em 1925 que o baço armazena hemácias, a serem lançadas na circulação quando necessário. Hoje, contudo, compêndios como o de Patrick Henry & Dan Longo (2001, pp. 362-3) ensinam que o baço integra o sistema reticuloendotelial, no qual tem várias funções. Entre outras, fornece hemácias a fetos e fagócitos a adultos; mantém a qualidade dos eritrócitos; e remove da circulação bactérias e células sangüíneas revestidas de anticorpos. 
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