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O livro do sr. Dr. Pires de Almeida sobre — Percussão e Auscultação — deve prestar bons serviços
aos estudantes de medicina e aos médicos novéis
que quizerem adquirir conhecimentos exactos e
completos a respeito d'estes dous meios de exploração, tão difficeis na execução prática quanto
indispensáveis para o diagnostico.
Dispondo de uma intelligencia esclarecida e tendo
grande pendor para o estudo das sciencias médicas, principalmente para tudo aquillo que entende
com a medicina brazileira, o meu distincto collega
aproveitou-se do excellente trabalho de Barth e
Roger, simplificou as regras e os preceitos que

n'elle se encontram, applicou-os a muitos factos
clínicos observados entre nós, expôz com muito
methodo e clareza as theorias que explicam os
ruídos anômalos fornecidos pelas moléstias dos
apparelhos respiratório e circulatório, e assim
conseguio, não escrever uma obra nova e original,
porém fazer uma compilação muito útil, rica de
noções scientificas, que merece elogios e deve ser
bem recebida por todos que se dedicam á profissão
médica.
Si é verdade que além do livro clássico que servio
de modelo ao collega, possuímos no mesmo gênero a introducção da obra de clinica do professor

Bennett, publicada em separado em um pequeno
volume, o compêndio do professor Niemeyer, e
modernamenteta obra do Dr. Woillez, onde muitas
das opiniões até então correntes na sciencia são
combatidas, não é menos verdade todavia que
um trabalho sobre percussão e auscultação, escripto em bom portuguez, resumido e claro, deve
ser preferido entre nós por quem começa a iniciarse nas dificuldades da clinica.
As figuras intercaladas no texto do livro do Sr.
Dr. Pires de Almeida, facilitam muito a comprehensão das regras que têm sido estabelecidas por
todos os práticos e que devem estar bem gravadas
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na memória do médico que percute e ausculta um
doente. Essas figuras, tiradas, umas da obra de
Bennett e outras das lições clinicas do Dr. Bucquoy sobre affecções cardíacas, são muito bem
aproveitadas e dão grande realce ao mérito do
trabalho.
Rio, 23 de Fevereiro de 1881.

Torres Homem.

Tão manifesta é a vantagem da nacionalisação e
adaptação dos compêndios ao ensino particular de
cada paiz, que considerámos demasia dar aqui a
razão pela qual nos abalancámos a emprehender esta
tarefa.
São raros aquelles que — erradamente—não sustentam — entre nós — o costnopolitismo de instruccão ;
mas, tendo sicro por outros—mais hábeis e competentes — já tão gloriosa quão suficientemente esclarecida, não nos demoraremos na m..teria.
Pretende-se que o ensino seja um e único, e que a
sciencia das cousas não tenha pátria ; assim parece
realmente em absoluto, mas não o é discutidámente.
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A medicina que, por mais de um pretexto, deve-—
n'esta occasião — ser trazida para exemplo, considerada embora sciencia universal na theoria, é múltipla
e particular na prática; comquanto o modo de entendel-a seja o mesmo em toda a parte, o de pratical-a
é peculiar a cada região. Cada paiz tem seu clima, e
os differentes climas imprimem feiccÕes novas a uma
mesma enfermidade.
Como, pois, pôde o ensino d'essa sciencia, de Índole
tão variável, ser um e único para todos os paizes ?
Até nos cursos inferiores, a necessidade da nacionalisacão do ensino manifesta-se em cada matéria;
mesmo no da própria historia, que é universal, a
particular do paiz em que nascemos requer mais acuro
e minúcia; e nem mesmo o das línguas mortas
dispensa compêndios especiaes, pois o latim — por
exemplo — differe na pronunciação até entre os próprios povos néo-latinos.
A nacionalisacão dos compêndios é um grande
elemento de progresso da instruccão ^pública; e o
atrazo de que a nossa se resente, provern certamente
d'essa falta.
Precisamos, e muito, de compêndios bons em
todos os ramos de instruccão popular ; e com prazer
presenciamos que, em a nossa Escola de Medicina, a
grande lacuna pouco e pouco se vai preenchendo.
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Os exemplos dos illustrados mestres : Torres
Homem, Moraes e Valle, Dias da Cruz, Saboya,
Ferreira Franca, vão fructificando os Caminhoá,
Martins Teixeira e Pereira Guimarães, que nos consta
elaborar um compêndio de operações; e oxalá todos
esses mocos, entre os quaes se destacam os Drs.
Benicio, Nuno de Andrade, Ferreira dos Santos,
Feijó Júnior, Souza Lima, Freire, Pedro Affonso, Pecanha da Silva, Albino de Alvarenga, Motta Maia,
Pizarro, Caetano de Almeida, VineJli e Franklin, que
acabam de conquistar honrosamente um logar no
corpo docente da Escola de Medicina, venham em
breve concorrer para o enriquecimento da nossa bibliographia médica, ora tão pobre — menos por falta
de aptidões—que de boa vontade.
Sem esquecer as luminosas apostillas de Histologia
do nosso erudito mestre, ,o sr. Barão de Maceió,
que — com simples revisão do autor — dá um excellente compêndio, com o qual muito lucrará o
ensino.
Se, 'dos incollectos trabalhos do eminente herbanario Silva, emprehendessem seus dignos herdeiros,
do nome e da gloria, compendiar um formulário brazileiro, que thesouro inestimável não seria para os
progressos da sciencia, que honra para o paiz e que
proveito para a humanidade!
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E também os primorosos Relatórios de s. ex. o
sr. Barão do Lavradio, parecem-nos fornecer valiosissimos elementos para uma excellente obra de
Hygiene. NPelles se contêm registradas muitas observações importantes, factos curiosissimos e notas de
não menos valia que a prática do illustre Presidente da
Junta Central de Hygiene Pública tem accumulado á
custa de longos estudos e ininterrompido trabalho.
Tratando de ampliar o livro de Sigaud — Dn dimat
et dcs maladiss du Brésil—, cuja publicação deve
seguir-se a esta, foi n^esses Relatórios que encontrei
— com a precisa confiança—os subsídios mais
preciosos.
As proveitosas lições dos abalisados professores
Visconde de Santa Izabel e Barão de Theresopolis,
Rocha Freire, Bonifácio de Abreu e Freire Allemão,
perderam-se para aquelles que não tiveram a ventura de ouvil-as, por falta de quem as recolhesse
ou compendiasse em tempo com o concurso e auxilio de tão grandes mestres;
Outro tanto vemos, com grande.mágoa, acontecer
ás dos illustrados professores Pertence, Souza Costa
e Ezequíel, o que não é menos sensível ao ensino e
progresso da sciencia.
Assim como nas theses que dormem esquecidas
nos archivos da Escola de Medicina, deparam-se

trabalhos interessantes sob o ponto de vista local,
dos quaes se podem confeccionar facilmente obras
proveitosas para o estudo das moléstias nos paizes
quentes.
O livro que nos serviu de base, não tem — sabe-o
boa parte dos nossos leitores — figura alguma; mas,
parecendo-nos de todo o'ponto vantajoso illustral-a,
tomámos de outros autores não menos distinctos, e
de obras mais desenvolvidas, gravuras que fizemos
reproduzir fielmente por um artista nacional, o
sr. Alfredo Pinheiro, de incontestável merecimento
n'esse ramo d'arte.
Fica, pois, enriquecido o compêndio de estampas
que duplicam o valor do texto, pois ninguém ignora o
quanto esta se esclarece e simplifica ao lado d'aquella.
Ao estudo de cada órgão acompanha seu respectivo
desenho anatômico, com as competentes linhas que o
dividem e medem, bem como as diversas alterações
que porventura podem soffrer.
O trabalho que damos á lume tem dous méritos
únicos, um dos quaes nos pertence; cabendo o outro
— exclusivamente — ao meu distincto mestre o professor Torres Homem, celebre cardio-pathologista,
cujas preciosas notas — extrahidas de suas sábias
lições — dão novo brilho ao já excellente livro de
Barth e Roger;
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AquelPoutro mérito consiste tão somente na fidelidade e cuidado que puzemos em que o resumo
não trahisse, nem truncasse o pensamento geral
do todo.
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HISTÓRICO

A percussão tem seu berço nos primeiros séculos.
E" de suppôr que Hippocrates, na infância da medicina, lançasse mão d.-sss valioso recurso para escu-'
dar-se no diagnostico da hydropesia. Aretêo tinha
sciencia delia, quando affirmava: nam si, prce inflatione, quum verberantur, tympanum quodam modo
referant, nominatur. Galleno empregou-a por sua
vez para distinguir a tympanite, da ascite e do edema
das paredes abdominaes. Paulo de Egina foi mais longe
ainda, quando notou a resonancia da parte superior
do ventre na pneumatose peritoneal, e a da parte inferior na tympanite uterina.
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Em tempos menos remotos, é já muito mais freqüente ver empregar a percussão nas dilatações por
gazes. Tagault applicou-a na ascite ; Lázaro Riviére
serviu-se delia para o diagnostico da hydropesia do
utero e hypertrophia do baço.
E com elles, vários outros práticos de épocas diversas, cujos nomes não citamos para evitar prolixidade.
Mas, até que Avenbrugger colleccionasse tudo quanto
se escrevera sobre a matéria, não tinha raiado ainda o
dia da verdadeira luz para a percussão. Todavia, apezar do Tratado que elle próprio publicou em Vienna, no
anno de 1761, intitulado— Inventum novum eoc percussione thoracis humani, seus esforços passaram
desapercebidos, cahindo novamente a percussão, ao
cabo de pouco tempo, na mais completa escuridade.
A Corvisart devemos sua ressurreição, e desenvolvimento na culta França. Não obstante, tal qual
n'esse tempo se praticava, a percussão immediata era
cheia de inconvenientes ; e as applicações, muito restrictas, não tinham a necessária segurança.
Precisava ser aperfeiçoada, cabendo aPiorrya gloria desse supremo esforço. Graças ás opportunas e felizes modificações do grande mestre, a percussão —
hoje mediata—pôde ser empregada com muito mais
freqüência, sendo por isso mesmo mais exactos e
promptos seus effeitos.

HISTÓRICO
Fixando-lhe nesse entretempo o verdadeiro valor,
por meio de repetidas experiências no cadáver, traçou
suas regras com a máxima firmeza, e deu-lhe nova
extensão, applicando-a a uma infinidade de casos em
que não se havia empregado ainda. E d'ahi em diante, o
uso da percussão vulgarisou-se de fôrma tal, que hoje
— associada à escuta — constitue a base mais solida do
diagnostico.
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pancadas directas,embora moderadas,porém repetidas,
produzem naturalmente uma commoção, um abalo das
partes que as recebem ; e, se forem muito violentas,
conseqüências sérias, e até funestas, podem dar-se,
como sejam: a ruptura de um kysto ou de tumor
aneurysmal.
Mais ainda: poucas e leves pancadas nas paredes do
peito, deixão-nos perfeitamente formar uma idéia
prompta da sonoridade geral do thorax.
Este proceder, basta—talvez—para pôr-nos ao facto
de uma alteração do som francamente manifesta, e
apreciar uma lesão muito extensa; porém deixará
passar desapercebidas modificações mais ligeiras, encobrindo-nos lesões excessivamente limitadas. Se, pois,
temos—ás vezes — de cingir-nos a esta percussão
immediata e rápida, como nos casos em que a debilidade do doente oppõe-se a um exame mais ou menos
prolongado, devemos — sempre que for practicavel —
preferir a percussão mediata .
Consiste a percussão mediata em interpor um
corpo de natureza variável entre a mão que percute e
a parte percutida ; processo este que apresenta incontestáveis vantagens sobre o outro.
Os sons obtidos pela percussão mediata são mais
claros e distinctos; carecemos de muito menos força
para conseguil-os; e o corpo intermediário enfraquece a

queda da mão e attenúa a violência da pancada. A percussão mediata é, portanto, muito menos dolorosa.
Podeir os prolongal-a por mais tempo sem que nem
um perigo ameace as partes delicadas e sensíveis, sendo
de mais fácil e útil applicação nos casos em que não
for possível empregar a percussão directa.
Descobre, além disso, lesões de pequena extensão e
pouco intensas, facilita e ajuda que bem limitemos os
órgãos doentes, apreciando-lhes ao mesmo tempo as
fôrmas, e por conseqüência acornpanhal-as — por assim

Fig. l- Plossimotro de Piorry.

dizer —nas mudanças materiaes que pôde seu volume
soffrer; finalmente, em virtude da maior ou menor
resistência que o dedo experimenta, dá-nos também
uma idéia dos differentes grãos de sua densidade.
Na percussão mediata, o corpo interposto pôde ser
ou o plessimetro de Piorry (flg. 1), ou uma chapa
ou lamina de borracha, ou o próprio dedo do observador.
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O plessimetro, palavra grega composta de duas
outras, que significara eu bato e medida, é uma chapa
de marfim, fina, de fórrna circular ou oval, plana em
ambas as faces, tendo, nos dons pontos oppostos do seu
maior diâmetro, pequenas lâminas verticaes ou auriculas da mesma substancia, destinadas a fixal-o.
Excessivamente commodo e mesmo útil para a percussão do abdômen, e dos peitos que — por desenvolvidos e gordos — offerecem um plano mais extenso e
igual, torna-se — ao contrário — sua applicação mais
difficile desvantajosa, quando temos de explorar o peito
de um doente magro, porque não se pôde bem adaptal-o
aos espaços intercostaes deprimidos, sem causar alguma dor; e a resonancia especial que o marfim transmitte, confundindo-se com os arruidos e sussurros dos
órgãos internos, perde necessariamente de sua pureza.
Para evitar esses inconvenientes, combinou-se em reduzir a capacidade do plessimetro, ou substituil-o por
uma pequena chapa de borracha, cuja adaptação ás deformidades de um thorax magro, ajusta-se, é verdade,
mais exactamente, e sem dor alguma, mas ainda assim
está muito longe de preencher o mesmo fim, porque impede que obtenhamos da parte percutida muito som,
Este não é rigorosamente o plessimetro primitivo de
Piorry, porém o modificado por Maillot, geralmente
usado por inglezes e allemSes.

REGRAS GERAES

O Dr. Winterech, de Wurzbourg, addicionou-lhe
um martello (fig. 2). Na sua opinião, e na de outros
competentes, esse accessorio não deixa de offerecer
vantagens, taes como: a de
produzir um som que —
pela clareza, penetração e qualidade — excede, e muito, ao som que o prático mais
abalisado pôde alcançar pelos outros meios;
e ser principalmente útil na clinica das
enfermarias , levando — sem alteração —
aos ouvidos ainda os mais distantes do
enfermo, as diversas sortes de som, e suas
modalidades, com a máxima facilidade. E,
finalmente, por facilitar de prompto a
percussão âquelles que, em conseqüência
de conformação viciosa dos dedos, pouca
prática, exiguidade de tempo, por qualquer
circu instância — em summa— não tenham
adquirido a necessária aptidão.
Mas, essas vantagens, de per si exageradas, desapparecem ante os resultados que
apresenta a percussão digital.
Fig. 2. MarA percussão digital deve ser — inquestello.
tionavelmente — a preferida. O dedo , composto de
partes molles e duras , [approximando-se na sua
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conformação á estructura das paredes thoraxicas, não
altera tanto os sons que ellas fornecem quando percutidas; a percussão, nos casos em que é necessária,
não se torna tão dolorosa ; estreito e delgado, ageitase melhor entre os espaços intercostaes e nos pontos
deprimidos ; flexível, amolda-se ás partes salientes e
até ás arredondadas. O órgão do tacto, finalmente,
além das percepções do ouvido, trausmitte-nos as
sensações tactis.
Em resumo,e é esta uma razão ponderosa,o dedo está
sempre às ordens do medico, — o mesmo não acontece
com o plessimetro, que pôde ser esquecido, ou perder-se.
Percute-se quasi sempre sobre o indicador; ou,
para melhor, sobre o dedo médio. Na generalidade
dos casos, colloca-se o dedo no sentido da pronação.
Raramente é mais commodo, em virtude da posição do
doente, bater na face palmar do dedo, voltado no
sentido da supinação. O processo ordinário é este :
espalma-se a mão esquerda em cima da região a
explorar, conservando-a sempre firme e fixa; depois,
isola-se um pouco dos demais o dedo médio, que—bem
estendido— adapta-se às partes subjacentes, comprimindo-as de leve quando por acaso são dolorosas, ou
trata-se de um órgão situado superficialmente ; e, ao
contrário, com mais força, se não ha dor, ou examinamos órgãos profundos.
,

Dos movimentos da mão direita, com que se percute,
não devem participar o hombro, e nem mesmo o cotovello, mas exclusivamente o punho. D'este modo são
mais graduados, mais determinados os movimentos. E
as pancadas, sendo menos dolorosas e incommodas
para o doente, os sons tirados tornam-se ao mesmo
tempo mais claros e distinctos.
Ha médicos, observa o professor Torres Homem,
que —percutindo— fazem movimentos exagerados,
não só com a articulação humero-cubital, mas com
a scapulo-humeral.
E' um modo este que prejudica, e muito, os bons
cffeitos da percussão.
Os alumnos que começam a examinar doentes,
commettem sempre essa falta.
Com alguma prática, consegue-se facilmente evital-a; e, ao cabo de pouco tempo, percute-se bem
todas as regiões do corpo, pondo somente em jogo a
articulação radio-carpiana.
Se a espessura das paredes thoraxicas ou abdorninaes, bem como a profundidade em que estão
mergulhadas as vísceras cuja sonoridade desejámos
conhecer, exigem do medico o emprego de alguma
força no acto de percutir, não havendo dor que embarace as pancadas um pouco mais enérgicas:, a exploração faz-se com os trez dedos, indicador, médio
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e annullar, juntos um do outro, e curvos em angulo
recto.
Quando, porém, não ha necessidade dessa força,
dous dedos bastam para percutir. Se, finalmente, os
órgãos que examinámos estão collocados superficialmente, e o doente accusa muitas dores nos pontos correspondentes a elles, a percussão de leve, e tão somente
com o dedo médio, dará resultados satisfactorios.
Torres Homem considera inútil, e mesmo nocivo,
nessas condições, empregar trez dedos, e dar pancadas
fortes.
Convém que nos habituemos a percutir de leve,
brandamente ; porque, além de menos dolorosa, reúne
a vantagem de conservar toda a integridade dos sons
internos. Não obstante, a percussão sempre moderada ao principio, deve ser depois exercida pouco a
pouco com mais força, até o ponto em que nos forneça
os desejados effeitos ; isto é, até que nos dê a conhecer
perfeitamente o gráo de sonoridade dos órgãos profundos.
Ella é, pois, superficial ou profunda , conforme a
sede das moléstias ; o gráo de sensibilidade das regiões, que examinamos; a intensidade da dor occasionada pela lesão, etc.
A mão que percute, abaixando-se e levantando-se
successivamente, baterá algumas pancadas em sentido

perpendicular sobre o dedo que serve de plessimetro, distanciadas umas das outras por intervallos
muito curtos. A's vezes, a pancada precisa ser rápida
e sêcca, levantando-se immediatamente o dedo para
bem ouvirmos o som fornecido pelos órgãos, dando
ao mesmo tempo ás vibrações a maior extensão possível; outras vezes, ao contrário, conservaremos os
dedos—que percutem—applicados por tempo de alguns
segundos sobre o médio da mão esquerda, com o fim
de estorvar as vibrações, e melhor percebermos—conseguintemente — o gráo de resistência e dureza dos
órgãos subjacentes.
De ordinário, começa-se logo a percutir mesmo no
centro da região que corresponde ao órgão doente.
N'alguns casos, porém, é útil examinar em primeiro
lugar as partes circumvisinhas, até chegar progressivamente á víscera que se presume soffrer.
*
D'esse modo é mais manifesto e franco o contraste
entre as partes sãs e as que são sede das lesões; e o
ouvido do observador distingue de prompto a mais insignificante modalidade de som, que exprime logo uma
alteração material, embora pouco pronunciada.
Torres Homem é de parecer que, tratando-se — por
exemplo — de uma pneumonia do lado direito, será
preferível percutir primeiramente o lado esquerdo do
thorax, passando-se depois ao lado compromettido.
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N'alguns casos, affirma elle, só assim nos convenceremos de que ha diminuição da sonoridade no ponto correspondente ao pulmão inflammado.
Quer com relação ás affecções thoraxicas, quer ás
abdominaes, é sempre assim que pratica o illustre
professor, não perdendo nunca occasião de demonstrar
aos seos alumnos, nas enfermarias de clinica, as vantagens d'essemethodo.
Depois depercutir qualquer região onde existaorgão
doente, convém —ás vezes—marcar por meio de linhas
traçadas a nitrato de prata, ou^—de preferencia—com
lápis de desenho, os limites occupados pela lesão, afim
de melhor accompanhar-lhe os progressos. Esta exacta
circumscripção, empregada constantemente por Piorry
na sua clinica, e—mais tarde— generalisada sob a denominação organographismo, permitte ao medico seguir
— par e passo— a marcha crescente ou queda da moléstia, podendo tão só por esse motivo subministrar-nos
preciosas indicações para o prognostico e therapeutica.
O professor de clinica da Escola de Medicina da
Corte, embora não descubra — para o doente — utilidade real n'essa minúcia do illustre prático, todavia
reconhece que — em alguns casos — pôde realmente
auxiliar o prognostico.
Afora os preceitos geraes, acima assignalados, com
referencia ao medico que percute, existem também —•
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relativamente ao doente — algumas regras, que cumpre observar. A região que tem de ser percutida, pôde
ficar nua ou apenas coberta, vestida de panno pouco
encorpado ou leve, proscrevendo-se principalmente as
roupas e tecidos de lã ou seda, por causa dos arruidos
que seu attrito determina.
A posição do doente, geralmente symetrica, variará
conforme as regiões que tivermos de percutir. Faz-se
necessário, n'alguns casos, durante o exame, mudar a
posição do doente mais de uma vez ; é o que acontece,
por exemplo, quando tratámos de verificar a existência
de um derramamento pleuritico, e principalmente
peritoneal: inclina-se o tronco em diíFerentes sentidos,
afim de que o liquido corra para os pontos declives, e
n'elles se accumule.
Escusámos recommendar que, tanto para a percussão como para a escuta, o medico exigirá profundo
silencio em torno de si, durante todo o tempo que
durar o exame.
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própria cadeira. N'um e n'outro caso, os braços'
conservar-se-hão pendentes aos lados do tronco, a

DIVISÃO
LINHAS PLESSIMETRICAS DOS PULMÕES

Linha vertical, e do centro: sterno-xyphoidéa, ST-X. Parte do
bordo superior do sterno, e termina no appendtce xyphoide.

A percussão, como agente investigador, pratica-se
especialmente no peito e no ventre; só por excepção,
na cabeça, pescoço e membros.
Secção I —Percussão no peito

A percussão do peito comprehende o exame do
apparelho pulmonar e o do apparelho circulatório.
CAPITULO I
APPARELHO PULMONAR

§ 1.°—Regras especiaes
Para procedermos à percussão da parte anterior do
thorax, pôde o doente ficar de pé; mas, na impossibilidade de manter-se o corpo firme n'essa posição, é
' melhor que fique sentado e encostado á cama ou á

i
H

H II X C G SP

Fig. 3. Fronte.
A' direita, primeira linha vertical: CIIO-II, chondro-hepatica.
Parte do terço interno da clavicula, estende-se — na direcção
3
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cabeça firme, direita, na posição natural, sendo as
espaduas levadas um pouco para a parte posterior.

E', porém, preferível o decubito dorsal, mais ou
menos horisontal, conforme o grão de dispnéa. N'essa
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do pescoço — seis a oito centímetros acima desse osso, e desce
ao bordo inferior do fígado.
OM
A x COR

H

II

H

Fig. 4. Lado direüo.

A segunda linha vertical direita, CLEI-H, cleido-hepatica,
acompanha as cartilagens costaes, e acaba no rebordo costal.
A terceira linha, COH-H, coraco-hepatica, vae da apophyse coracoide direita ao bordo inferior do fígado.
,

Transversalmente, duas linhas: uma, por passar um centímetro
abaixo da clavicula, é chamada infra-clavicular, SUB-CLEI;
COR AX OM

G
SP
SP
Fig. 5. Lado esquerdo.

a outra, sterno-costal, ST-COST, divide horisontalmente o espaço
existente entre a clavicula e o bordo superior do fígado.
A'esquerda, temos a primeira linha vertical: além de corresponder á linha chondro-hepatica, tem as mesmas dimensões
desta. Chama-se cbondro-cardiaca, CHO-C.
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posição, o peito descansa á vontade em um plano
resistente ; collocam-se depois os braços aos lados
A segunda que lhe corresponde, cJeido-gastrica: CLEI-G.

Fig. 6. Alraz.

E, finalmente, a terceira: no lado oppôsto coraco-hepatica,
, esquerda é chamada coram-splenica, CORJSP.
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do corpo; e, levando suavemente os hombros um
pouco para traz, com o fim de distender moderadamente os músculos, procuraremos dar ao tronco uma
posição perfeitamente symetrica.
Quando percutirmos a região super-clavicular
direita ou esquerda, a cabeça do doente será alternadamente voltada para o lado oppôsto áquelle que
examinámos.
Para facilitar a percussão das partes lateraes, o
doente—sentado n'uma cadeira, ou deitado do lado
oppôsto ao que tem de ser percutido — levantará o
braço, collocando a mão na cabeça.
No exame da parte posterior do peito, é melhor que
o paciente fique sentado, com a cabeça inclinada para
a frente, as costas arqueadas, os braços cruzados, ou
naturalmente postos para diante, de modo que os
Para o exame dos pulmões atraz e dos lados, percutiremos — de
cima para baixo — as mesmas linhas verticaes de que nos vamos
servir adiante para a exploração do flgado: COR-I, AX-I, OM-I,
COST-I, AV-S. Essas linhas, porém, terminando ao nivel do rebordo sub-hepatico á direita e da parte inferior do baço á esquerda, são íchamadas axülo-hepatica AX-H, e axillo-splenica AX-SP ;
e a linha AX-I, axillo-iliaca, subirá até o mais acima possível, na
axiila, que torna-se perfeitamente accessivel ao exame pela
elevação completa do braço ; emquanto que as linhas GOST-J e
COST-H, costo-iíiaca e costo-hepatica, vão até proximamente o
meio do pescoço, ponto em que se encontra ainda profundamente collocado o ápice dos pulmões.
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omoplatas, afastados do rachis, se adaptem exactamente ao thorax, e os músculos se conservem moderadamente distendidos, porque sua excessiva tensão
diminuirá a sonoridade thoraxica.
Em circumstancias muito particulares, pôde o medico
ser obrigado a collocar o doente de quatro pés: para
verificar—por exemplo—se a obscuridade de som,
que observa, é movei, ou se é devida a um liquido
susceptível de deslocar-se.
Por um preceito especial, e que nos merece todo
reparo, deve o observador percutir comparativamente
os dous lados do thorax debaixo de condições perfeitamente idênticas; e, para esse fim, cumpre praticar a
percussão, já de um lado, já do outro, sem grande lapso
de tempo, em pontos exactamente correspondentes, conservando o enfermo sempre na mesma posição, batendo
com igual força, e durante a inspiração e a expiração.
§ 2.° — Phenomenos physiologioos
Os sons tirados pela percussão praticada em differentes regiões do peito, são muito variáveis; e da
máxima importância é o conhecimento d'essas variedades no estado normal, para a apreciação das diversas
modificações que sobreveem no estado mórbido.
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Torna-se difficil dar uma idéia exacta — por outro
meio que não ao vivo — da resonancia natural do
thorax no estado de saúde. Nem mesmo o nome, que
lhe dá Piorry, de—som pulmonar—exprime-a e
caracterisa convenientemente.
E'um som claro, suigeneris, que devemos—antes
de tudo — procurar ouvir muitas vezes, percutindo no
cadáver, ou—melhor ainda—em indivíduos sãos.
Só assim adquiriremos o habito de ouvil-o ; e — em
tal caso — a menor alteração que esse som soffra na sua
normalidade, e transições — ainda as menos sensíveis —
de um para outro estado, não nos passarão desapercebidas.
Esse som varia conforme os diversos gráos de
espessura das paredes thoraxicas. Adiante, é claro
acima da clavicula (n'uma altura de 20 a 30 millimetros), e mesmo sobre esse osso; é ainda mais claro
e distincto na região infra-clavicular (da clavicula á
quarta costella exclusivamente); perdendo um pouco
de sua clareza, sobretudo nas pessoas gordas, ao nivel
dos seios.
A' esquerda torna-se obscuro na região precordial,
encontrando-se novamente mais abaixo a resonancia
thoraxica até a sétima costella pouco mais ou menos,
ponto em que a substituo o som tympanico devido á
grande extremidade do estômago.
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A direita, o som torna-se claro descTa parte superior do peito à inferior, ao nível da sexta ou sétima
costella ; d'ahi em diante começa a ser substituído pela
obscuridade cada vez mais maciça fornecida pelo fígado.
A região sternal apresenta um som claro na parte
superior, porém menos distincto do que o da região
infra-clavicular, obscureceiido-se—pouco mais ou
menos — do nível da terceira costella ao appendice
xyphoide.
Lateralmente, n'uma região limitada — de cada
lado — por uma linha vertical que parta dos bordos"
anterior e posterior da axilla, a sonoridade pulmonar
é muito pronunciada do concavo axillar à quinta, sexta
ou mesmo sétima costella inferiormente.
Posteriormente, a sonoridade existe — de cima
abaixo — na região inter-escapular ; porém de modo
pouco sensível, e desapparece totalmente ao riivel da
segunda ou terceira falsa costella. Mais para fora,
n'uma região limitada exteriormente por uma linha
vertical tirada do bordo posterior da axilla, encontrámos a porçSo super-espinhosa em que o som pulmonar
torna-se muito obscuro por causa da espessura da
parede tlioraxíca; e a porção infra-espinhosa na qual a
obscuridade é um pouco menor.
A percussão profunda praticada n'estes pontos faz
com que, experimentando a sensação d'uma elasticidade
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normal, facilmente reconheçamos que não se trata
ue um estado pathologico em que a obscuridade vem
acompanhada de certa resistência dos tecidos.
Mais inferiormente, n'uma região que corresponda
ao angulo das costellas, o som do pulmão torna-se de
novo claro e distincto; alguns centímetros abaixo,
outra vez se obscurece por causa do bordo posterior
do fígado, á direita,— e do baço, á esquerda.
Esse limite inferior é — quasi sempre — menos baixo
do lado direito, em virtude da compressão do di.aphragma pelo figado; sendo — ás vezes — do lado esquerdo,
a sonoridade thoraxica substituída pela resonancia
tympanica, devida ao estômago distendido.
Além d'essas variedades da sonoridade do peito,
conforme os pontos percutidos, ha outras distinções
que dependem da idade dos indivíduos e da constituição physica do thorax. Em virtude do que a sonoridade sobe de ponto nos velhos de peito magro e sêcco;
e é muito exagerada, semelhando-se ao tympanismo,
nas crianças da mais tenra idade,o que perfeitamente se
explica pela pouca espessura das camadas musculares.
Regra geral: a sonoridade pronuncia-se tanto mais
intensa, quanto mais largo for o peito e menos espessas as suas paredes ; e tanto menos, quanto mais
estreito for o thorax e mais desenvolvidos seus músculos e o tecido adipôso que os cerca.
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Não nos esqueçamos todavia que, nas deformações
viciosas, no rachitismo — por exemplo—, de ordinário a resonancia diminue muito por causa — principalmente— da compressão lenta e mecânica que soffre
o parenchyma pulmonar ; e do desenvolvimento, em
espessura, que tomam os ossos da caixa thoraxica.
Verificámos amiudadas vezes essas alterações materiaes do parenchyma pulmonar e do tecido ósseo,
em crianças que succumbiram justamente na época
em que o rachitismo tocava seo período ascendente.
§ 3.° — Phenomenos pathologicos
A sonoridade do thorax nos pontos correspondentes
aos pulmões, apresenta numerosas variedades de intensidade e caracter, no estado de doença.
Torna-se, ora mais clara e intensa, ora mais surda
e maciça ; outras vezes, finalmente, revela-se por um
timbre especial.
Woillez, occupando-se especialmente do caracter
dos sons fornecidos pela percussão, divide-os por este
modo: um ruido de percussão deve ser estudado como
o composto de trez elementos fundamentaes, que convém descriminar. Qualquer resonancia desta espécie,"
apresenta: 1.° um tom normal, mais grave ou mais
agudo ; 2.° uma intensidade normal, diminuida ou
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augmentada; 3.° finalmente, como elemento complementar, a elasticidade thoraxica debaixo do dedo que
percute, e que — por sua vez— é normal, augmentada
ou diminuida, e — n'alguns casos — também pervertida, — pelo frêmito hydatico, por exemplo.
A. — O AÜGMENTO DE SONORIDADE apresenta-se
debaixo de duas fôrmas principaes: na primeira, o
som exagerado que se obtém — pela percussão — conserva o caracter da resonancia natural do peito (som
claro)', na segunda, que é o gráo mais elevado,
adquire uma resonancia semelhante áquella que o
hypochondrio esquerdo fornece quando o estômago
está muito destendido por gazes (som tympanico).
a. O som claro é — por si só — mais ou menos pronunciado. Pôde ser geral ou parcial, estender-se a
toda superfície do thorax, ou limitar-se a uma região
circumscripta de um ou dos dous lados do peito.
Sendo muito variável a sonoridade no estado normal, torna-se difficil—em certos casos—decidir de
prompto se n'um indivíduo ella é ou não realmente
exagerada, sobretudo apresentando-se o peito muito
sonoro em todos os pontos. Convém, n'esse caso,
que tenhamos em vista a conformação da caixa thoraxica, comparando sua amplitude com o gráo de desenvolvimento das partes molles. Quando o excesso de
som for parcial, mais facilmente será apreciado ;
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existindo, porém, em os pontos correspondentes de
ambos os lados, pôde acontecer que haja ainda dúvida
sobre sua existência; circumstancias pelas quaes devemos ter sempre presentes, porque de muito serve
seu conhecimento, as gradações que a percussão
fornece nas diversas regiões do peito no homem
são.
Dado o caso, finalmente, em que o som demasiado
claro só seja ouvido n'um dos lados do peito, pôde
acontecer que o medico, não aprofundando o exame,
tome esse lado — pathologicamente mais sonoro — por
aquelle cuja resonancia é normal, julgando erroneamente que o som natural do lado bom acha-se diminuído por moléstia.
Convém, n'esses casos difficeis, examinar se existe
ao mesmo tempo abaúlamento, e qual dos dous lados é
o que está mais normalmente conformado ou se dilata com mais regularidade. Ha occasiõesem que faz-se
preciso auscultar comparativamente, para desvanecer
a dúvida.
Como já vimos, pôde—é verdade — um simples
excesso de sonoridade existir independentemente de
qualquer lesão dos órgãos contidos na cavidade thoraxica, como acontece—por exemplo—nos indivíduos muito magros; — porém — as mais das vezes —
é a expressão de lesões que teern sua sede ou nas

paredes do peito, ou nas vísceras subjacentes. Encontra-se na HÉRNIA DO PULMÃO J no EMPHYSEMA SUBCUTANEO ; e — principalmente— nas diversas fôrmas
de EMPHYSEMA PULMONAR. Sendo —ao contrário —raramente devido á existência de uma CAVERNA ou DILATAÇÃO DOS BRONCHIOS. Encontrâmôl-o ainda, segundo o prof. Skoda, na maior parte dos casos de
DERRAMAMENTO

PLEURITICO ;
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6 HO HYDROTHORAX,

acima do nível do liquido.
Roger refere que, em cincoenta e um doentes, reconheceu — pela percussão — a resonancia exagerada do
thorax quarenta e uma vezes.
Torres Homem afasta-se d'essa opinião, assim se
pronunciando :
« Quando percuto um peito com derramamento
pleuritico, sempre encontro — principalmente na parte
superior — notável contraste entre a sonoridade normal do ponto em que o pulmão está livre e a obscuridade completa d'aquelle em que o liquido derramado
comprime fortemente o parenchyma pulmonar; mas
nunca deparei, apezar de toda a attenção, com o excesso de sonoridade observado pelo illustre prático
Roger, salvo quando— além da affecção da pleura —
também existe um estado francamente emphysematôso
do pulmão, determinado pelos violentos esforços que o
doente faz para inspirar. Sem admittir a existência
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do emphysema, difflcilmente comprehenderemos quaes
as condições anatômicas do parenchyma pulmonar,
acima do nivel do liquido, em virtude das quaes haja
a resonancia exagerada do thorax. »
O illustrado mestre, parecendo contestar, corrobora
antes a opinião de Roger. O que adianta com respeito
à resonancia do thorax acima do nivel do liquido nos
casos de compressão do parenchyma pulmonar pelos
derrames, não constitue verdadeiramente uma divergência. Porque, sendo a sonoridade expressão de um
emphysema, que se dá muito commummente quando
existe derrame na base do pulmão, essa sonoridade
deve ser na verdade muito freqüente, como afflrma
Roger. A razão d'esse phenomeno funda-se n'um preceito medico, por sua vez baseado nas leis de compensação . Desde que o pulmão é comprimido n'um
ponto, os vasos do outro ponto immediatamente acima
dilatam-se para supprir as funcções da parte comprimida; ora, trazendo sempre — ou quasi sempre—
os derrames da base do pulmão a dilatação do seu
ápice, claro é que — sobre ser o emphysema a sua
coincidência natural ou forçada — a sonoridade do
ápice apparecerá tantas quantas vezes haja desequilíbrio das funcções do pulmão por compressão de sua
base. Salvo condições excepcionaes, ligadas ora à
constituição medica do próprio indivíduo , ora a

alterações que o tecido do pulmão possa ter experimentado por esse trabalho de constante distensão,
a sonoridade só desapparece ou diminue quando —por
sua vez — o liquido tem sido ou vae sendo pouco a
pouco absorvido, parecendo d'esse modo confirmar
que um é a expressão do outro. Observe-se, todavia, que a sonoridade do ápice, dependendo do gráo
de compressão, nem sempre tem a mesma intensidade.
Conservando intacta a opinião de Roger, reproduzida
pelo eminente cardio-pathologista brasileiro nos seus
Elementos de clinica médica, seja-nos agora permittido pôr em dúvida o excesso de sonoridade no
emphysema sub-cutaneo. O simples facto do phenomeno
passar-se immediatamente debaixo da pelle, exclue
toda idéia de resonancia, e — inda mais — de resonancia
exagerada.
Finalmente, em alguns casos de pneumonia da parte
posterior e superior do pulmão, nota-se — adiante —
um som exagerado, na região sub-clavicular.
Quando a exageração do som é a simples conseqüência do emmagrecimento, manifesta-se em todas as
partes com os gráos de intensidade relativa já determinados para as diversas regiões do peito no estado
normal; principalmente quando, além dessa circumstancia, o thorax mantiver sua conformação regular,
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não obstante serem deprimidos os espaços intercostaes
e salientes as claviculas.
O emphysema das paredes lhoraxicas, melhor
ainda do que pela percussão, denuncia-se pala tumefação das partes molles, e sobretudo pela crepitação
especial que nellas percebemos comprimindo-as com os
dedos.
As hérnias pulmonares, sem solução de continuidade
dos tegumentos do peito, são muito raras. Podem,
comtudo, apparecer. Se um tumor molle, elástico, saliente n'um dos pontos do thorax , fornecer o som
muito claro quando percutido, capitularemos logo, e
com segurança, uma hérnia pulmonar.
No emphysema pulmonar, a resonancia exagerada
pôde estender-se a todo o peito : é, porém, raro que não
predomine neste ou naquelle ponto, como — por exemplo— ao nivel das cartilagens costaes; e que não seja
mais pronunciada em uma parte ou na totalidade de
um lado comparativamente ao outro.
Além disso, quasi sempre o peito perde de sua fôrma
nessa moléstia, tornando-se mais arqueado do que no
estado normal; e os espaços intercostaes ficam mais ou
menos levantados, e as claviculas — ao contrário —
pouco salientes.
No emphysema parcial o excesso de sonoridade
coincide quasi sempre com pronunciado abaúlamento,

principalmente na parte anterior do peito. Accrescentemos que, quando o emphysema é muito extenso, a região precordial torna-se também muito sonora, não só
porque o coração fica coberto pelo bordo anterior do pulmão esquerdo, como também por descer o limite inferior
desse som exagerado mais baixo que normalmente,
em conseqüência do abaixamento do diaphragma.
Observemos juntamente com Skoda: no emphysema
pulmonar generalisado, excessivo, e acompanhado
principalmente de forte tensão das paredes thoraxicas,
o som pôde não só deixar de ser exagerado, como
ainda tornar-se menos claro que no estado de saúde.
E o mesmo phenomeno dá-se — ás vezes — nos casos
de pneumothorax' com grande distensão da pleura
e das paredes do peito.
Só por excepção a sonoridade do peito augmenta ao
nivel das escavações pulmonares. Para que isso
tenha lugar é preciso que as cavernas — sobre serem
espaçosas—-estejam unicamente cheias de ar, e o tecido— que as circumda—se conserve permeável e
flacido. Porém, bem poucas vezes encontrámos reunidas
todas essas condições; e ainda assim—nesse caso —
ha apenas leve exageração do som pulmonar ordinário ; o caracter do som que obtemos- é differente, sendo notável antes pela clareza do que pela
intensidade, e semelhando-se perfeitamente, como diz
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o professor Torres Homem, à resonancia própria do
bojo de um moringue vasio pórcutido. O som claro
devido á presença de uma escavação tuberculosa, além
de occupar pequena área, observa-se geralmente abaixo
da clavicula.
Mais raro ainda encontra-se o excesso de sonoridade
dependendo da dilatação dos bronchios ; lesão essa
quasi sempre acompanhada de augmento na densidade do parenchyma pulmonar.
Comtudo, em casos especiaes, pôde esse phenomeno
ter lugar ; comquanto Torres Homem declare — em
certa época — que nunca tivesse tido occasião de
observal-o.
O som exagerado que encontrámos, ás vezes, no
derramamento pleuritico, distingue-se pela sua sede
debaixo da clavicula, acima do nivel do liquido; sendo,
além disso — mais abaixo — substituído por uma obscuridade progressivamente mais acentuada.
Finalmente, quando o excesso de sonoridade depende
de uma pneumonia subjacente, a escuta concorre
poderosamente para determinar-lhe a significação
mórbida.
b. — O som tympanico do peito é perfeitamente
semelhante ao som que obtemos percutindo o hypochondrio esquerdo, quando o estômago está distendido por gazes. De ordinário, essa exageração de

som só tem lugar n'um dos lados da caixa thoraxica; raras vezes estende-se por uma metade toda
do peito; occupando — geralmente—uma área mais
ou menos limitada. Manifesta-se—quasi sempre —
bruscamente, ao mesmo tempo que a parede do thorax
se distende no ponto correspondente; sendo raro que
conserve a mesma extensão com que—a principio—se
apresentou, circumscrevendo-se — e muito — ao cabo
de pouco tempo.
Essa sonoridade tão acentuada depende de um
derramamento de gazes na pleura, de um PNEUMOTHORAX. Sua intensidade está na razão directa da
quantidade de gaz derramado, indicando-nos — ao
mesmo tempo — o grào de compressão que soffre o pulmão ; a extensão em que é percebida está em relação
com o espaço occupado pelo fluido elástico.
O tympanismo do peito raramente occupa toda a
extensão de um lado, porque—de ordinário — o pneumothorax sobrevém nos tísicos cujo pulmão contrahio
adherencias — no ápice — com a pleura. No começo
d'esse estado pathologico, o phenomeno é— ás vezes —
perceptível até a base do thorax; tendo, porém, essa resonancia mórbida muitíssima analogia com o som tympanico normal do estômago, não será difficil cahir em
erro capitulando um pneumothoraoc, se por ventura—
n
'um indivíduo tuberculoso—o estômago — distendido
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por gazes — propulsar o diaphragma até a parte superior do peito. Na dúvida, a escuta — esse valioso
auxiliar do medico — o esclarecerá.
Além d'isso, a entrada do ar na pleura occasiona de
prompto a inflammação de sua membrana, produzindo
um derramamento liquido que revela-se por obscuridade mais ou menos acentuada nas regiões inferiores.
A escuta é também o único meio capaz de alumiar
o medico nos casos de diagnostico differencial, aliás
difflcilimo, em que—formando-se lentamente o derramamento de gazes na cavidade pleuritica — e em pequena porção — sem desenvolvimento simultâneo de
symptomas funccionaes graves — observe-se uma resonancia tympanica pouco pronunciada, podendo-nos
levar a crer que apenas se trata da sonoridade exagerada do emphysema pulmonar.
B.— A DIMINUIÇÃO DA SONORIDADE do peito pôde
igualmente apresentar diversas gradações; distinguem-se ordinariamente duas variedades: o som
obscuro e o som maciço.
a. — O som é chamado obscuro quando conserva
ainda alguma resonancia na parte percutida; não
sendo — n'esse caso — muito forte a resistência que
experimenta o dedo explorador. A diminuição da
resonancia pôde existir independentemente de qualquer
estado mórbido, bastando—para deternpnal-a—grande

desenvolvimento muscular ou espessa camada de
gordura.
Conheceremos que o phenomeno não é pathologico,
quando existir em ambos os lados, sendo igual nos
pontos correspondentes; e quando apresentar — nas
diversas regiões — os grãos de 'intensidade relativa
acima indicados.
A obscuridade de som está quasi sempre ligada
acertas moléstias, que teem sua sede ora nas paredes thoraxicas, ora na pleura, e ora — finalmente —
nos pulmões.
A simples TENSÃO — mais ou menos forte—das paredes do peito, qualquer que seja sua causa, basta para
tornar o som mais ou menos obscuro. A INFILTRAÇÃO
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EDEMATOSA DAS PAREDES DO THORAX produz O mesmo

phenomeno ; esta enfermidade, porém, revela-se
melhor pela fácil depressão da pelle.
Um

ABCESSO QUE SE DESENVOLVA NAS PAREDES DO

PEITO, pôde igualmente fornecer o som obscuro limitado a uma tumefação circumscripta.
N'alguns doentes accommettidos de PLEURODYNIA
intensa, observámos que o som pulmonar diminuirá ;
e essa diminuição, nos parece, depende — antes de
tudo —. da incompleta ampliação do lado doente.
E' muito mais freqüente que proceda a obscuridade do som, de lesões mais profundamente situadas.
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Encontrâmôl-a a miúdo, e de modo evidente, no PLEUKIZ, quer em principio, quando na pleura ha apenas
pequena quantidade de liquido derramado, — quer mais
tarde, quando entre as duas folhas serosas existem
falsas membranas espessas e infiltradas de serosidade;
quer — emfim—mais tarde ainda — quando o pulmão,
comprimido por espaço de muito tempo, e envolvido
em pseudo-membranas, não pôde mais adquirir seo
primitivo volume, e as paredes thoraxicas se abatem.

Nos casos acima figurados, a obscuridade é fixa,
não offerecendo caracter nem um particular que possa
servir para o diagnostico differencial. Todavia, na
congestão pulmonar hypostatica, o som só diminue
atraz e embaixo ; e o mesmo se dá — de ordinário —
na pneumonia. Já na tísica acontece o contrário:
onde principalmente se aprecia a obscuridade do som
é no ápice, quer debaixo das claviculas, quer na
parte posterior. Nas demais affecções, a sede do som
obscuro nada tem de característico, sendo absolutamente necessário recorrer aos outros meios para
fixar o diagnostico.
b.— Dizemos que o som é maciço quando a sonoridade da parte explorada semelha-se perfeitamente
ao som duro fornecido pela coxa, sendo percutida
(tanquàm percussi femoris). Pôde essa obscuridade
variar de sede e extensão, occupar todo lado do
peito, ou — ao contrário —restringir-se a um ponto.
Faz-se ordinariamente acompanhar de tal ou qual
resistência aos dedos, que percutem.
A obscuridade maciça é devida — umas vezes — a
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O HYDROTHORAX DE PEQUENO ALCANCE faz também,

ás vezes, com que a sonoridade do peito diminua.
Em todos esses casos, o phenomeno é observado na
base do peito. No hydrothorax simples, muda de
sede todas as vezes que o doente muda de posição ; no
emtanto, a mudança é difficilima, ou mesmo impossível,
nas demais affecçSes da pleura, acima mencionadas.
Sempre que o parenchyma pulmonar torna-se menos
permeável e mais denso, a percussão do thorax no
ponto correspondente á lesão transmitte uma diminuição muito sensível da sonoridade : é o que acontece nos casos de PNEUMONIA NO PRIMEIRO PERÍODO, de
CONGESTÃO HYPOSTATICA, TÍSICA, e infiltração serosa
ou sanguinea do tecido pulmonar ( APOPLEXIA ou EDEMA) .; e — ainda — consecutivamente à DILATAÇÃO DOS
BRONCHIOS, ou ao desenvolvimento de várias producções mórbidas, taes como o CANCRO e MELANOSE .
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Uni ENDURECIMENTO MUITO PRONUNCIADO DO PULMÃO,

como, por exemplo, o endurecimento que depende da
existência de GRANDE NUMERO DE TUBERCULOS, ou de
u
nia PNEUMONIA NO PERÍODO DE HEPATISAÇÃO ; outras
vezes, é devida á forte compressão do tecido do próprio
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órgão determinada pela interposição de ABUNDANTE
DERRAMAMENTO de serosidade, sangue ou pus. Mais
raramente depende a obscuridade de TUMORES desenvolvidos NAS PAREDES thoraxicas, NA PLEURA, ou mais
profundamente situados e em contacto com as costellas.
Com relação aos tumores das paredes thoraxicas,
o som maciço só nos ensina se elles são sólidos ou
líquidos, tornando-se indispensável recorrer aos outros
methodos de exame para especiflcar-lhes a natureza.
Quanto aos tumores mais profundamente situados,
de ordinário dão lugar a uma obscuridade circumscripta, cuja sede — além do mais — nada tem de fixa.
Essa obscuridade indica que —no ponto subjacente —
existe realmente um corpo denso e compacto; porém,
não pôde —isoladamente— dar-nos a saber com rigor si
se trata de aneurisma ou de tumor canceroso, sendo
necessário — para differençal-os — o concurso dos
outros meios de exploração.
Será fácil distinguir quando o som maciço depende
do derrame pleuritico ou de endurecimento do parenchyma pulmonar ?
Nos derrames pleuritioos, a obscuridade — grande
parte das vezes — é a mais completa possivel; tem de
ordinário seo máximo na base do thorax; e diminue de
intensidade pouco a pouco, á proporção que percutimos
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para a parte superior (fig. 7 ). Cessa n'um ponto mais
ou menos distante do ápice do peito, em um nivel mais
elevado atraz do que adiante; e se — por acaso —
chega até a clavicula, esta circumstancia, reunida á
intensidade do phenomeno, constitue signal impor-

— Pulmão bom.
- Nivel.
- Derramamento.
" Bordo superior do fígado.
Hobordo costal.

Fig. 7. Derramamento pleurilico.
Nivel quando o doente está sentado.

tante de derramamento. Outro indicio d'essas consideráveis collecções líquidas é a compressão do coração,
violentamente irnpellido para traz do sterno ; e mesmo
— às vezes — para baixo das falsas costellas direitas,
quando o derramamento occupa a pleura esquerda.
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Mais ainda. Se o derramamento é parcial, se —unicamente — parte da cavidade pleuritica está occupada pela collecção liquida, fazendo-se variar a posição
do doente, a obscuridade por sua vez mudará de sede
(fig. 8). A mobilidade d'esse phenomeno será necessariamente muito menos apreciável no pleurizâo que
no hydrothorax; visto como, não havendo falsas
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mude de posição (fig. 8). Mas Demoiseau, separando-se em parte da opinião de Piorry, diz que—sendo

Dorramamenlo

Fig. 8. Nirel e deslocação do liqnido quando o corpo está inclinado
para adiante

membranas, nem adhereiicia alguma que embarace
o movimento e livre transito do liquido, elle tem forçosamente de obedecer às leis da gravidade,
Observemos, dentro dos limites d'este resumo, que —
quando o derrame é hydropico — a disposição do liquido
conserva-se horisontal, como affirma Piorry (fig. 7),
podendo realmente deslocar-se desde, que o doente

Fig. 9.

o derrame fibrinôso— a disposição que aífecta é a de
uma parábola (fig. 9).
A exporionda^dos frascos é feita com líquidos de consistência idêntica
ãquelles que se encontram nos derrames pleuriticos. O alcatrão purifkado'
ou mesmo o melafo, prestam-se perfeitamente.
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E accrescenta: se o derrame participar de ambas
as condições, isto é, se for sero-fibrinôso, a"disposição
será em parte parabólica,
em parte hoTisontàl* parábola-horisontal ou mitxta
(fig.10).
Summariando , vemos
que a linha superior de
obscuridíide ou linha de
nível do liquido pôde affectar duas disposições diversas , mas igualmente
importantes. A's vezes,
obedecendo ás leis da gravidade , conserva-se horisontal, seja qual for a posição do doente; outras
vezes, como si se subtrahisse áquella influencia, e
mais ou menos elevada
atraz," abaixa-se—ao con!Flg> 10>
tràrio — na axilla e adiante, formando a curva parabólica, também chamada
hyperbolica.
Peter liga muita importância a essa distribuição do
liquido ; a curva parabólica, diz elle, indica um
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derrame fíbrinôso, muito plástico, pouco fluido, que
tende a conservar — quando o indivíduo senta-se ou
fica de pé — a disposição que t:nha no decubito: é o
derramamento dos pleurizes francamente flegmasicos.
A serosidade fluida e tênue do hydrothorax ou dos
pleurizes pouco flegmasicos, acompanha — ao contrário— e até certo ponto—todos os movimentos do
doente, confôrmando-se com as differentes posições do
corpo ; e tão exactamente que, pela fôrma da curva do
nível, podemos até avaliar a natureza do liquido.
Leichtenstern observa, a propósito de opinião análoga
enunciada por Ferber, que as differenças de tempo que
esses líquidos gastam para voltar ao primitivo nivel
contam-se apenas por segundos.
Ferber é também avesso á opinião de que a maneira
pela qual o liquido se derrama na pleura, esteja sujeita
aleis definidas. Afora os casos em que adherencias
determinam a disposição do derrame, a compressão do
pulmão nem sempre se operado mesmo modo; quanto
ao liquido, estando em liberdade, raramente apresenta
a curva oblíqua parabólica, mostrando antes tendências para o niv l horisontal, e variando de muito esse
nivel com a posição do doente. Essas asserções que —
na mor parte—repousam em dados experimentaes, não
s
So indiscutíveis, por ser impossível reunir nas experiências as condições complexas que se encontram nos
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doentes. Ha ainda um elemento que não deve ser esquecido, posto muitas vezes nEo o levemos em linha de
conta: refiro-me ao estado do pulmão, que — ora é relativamente flacido cedendo á menor pressão, como
acontece na maioria dos casos de hydrothorax, ou de
pleurizes pouco flegmasicos ; ora, inversamente,
resiste, porque seu parenchyma torna-se mais firme,
mais rijo e denso por hyperemia ou por uma verdadeira flegmasia (pleurizes agudos com congestão pulmonar inicial).
A fôrma do pulmão, quando comprimido, e a disposição do liquido, adaptam-sede tal modo, e em relações
tão constantes, que embaraçam o liquido de voltar livremente ao primitivo nivel. Se, pois, é certo que a
curva parabólica corresponde em geral á presença de
um liquido rico em fibrina, e a linha de obscuridade
horisontal aos derramamentos de serosidade pouco
plástica, antes oconjuncto das condições em que é secretado, e—especialmente — o estado do parenchyma
pulmonar, parecem determinar e dispor o modo de divisão do derramamento, do que mesmo a qualidade do
liquido.
Não aceitemos, portanto, a regra estabelecida por
Peter como inteiramente absoluta. C. Ellis, fazendo
essa reflexão, cita dous casos nos quaes a relação
acima não existia ; em ambos, a curva de obscuridade

apresentava-se muito oblíqua : no emtanto, em um dos
doentes, o liquido era puramente serôso ; e, no outro,
tratava-se de um hydrothorax complicado de affecção
cardíaca.
Tornando ao endurecimento pulmonar, a obscuridade maciça é fixa e invariável, qualquer que seja a
posição do enfermo. Commummente é menos intensa,
e raras vezes occupa todo o lado do peito.
Restringe-se quasi sempre a_ uma zona variável do
thorax, sendo mais pronunciada n'um ponto, e diminuindo a partir d'esse mesmo centro, de modo que perde-se gradualmente nos limites da resonancia natural.
A obscuridade ligada á hepatisação pulmonar
manifesta-se— principalmente — n'um dos lados, em
toda a extensão do bordo posterior e inferior;—nos
casos mais raros, no ápice; e — quasi nunca — somente
adiante.
Quando, porém, existem iuberculos, a obscuridade
apresenta-se — ao contrário —« — de preferencia — no
ápice, atraz ou adiante, e mais freqüentemente em
ambos os lados ao mesmo tempo ; estende-se — diminuindo de intensidade — até a parte média próximamente, quasi nunca até a base, a menos que se não
complique de pleuriz chronico.
Comtudp, para fundamentar um diagnostico com
ou menos precisão e critério, não se apegará o
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prático exclusivamente aos dados da percussão, cumprindo-lhe também colher escrupulosamente todos os
resultados que os demais meios exploratórios subministrem,— não externando sua opinião, nem tomando
medida alguma, senão depois de têl-os cotejado com os
signaes funccionaes e indicações tiradas da marcha da
moléstia.
C.—Além das modificações do som pulmonar, para
mais ou para menos, acima successivamente referidas e apreciadas, temos ainda outra transição da
sonoridade thoraxica que de modo algum deve passar
desapercebida.
Como já vimos, nota-se freqüentemente no ápice do
peito e na frente, isto é, na região infra-clavicular,
um <ÍOOT claro e ouço, circumscripto a um espaço
muito limitado, exprimindo a existência de CAVERNA
vasia e superficial simplesmente contendo ar. Raras
vezes é análogo esse som claro, ao som verdadeiramente tympanico do pneumothorax: semelhando-seIhe unicamente quando — por ventura — as cavernas
sejam por demais vastas. Com muito mais freqüência
o som tomará um timbre metallic;» particular, quando
dentro da escavação existam — ao mesmo tempo — ar
e matéria purulenta. Dá-se a esse rnido o nome de
hydro-aerico. No hydro-pneumo-thorax pôde também
ser observado esse ruido no ponto de contacto entre o
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gaz e o liquido; e até — excepcionalmente — no pleuriz
e no hydrothorax, quer acima do nivel do derramamento, quer—como pensa Piorry — na immediação
de um órgão dilatado por gazes, tal como o estômago
e o intestino.
Percutindo, finalmente, n'alguns casos, logo abaixo
da clavicula, ouvimos o som claro acompanhado de um
tinido particular, muito análogo ao ruido queobtemos
batendo n'um boião rachado, com a face dorsal da
segunda phalange do dedo médio. Vem-lhe d'ahi o
nome de ruido de pote rachado.
Para que esse phenomeno seja percebido clara e
distinctamente, não se dará mais do que uma pancada,
ordenando previamente ao doente que conserve a bocca
aberta. Na maioria dos casos, o ruido de pote rachado
indica CAVERNA PULMONAR geralmente tuberculosa ;
mas, esse som nem sempre se ouve, sendo preciso
— para obtêl-o — que as escavações sejam largas
e superficiaes, de paredes delgadas e flacidas, e
— principalmente—que contenham ar e pus.
Nos casos de pneumo-thoráx, percutindo a parte
anterior do peito, servindo do plessimetro uma moeda
fina de cobre ou prata, ouve-se na parte posterior, em o
ponto correspondente ao percutido, um som metallico
retumbante, a que o prof. Trousseau deu o nome de
tfairain.
7
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APPARELHO CIRCULATÓRIO

CAPITULO II

flgural-as por meio de linhas traçadas com o lápis
dermographico.

APPARELHO CIRCULATÓRIO
PEUCUSSÃO DO CORAÇÃO E DOS GROSSOS VASOS

§ 1.°.— Regras particulares
Grande parte das medidas estabelecidas e precauções
tomadas com referencia á percussão applicada ao
apparelho pulmonar, cabe-lhes aqui apropriação. — No
geral, não carece mais do que bater moderadamente
para descobrir de prompto a porção do coração que
está em contacto immediato com as paredes do peito ;
mas, para podermos formar uma idéia do volume real
d'esse órgão, e para encontrar a parte coberta pelo
bordo anterior do pulmão esquerdo, convém — em
certos casos — que a percussão seja mais profunda,
e portanto praticada com mais força.
Devemos também percutir sempre no sentido vertical
primeiramente, e depois no horisontal; e até mesmo, i
ás vezes, será de utilidade limitar mais exactamente
ainda os espaços da obscuridade em todos os sentidos;
e, para obtermos resultados mais seguros, e bem
distinguirmos as mudanças ou alterações que podem
sobrevir de um para outro dia, é, de boa prática

Fig. 11. Dimensões do coração.

A grande figura oval apresenta a medida physiologica do
coração, com onze a doze cenlimetros no sentido transversal, e
nove no vertical.— A pequena figura oval mostra a extrema
atrophia a que pôde chegar o coração, no adulto: oito centímetros
sobre cinco a seis. — A s linhas curvas, diversamente pontuadas,
marcam os differentes grãos de augrnento de volume.—A ponta
do coração corresponde ao quinlo espaço intercostal; e bate
entre a quinta e sexta costella, um pouco para dentro de uma
linha vertical que atravesse o marnillo.—Os orifícios ventriculoarteriaes estão situados ao nível do bordo anterior da terceira
costella, quasi no ponto de juncçSo das cartilagens costaes com
o sterno; occupando os orifícios auriculo-ventriculares o espaço
comprehendido entre a terceira e quarta costella, esquerdas.

52

PERCUSSÃO

§ 2.°— Phenomenos physiologicos
Na região precordial, em pleno estado physiologico,
ha uma obscuridade de som, cuja intensidade e extensão variam.
#
Sendo o coração mais ou menos coberto pelo bordo
anterior do pulmão esquerdo, esta circumstancia influe necessariamente, e muito, nos resultados da percussão. De accôrdo com as apreciações geralmente
admittidas, a obscuridade normal da região precordial
é de cinco a seis centímetros em todos os sentidos.
Principia na parte superior da quarta costella approximadamente, e estende-se inferiormente á sexta.
Tem o máximo de intensidade no centro da região,
confundindo-se — aos lados — e gradualmente — com
o som pulmonar. Embaixo e á esquerda, é substituída
pelo tympanismo devido á grande extremidade do estômago ; embaixo e á direita, mistura-se — as mais
das vezes—com o som obscuro transmittido pelo bordo
esquerdo do fígado que se approxima do coração, ou
chega até elle (fig. 12); de modo que é muito difflcil
marcar com precisão o limite que separa as duas visceras.
A obscuridade obtida por moderada percussão da
região precordial, não nos dá—já dicemos — a idéia
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exacta das dimensões do coração, porquanto só está em
relação com aquella parte da víscera que toca immediatamente as paredes do peito. Para reconhecer os
pontos cobertos pelo pulmão, faz-se necessária uma percussão mais forte e mais profunda, estendendo-se—
n'esse caso— o som obscuro além dos limites acima

Fig. 12. Relações do figado com o coração.

fixados, n'uma extensão variável em razão das differenças de volume do órgão, e conforme as idades e cs
indivíduos.
Accrescentemos mais que as relações dos órgãos intrathoraxicos modificam-se na razão da amplitude dos movimentos respiratórios, e da dilatação correspondente
dos pulmões.
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Além dessas diversas causas que difflcultam a
exacta determinação da medida do coração no homem
vivo, ha ainda uma outra que geralmente deslembrâmos, convindo no emtanto mencional-a. E' a
seguinte. Essa viscera, em vez de conservar-se quieta
e fixa no seo lugar, como acontece no cadáver,
está sempre em movimento, contrahindo-se durante
a systole, e dilatando-se na diastole, o que importa
dizer que não fica um segundo sequer em repouso.
Intuitivamente deprehende-se que e&sa circumstancia
torna quasi impossível sua rigorosa limitação, fazendo-nos ao mesmo tempo duvidar da vantagem
d'esses plessimetros estreitos e finos, por meio dos
quaes pretendemos obter—com poucos millimetros
de differença — a medida precisa das dimensões do
coração.
A presença dos grossos vasos atraz do sterno, modifica a sonoridade do peito, — dando lugar, como refere
Piorry em suas observações, a um som obscuro
muito differente da resonancia pulmonar. Essa ligeira obscuridade occupa uma extensão de desaseis a
vinte linhas— mais ou menos — perto da base do coração, onde a aorta e a artéria pulmonar se cruzam e
juntam ; e apenas dez ou doze linhas nos pontos em
que a aorta — sósinha — sobe por detraz da parede
sternal.
,

55

§ 3.° — Phenomenos pathologicos
No estado pathologico, a obscuridade de som própria
da região precordial, pôde não só diminuir muito de
intensidade e extensão, como até mesmo ser substituída
por excesso de sonoridade. Essa resonancia exagerada é quasi sempre devida a um EMPHYSEMA do
bordo interno do pulmão que cobre a face anterior do
coração; mais raramente coincide com a ATROPHIA
d'esta viscera, o que concorre também para que os
dous pulmões se approximem um do outro pelo seu
bordo interno ; em casos ainda mais excepcionaes, depende directamente o excesso de sonoridade de uma
lesão do órgão central da circulação, isto é, de gazes
accumulados na cavidade pericardiaca : e, realmente,
o PNEUMO-PERICARDIAS é uma affecção summamente
excepcional. Se o som é hydro-aerico, prova isso que
no interior da membrana serosa ha uma COLLECÇÃO
LIQUIDA E GAZOSA.

Na maioria das vezes as modificações do som que se
observam nos casos de affecções do centro circulatório,
consistem n'um augmento da obscuridade natural
da região precordial, que se torna ao mesmo tempo
mais pronunciada e extensa, fazendo-se acompanhar
de forte, porém proporcional resistência do ponto
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percutido, apreciada pelos dedos exploradores. São
estes os phenomenos que se notam quando ha GRANDES
COÁGULOS nas cavidades do coração; ou — de preferencia— nos casos de HYPERTROPHIA EXCÊNTRICA
d'esse órgão (aneurisma activo de Corvisart); ou de
DERRAMAMENTO NO FERicARDio (hydro-pericardías,
pericardite); ou ainda — porfim— da combinação de
vários destes estados mórbidos.
Certos caracteres especiaes da obscuridade maciça
ajudar-nos-hão a estabelecer o diagnostico differencial.
D'esse modo, no hydro-pericardias, quando o derramamento é muito abundante, a obscuridade occupa
um espaço triangular, tendo a base sobre o diaphragma
(flg. 13).
Além disso, o nivel superior ou os limites lateraes
desse som maciço variam sempre que o doente muda
de posição ; e, se estiver sentado, o phenomeno pleuritico será observado em maior escala no sentido do
diâmetro transverso do que no vertical. Accrescentemos finalmente que, nos derramamentos liquidos em
o interior do pericardio, a obscuridade da região précordial augmenta de intensidade e extensão em muito
pouco tempo.
Na hypertrophia do coração, moléstia que se desenvolve lentamente, as cousas passam-se de outro modo:
o espaço occupado pelo som obscuro, está ordinariamente
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em perfeita relação com o augmento do volume do órgão,
podendo approximadamente revelar-nos sua forma e
dimensões. Todavia, teremos sempre na lembrança
que a complicação de um emphysema pulmonar, tão

Ápice do oápaco
obscuro.
Hytlroporicardias
considerável.
0!t'Curidade bylierhydrica.
| Coração liyportrjpbiadò.

Base excessivamente larga do
bydropericardias, comprimindo o diaphragma, fig í i d o , baco e
intestinos.

Fig. 13.

A grande figura triangular—com a base sobre o d i a p h r n g m a —
representa, o espaço queoccuparn os derramamentos pleuriticos
consideráveis, e — p o r t a n t o — t a m b é m seos pontos de obscuridade;—a pequena figura t r i a n g u l a r , cuja base está voltada para
cima, mostra-nos o coração nas bypertropliias, em que o augmento de capacidade não altera a forma do órgão. Na disposição opposta da base dos dons triângulos, está a distinção
plessimetrica entre uma o outra moléstia.
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freqüente nas affecções chronicas do apparelho circulatório, é um obstáculo á certeza dessa medição.
Na opinião de Corvisart, Piorry, Cammann e Clark,
a percussão — só por si—pôde esclarecer-nos sufficientemente nos casos difficeis de diagnostico differencial entre a dilatação do coração com adelgaçamento das
paredes e a dilatação com hypertrophia dessas mesmas
paredes; assim como também no reconhecimento das
lesões isoladas de cada uma das cavidades, etc., etc.
Torres Homem, acoimando de suspeitos os dous primeiros, por fanáticos, affirma que a distinção entre
certas moléstias cardíacas, sobre difficil, é muitas vezes
impossível. E argue : afora Piorry, que fez da plessimetria objecto de uma sciencia exclusiva, qual será
o medico—por mais experimentado—que diagnostique
com toda a segurança uma dilatação parcial do coração
com ou sem hypertrophia das paredes, servindo-se unicamente da percussão? Quem se abalançarà a fazêl-o,
quando práticos igualmente notáveis hesitam em firmar um diagnostico, depois de empregados todos os recursos exploratórios, e de aturada observação por
muitos dias ?— Graves e Stokes pensam também desse
modo.
Cammann e Clark assentaram sua opinião sobre uma
base mais engenhosa que verdadeira. Figuraram o coração por meio de quatro diâmetros traçados na
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própria região precordial (*), e oito pontos equidistantes marcados na circumferencia do órgão. Uma vez
conhecidos os diâmetros, medem-se alternadamente,
comparam-se á média normal, quer sós, quer — de preferencia — juntos, e — sommando os comprimentos —
precisam-se as dimensões do coração, calculando-lhe
exactamente o augmento de volume.
No cadáver, a média normal dos quatro diâmetros
reunidos sendo de 15 pollegadas e 7 linhas para
o homem, e — para a mulher — de 14 pollegadas
e 8 linhas, se a somma dos diâmetros calculada
por este processo exceder essas médias, se — principalmente — passar de 17 pollegadas, deduziremos
que o coração augmentou de capacidade. Attingindo 16
pollegadas e 6 linhas, evidentemente existe uma
affecção orgânica com dilatação ; emquanto que, se o
total dos diâmetros for inferior ás médias acima
tomadas, não será provável que haja augmento nas
dimensões do coração.
(') 1° Diâmetro vertical: começa na base do coração, mesmo no ponto de origem da aorta,estendendo-se para baixo parallelamente á linha mediana do corpo.
2° Diâmetro tranverso: corta a primeira linha em angulo recto, junto do
sou centro.
3° Diâmetro oblíquo direito: do bordo superior direito da auricula direita á
ponta do cor ação, acompanhando uma linha tirada do ápice da espadua direita,
4o Diâmetro oblíquo esquerdo: corta a linha do diâmetro direito em angulo
reclo, e termina no ponto de juncção da auricula esquerda c o m o v e n t r i culo do mesmo lado.
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E m certos casos manifesta-se no trajecto da aorta
um som obscuro mais ou menos pronunciado, mais ou

menos extenso. Considerado isoladamente, não tem
esse signal grande valia, porquanto todo e qualquer
tumor situado detraz da parede thoraxica na direcçcão
desse vaso, produzirá a mesma diminuição da sonoridade natural. Apezar disso, a presença de obscuridade
anormal na -região do sterno, pôde ser indicio — mais
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li ilha.

linha.
7a linha.

6a linha.
3a linha.
2a linha.
Ia linha,

7 a linha.

5a l i n h a .
Hig. li. Linhas plessimetncas da aorta.

A 1a linha fica abaixo do contorno que circutnsereve o coração :
é horisontal, e serve para medir não só as grossas artérias á sabida
do curação, como a auricula esquerda.

A Alinha, parallela á primeira, está situada a douscentímetros., ou apenas a um e meio centímetro acima, conforme a estatura e robuste/ do i n d i v í d u o . Essa linha mede-nos a aorta e
a artéria pulmonar, que lhe fica sobreposta, indicando mais
—n'um e n'outro lado—a dimensão e comprimento dos vasos
pulmonares apreciados nos pontos em que podemos attingil-os.
A 3 a linha, também perallela ás precedentes, está tão distante
da segunda como a segunda da primeira. Apresenta-nos o desenho
e medida da aorta, ascendente isolada, e — n'alguns casos —
t a m b é m a medida da veia-cava superior, quando excede — á
d i r e i t a — o grande conducto arterial.
A 4a linha é oblíqua de cima para baixo e da direita para a
esquerda. Parte do ponto de juncção do pescoço com o tborax,
passa por cima da articulação cleido-sternal direita, encontra a
curvatura da aorta, depois o bronchio esquerdo, e remata
— á esquerda — nas proximidades do marnillo correspondente.
A 5 a linha estende-se da articulação costo-sternal esquerda,
desce perpendicularmente dirigindo-se para o lado do coração,
encontrando—no seu trajecto—quasi a dous tfentimetros do liordo
inferior da clavícula, a curva da aorta, debaixo da qual está
o bronchio esquerdo, depois o pulmão, e —porflm—mais embaixo
ainda — os grossos troncos arteriars e venosos, qi;e partem dos
ventriculos direitos e da auricula esquerda para desaguar no
coração.
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do que nem um outro symptoma— de aneurisma da
aorta ascendente (flg. 15).

Secção II.— Percussão no abdômen.
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§ I.—Regras particulares.

•- T r o n c o b r achio-eephalico e aorta,
— \ ililatação

Fig. 15. Aneurisma da aorta ascendente.

Os demais phenomenos concomitantes corroborarão
esse primeiro dado.
A 6a linha é transversal. Atravessa o espaço em que, no
trajecto da quinta linha, marcámos o centro da curva da
aorta; dirige-se—tanto á direita corno á esquerda—para as proximidades das axillas; atraz d'ella—no meio e á esquerda—encontra-se todo o comprimento da crossa da aorta, emquanto que
—á direita—a pequena distancia do sterno, está collocada sobre
o tronco brachio-cephalico. Fora dos vasos, essa linha corresponde
aos pulmões,
A 7 a Unha, finalmente, dirige-se da esquerda para a direita,
com o mesmo trajecto da quarta linha á direita ; porém, em vez
de encontrar na sua passagem a curvatura da aorta, é o tronco
brachio-ceplialico que lhe corresponde.

Para a percussão do abdômen, que é praticada
—principalmente—na parede anterior, o paciente deve
ficar em decubito dorsal, symetricamente collocado,
com os braços estendidos aos lados do corpo; as pernas
curvas; de modo que nos seja fácil, calcando sobre
a parede abdominal, attingir os órgãos profundos, e
examinal-os á vontade.
Esse moderado afrouxamento do ventre, é tanto
mais necessário quanto evidentemente a excessiva
tensão dos músculos torna-os duros e rijos, fazendo
com que a sonoridade das vísceras subjacentes diminua, e muito.
No exame das partes lateraes, o doente se deitará
sobre o lado oppôsto áquelle que tem de ser percutido; e no das regiões posteriores, collocar-se-ha
debruços ; podendo também — n'alguns casos — conservar-se sentado, com o corpo inclinado para a frente.
Temos—ás vezes—necessidade de dar ao tronco diversas attitudes, inclinando-o ora para a direita, ora
para a esquerda, afim de reconhecer se a obscuridade
que existe em um ponto, muda por sua vez de sede;
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sendo raro que, com esse mesmo intento, sejamos
forçados a mandar o doente pôr-se de quatro pés.

Kig. Í6. Abdômen.

AA, linha liorisontal superior, na altura das falsas costellas;
tílí, linha liorisontal inferior que vae de uma â outra crista

ABDÔMEN

Para a percussão do abdômen, o medico deve ficar
de pé, do lado que preferir ou lhe convier; conforme
o órgão a examinar, percutirá n'esta ou n'aquella
direcção, e — observando os preceitos já estabelecidos— empregará ou não alguma força, segundo as
necessidades reclamadas pelo estado do doente.
Comquanto reconheçamos que a percussão digital
— na maioria dos casos— é preferível ao emprego do
plossimetro, somos comtudo levados a confessar que,
quando trata-se de explorar o abdômen, sempre que o

iliaca;CC, linhas verticaes quê, partindo — nos dous lados
— da espinha iliaca anterior, cortam em angulo recto as linhas
horisontaes, e sobem á parte correspondente do thorax; E>
mostra a região superior média ou epigastro; D, F, as regiões
superiores lateraes ou hypochondrios ; G, a região umbilical; U, I,
os (lanços; 3, a região média inferior ou hypogaslfo; K, L,, os
iliacos. Na parte inferior do hypogastro, está o púbis M ; e aos
lados d'essa mesma região, as virilhas ou regiões inguinaes. A
linha 66 indica o limite entre o peito e o abdômen, no ponto
correspondente ao músculo riiaphragma; c, o lugar do appendice sternal; e as linhas gy, o sitio em que se rematam as
cartilagens de prolongamento das costellas inferiores ; e e e, sede
e posição do estômago; f, a região occupada pelo pyloro; /i, o
baco; i, o coocum ; ;', o colon ascendente ; k, o colon transverso ;
', o colon descendente; m, o S do colon; n, é onde começa o
recto; o, a região occupada pela bexiga; p p, toda a porção da
cavidade abdominal em que estão alojadas as circuruvoluções
do intestino delgado.
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medico precisa limit ir com a maior exactidão o espaço
que occupam os órgãos contidos em sua cavidade, o
plessimetro presta importantes serviços, porque — com
elle — percorre-se mais facilmente a circumferencia das
vísceras abdominaes. E se — para a percussão do peito
— basta-nos as mais das vezes o dedo, no caso vertente
devemos preferir a chapa. Sua utilidade sobe de ponto
— principalmente — quando o paciente accusa grande
sensibilidade no ventre, porquanto a pressão que o
plessimetro exerce, sendo uniforme em uma superfície
bastante extensa, é muito menos dolorosa que a resultante da applicação dos dedos.
No abdômen, mais do que em nem um outro órgão,
deve a percussão ser ora muito superficial, ora
profunda; prestando-se perfeitamente a chapa para
carregar sobre a parede abdominal, afim de bem apreciarmos o som das partes profundamente situadas no
ventre.

horisontaes, comprehendendo cada uma — de cima para
baixo—trez regiões : 1a a região epigastrica no meio,
com os hypochondrios á direita e á esquerda; — 2a
a região umbilical no centro, e — dos lados — os flancos,
que correspondem — na parte posterior—aos lombos ;
—-e 3a a região hypogastrica na parte média, com
as'fossas iliacas lateralmente.
No epigastro, o som é um pouco obscuro na parte
superior e direita, em uma extensão variável, por
causa da presença do lobo esquerdo do fígado que
invade mais ou menos-a boca do estômago. Nos
demais pontos d'essa região — em contacto com o estômago — o som é muito claro (som estomacal); tornando-se— ás vezes — humorico, quando na cavidade
gástrica existem gazes e líquidos; e — mais ou menos
obscuro—quando ha substancias alimentares.
No hypochondrio direito, o som é obscuro (som
jeooraT) ;—estende-se de cima para baixo, da sexta ou
sétima costella (cinco pollegadas abaixo da clavicula»
segundo o prof. Piorry), ao bordo das falsas costellas, apparecendo logo depois a sonoridade intestinal.
Na parte superior da região, essa obscuridade é um
pouco menos acentuada, em virtude da freqüente
interposição de uma lamina do pulmão ; na parte
média, ella adquire seo máximo de intensidade ; mais
abaixo, o fígado — diminuindo de espessura — de novo

§ 2.° Phenomenos physiologicos
O abdômen, debaixo do ponto de vista da sonoridade
normal, apresenta — em suas differentes regiões —
grandes variedades, na mais perfeita relação com a
estructura e densidade diversas dos órgãos contidos na
respectiva cavidade. Pôde ser dividido em trez zonas
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encontrámos — percutindo profundamente — o som
claro dos intestinos obscurecido pelo som maciço do

Na região umbilical ha um som mais ou menos claro,
devido á presença — em sua parte superior — de uma

fígado.

Horisontalmente, a obscuridade hepatica estendese para a direita e vão até a parte posterior ; e — á
esquerda—desapparece em um ponto mais ou menos
distante., tre;; a cinco centímetros da linha mediana,
onde é substituída pela resonancia devida ao estômago.
Esses limites dão-nos a medida exacta da largura
e altura do fígado; é também possivel — por meio da
forte percussão — calcular approximadamente de sua
espessura, em virtude da resistência que os dedos
experimentam, não sendo difficil n'esse caso avaliar até
o volume de todo o órgão.
O hypochondrio esquerdo, que corresponde á
grande extremidade do estômago, fornece — adiante —•
um som claro, estomacal, mais pronunciado que o som
obtido pela percussão do epigastro ; — lateralmente e
mais para traz, torna-se maciço esse som, por causa
do baço. A linha de separação entre o som claro e o
maciço, indica o limite interno d'este orgSo, cujo limite inferior é—por sua vez—representado pela linha
em que certa elasticidade substitue a resistência que
os dedos. experimentam, e á sonoridade intestinal
substitue a obscuridade splenica; excepto— é evidente— se o rim está contíguo ao baço.

Fig. 17. DimensSos do figado.
Na frente.

Linhas verticaes: coraco-iliaca, GOR-I; nasce da apophyse coracoide, e vae terminar—á direita—sobre a espinha iliaca anterior
e superior. Mede, no estado normal, 16 a 18 centímetros. —
Cleido-iliaca, CL-I; parte do centro da clavicula direita, passa por
cima do inamülo., estendendo-se perpendicularmente até o re^.
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porção do colon tranverso, e ao intestino delgado no
resto de sua extensão (som intestinal], Lateralmente,

nos flancos, o som conserva-se ainda claro, por causa
da porção ascendente ou descendente do colon ; porém

bordo iliaco. Mede 12 a 14 centímetros.—Sterno-pubiana, ST-P:
acompanhando a direcção da linha mediana, vae do centro do
espaço interclavicular á syraphyse pubiana. Mede 7 a 8 centímetros.—Na direcção da linha transversal hepato~splenica, ll-SP,
o ligado normal chega apenas 4 a 8 centímetros além da linha
mediana.

Fig. 18. Do lado.

Linhas verticaes: coraco-iliaca, COR-I: da apophyse coracoide
á espinha iliaca direita. Axiüo-iliaca, AX-I : estende-se do ápice
da axilla á crista iliaca. Omoplato-itiaca, OM-I: do rebordo pôsÇerior do espaço axillar, dirige-se também á crista iliaca.

Linha transversal: hepato-splenica, H-S: é o proseguimento
apenas da linha transversal anterior.

Linhas verticaes: omoplato-iliaca, OM-I: correspondendo ao
bordo posterior da axilla, descahe sobre a crista iliaca. Cosíoiliaca, COST-I: desce—na parte posterior—do centro do espaço que
flca entre o bordo inlerno da scápula e o rachis, chegando até o
rebordo iliaco.
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— mais para fora — e em toda região lombar —
é substituído por um som maciço ao nível dos
rins, cobertos por uma camada muscular muito espessa .
No hypogaslro a percussão transmitte um som claro,
em virtude da presença das ultimas circumvoluções do
intestino delgado, se a bexiga e o utero estiverem em
estado de vacuidade.
No caso contrário, encontra-se — embaixo — uma
obscuridade invariável, circumscripta por uma linha
curva', cuja convexidade- está voltada para cima; com
a resonancia liumorica — em seu limite—-quando ha
distensão da bexiga pela ourina; e sendo immediátamente substituída pelo som claro quando depende do
utero dilatado pelo producto da concepção.
Finalmente, nas regiões iliacas nota-se um som
claro quando o coecum ou a porção iliaca do colon estão
distendidos por gazes ; humorico, se encerram gazes e
líquidos; e maciço (estercoral), se estão cheios de
matérias fecaes.

§ 3.°—Phenomenos pathologicos

AL linha arthro-vertebral-sacra, indica apenas a direcçãoque
b plessimetrismo deve percorrer.
Temos—flnalmente—a linha transversal hepato-splenica, cujas
dimensões já foram tomadas na frente e á direita.
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No estado pathologico, os sons obtidos — pela percussão— nas differentes regiões do abdômen — apresentam numerosas modificações. Podem ser alterados
em sua intensidade e no seu caracter, modificarem-se
na sua sede e limites, ou — para melhor dizer — augmentar ou diminuir de extensão, e deslocarem-se em
diversos sentidos.
Finalmente, apparecem—ás vezes—n'alguns pontos
do ventre, sons anormaes que os não observámos commummente, e que nem mesmo encontramos vestígios
d'elles no está-lo de saúde.
Estudemos successivamente as alterações de sonoridade em cada víscera do abdômen de per si, assim
como as modificações que se podem apresentar nas
differentes regiões dessa cavidade.
FÍGADO E VESICÜLA BILIAR

O som hepatico, também chamado jecoral ', sem
apresentar differença no seu caracter nem em sua extensão, pôde deslocar-se, assim como o próprio fígado.
Ordinariamente, essas mudanças de logar fazem-se no
sentido vertical.
1

líajecitr, jecoris : o ligado.

1U
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A obscuridade maciça pôde elevar-se muito mais
acima do que no estado normal, de modo que seus limites superiores cheguem á quarta ou mesmo à terceira costella (fig. 22). E isto dá-se nos casos em
que o fígado é propulso de baixo para cima (fig. 20),

cavidade pleuritica direita existe abundante derramamento liquido ou gazôso.
N'outras circumstancias, o som hepatico occupaum
espaço mais considerável ; seu limite superior vae até
a quinta, quarta ou terceira costella, — o inferior,
desce ao mesmo tempo alguns centímetros abaixo do
bordo costal, chegando—é não raramente—á crista e
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Figado.
Vesicula.
• Pulmão.

Tubo digestivo.
Rebordo costal.

Mamillo.
Fig. 20. Propulsão do fígado,
de baixo para cima.
• Linbas indicando
alterações de volume.

em conseqüência de copiôso derramamento peritoneal;
ou mesmo .quando ha meteorismo muito pronunciado.
(

— Pulmão.

Rebordo costal.

— Mamillo.
— Fígado.
Fig. 22. Differenles gráos de augmonto
do volume do ligado.
Rebordo costal.
Fig. 21. Descida do fígado.

Também pôde descer mais ou menos abaixo do bordo
inferior das falsas costellas (fig. 21)', quando na

fossa iliacas (fig. 22); amiudadas vezes também o som
maciço estende-se para a esquerda, invade o epigastro,
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e attinge o hypochondrio esquerdo (flg. 23). Impossível será desconhecer n'esse caso augmento da víscera,
cujas dimensões se podem calcular pelas da obscuridade
obtida, apreciando-se-lhe também a fôrma pelo crescimento relativo dessa obscuridade, quer no sentido
vertical, quer no horisontal.

(flg. 25) ou de muitos ICYSTOS HYDATICOS, — a uma
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DEGENERESCENCIA GORDUROSA OU AMYLOIDE, — 6 — finalmente— a uma CONGESTÃO SANGÜÍNEA RECENTE, ou

-*— Pulmão
«—'Mamillo.

• Fígado.
Fig. 25. Tumor liydatico do fígado.
*~ Rebordo coslal.
Fig. 23. Hyportrophia do lobo esquerdo do fígado.

Porém, ESSE AUGMENTO DE VOLUME do fígado
procede de lesões muito diversas: pôde ser devido

á HYPERTROPHIA ciiRONicA sem outra alteração de
textura (fig. 26).
• Pulmão.
' Mamillo.

;

Tumor proeminente na
superiicie superior do
fígado.

•

Tumor na profundidade
do ligado.
Tumor proeminente na
superfície inferior.

Fig. 21. Tumores cancerosos do fígado.

a MASSAS CANCEROSAS desenvolvidas na espessura
do próprio órgão (flg. 24), — á presença de um

__ Vesieula.
'— Tubo digestivo.
— Rebordo costal.
Fig. 26. Hyperlropnia do fígado.

Para estabelecer o diagnostico differencial, coadjuvará muitas vezes — e com inquestionável efflcacia —
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á plessimetria, a apalpação. Nos casos de cancro ou de
kystos hydaticos, os pontos do fígado accessiveis ao
tacto apresentam elevações mais ou menos perceptíveis,
encontrando-se — freqüentemente —• o bordo inferior
desse órgão, endurecido e desigual.
Quando—ao contrário—trata-se de uma hypertrophia simples ou de degenerescencia gordurosa, de ordinário a víscera conserva a sua fôrma; a parte que excede
as falsas costellas mantém-se lisa,—e o bordo inferior,
delgado, fino e cortante. Além d'isso, nahypertrophia,
geralmente o fígado torna-se mais compacto, pesado e
denso, emquanto que — no estado gorduroso — é — de
ordinário—mais leve; transmittindo por essa razão, no
primeiro caso, ao dedo que percute, uma resistência
maior que no segundo. Convém também não esquecer
que a degenerescencia gordurosa encontra-se—principalmente—na tisica tuberculosa.
Com respeito á distinção entre o cancro e os kystos
acephalocysticos, reconheceremos a natureza cancerosa
dos tumores no seu numero e pela depressão central;
suspeitando—de preferencia—da existência dos acephalocysticos quando só houver um tumor, e esse mesmo
mais proeminente e mais arredondado : não nos cabendo
a menor dúvida se—ao percutil-o—sentirmos uma vibração característica, da qual adiante nos occuparemos.
'

VESICÜLA BILIAR
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Outras vezes, porém mais raramente, o som jecoral
occupa um espaço menor que no estado physiologico,
espaço por conseqüência muito pequeno, diminuindo
n'essecaso suas dimensões em todos os sentidos. A'vista
desses caracteres, não podemos deixar de conhecer
uma DIMINUIÇÃO DE VOLUME tal como observámos freqüentemente na alteração particular do figado conhecida sob o nome de CIRRHOSE, e cirrhose
adiantada; e com muito menos frequenci < na ATROPHIA
SIMPLES sem outra alteração de textura. A percussão
nestas circumstancias presta ao diagnostico valiosos
serviços, tanto mais quanto—em virtude do derramamento ascitico — complicação muito freqüente n'estes
dous estados mórbidos, o fígado — sendo levado para a
parte superior, e completamente escondido e protegido
pelas falsas costellas — não pôde ser apalpado.
A vesicula biliar, que —normalmente— não a sentimos pela apalpação nem pela plessimetria, podemôl-a
comtudo reconhecer n'alguns casos de considerável
distensão por accúmulo de bile ou de inucosidades, ou
mesmo de concreções biliares.
Se, percutindo transversalmente, na direcção do
bordo inferior do fígado, em vez do som claro dos
intestinos que succede á obscuridade, depararmos—ao
contrário — com um som mais obscuro; se esse phenomeno especial occupar de modo acentuado o ponto do
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abdômen que—anatomicamente—corresponde ao reservatório da bile; se — finalmente—a obscurídade manifestar-se n'um espaço de fôrma ovoide, capitularemos—

pleura esquerda; ou então ser propulsa de baixo para
cima, em virtude de ascite ou tympauite consideráveis.
No primeiro caso, a apalpacão é sufficiente para indicar
a nova posição e volume do
órgão; no segundo, porém,
só a percussão nos fornecerá
dados certos, revelando-se as
mudanças de posição, de que
falíamos, por deslocações análogas na obscuridade splenica, emquanto que — no
logar habitual da víscera—
encontra-se uma sonoridade
insólita.
A obscuridade do hypochondrio esquerdo, da mesma
sorte que a do direito, é muito
Fig. 28. Dimensões do ligado.
variável; geralmente, de onze
centímetros de extensão no sentido vertical, sobre
unicamente oito de largura, segundo as observações
de Piorry, pôde —mais ou menos—augmentar, ou diminuir.
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-Fígado.

Fig. 27. Vesicula biliar.

com muita probabilidade de acerto — DISTENSÃO DA
VESICULA BILIAR, devida ás causas acima apresentadas.
BAÇO
As considerações antecedentes são também applicaveis ao baço.
Esta víscera pôde descer de sua posição normal por
causa de um derramamento liquido ou gazôso da
Urna vez traçada, por fora,'a figura do fígado, tira-se — n a
occasião de percutir — uma l i n h a horisontal S-1I, sub-hepatica,
dirigida da direita para a esquerda, e situada a um centímetro
abaixo do rebordo da glândula biliar.

A linha spleno-hepatica A B., ou transversal, mede 8 a 9 centímetros ; e a linba axillo-üiaca, ou longitudinal, C D, mede 4
centímetros.
11
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A diminuição provém — principalmente — da distensão do estômago ou dos intestinos por gazes; fornecendo— ás vezes—n'esse caso — quasi toda a região
splenica — um som claro. Outras vezes, é a diminuição
devida ao menor volume do baço; e se — por ventura—
a observámos sem que haja tensão no epigastro ou
no abdômen, nem resonancia tympanica exagerada,
podemôl-a attribuir á ATROPHIA da víscera ; como a
que se encontra freqüentemente nos indivíduos
fallecidos em estado de extrema consumpção, por
duradôras enfermidades orgânicas.

83

dimensões. A medição da altura é a mais fácil; e —
quasi sempre — na HYPERTROPHIA SEM LESÃO das chamadas ORGÂNICAS, o augmento em largura e espessura
corresponde ao que se desenvolve no comprimento.
Pois bem : a obscuridade vertical pôde elevar-se a 13,
16 e 21 centímetros, e indicar dimensões análogas no
volume do órgão (flg. 29).
\\

O AUGMENTO DE VOLUME DO BAÇO é Uffl facto muito

mais freqüente e importante que a atrophia, seu inverso.
Quando toma certas proporções, o órgão quasi
sempre excede o rebordo inferior das falsas costellas; e
uma vez reconhecido pela—apalpação—o volume dessa
porção do baço, podemos realmente formar uma idéa
approximada de suas dimensões totaes ; porém, só a
percussão nos dará noções exactas sobre a parte occulta
• debaixo das costellas, concorrendo desse modo para
esclarecer-nos a respeito do seu tamanho real.
Mais ainda. A's vezes, apezar de hypertrophiado,
pôde o órgão ser propulso—do mesmo modo que o diaphragma—pela distensão gazosa do ventre, sendo nesse
caso indispensável a plessimetria para marcar-lhe as

Cireumscripção para cima dos differentes grãos da spleno-megalia....

Baço augmentado do volume.
Rebordo costal

Cirenmscripção para baixo desses
mesmos gráos
Rebordo iliaco—
Fig. 29. Differentes grãos de
tumofacção do baço.

Esses factos de desenvolvimento exagerado do baço,
são muito communs depois das febres intermittentes
teimosas, constituindo — na phrase do prof. Torres
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Homem — um dos tristes attributos que caracterisam
os cacheticos moradores das localidades paludosas.
Ha exemplos de baços com 32 a 40 centímetros de
altura, pesando 4, 5 e 7 kilogrammas e meio, e até
mais. Sobre serem muito raros, esses factos representam verdadeiras excepções.
O augmento de extensão da obscuridade splenica,
tão freqüentemente ligado á hypertrophia do baço, pôde
também ser encontrado com outras alterações, como
sejam CANCROS, KYSTOS, etc. Estas ultimas, porém, são
muito mais raras, gerando — além disso — mudanças
mais ou menos consideráveis na conformação da viscera.
Accrescentemos, em conclusão, que nem sempre é fácil
reconhecer quando o som maciço — observado na região
splenica — é devido realmente ao baço ; sendo igualmente tão difflcil determinar-lhe o bordo superior nos
casos de hepatisação da base do pulmão esquerdo ou de
derramamento pleuritico do mesmo lado, como precisar
— na asei te — seus limites inferiores. Por meio da percussão praticada com differentes gráos de f orça, variando a posição do doente, venceremos essas dificuldades.

conforme o exame é feito mais ou menos tempo depois
da ingestão dos alimentos, segundo o estado de
Linha lypho-pubiana.

Linha
ubliqua.
Linha
oblíqua

Linha
hepatosplonica '

ESTÔMAGO

A resonancia devida ao estômago varia de extensão
e intensidade, mesmo no indivíduo de perfeita saúde,

Linha xypho-pubiana.
Fig. 30. Dimensões do estômago.
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vacuidade ou plenitude do órgão. Não obstante, o som
da região gástrica é — ordinariamente — um pouco
tympanico ; e_occupa a parte esquerda do epigastro,
assim como o hypochondrio correspondente, pouco
se estendendo para os pontos mais inferiores do abdômen .
Em conseqüência de condições pathologicas differentes, o som estomacal pôde tornar-se muito
mais intenso, adquirir um caracter tympanico altamente pronunciado ; e — alongando-se mais —
subir no hypochondrio até a quinta costella, occupar
todo o epigastro , e descer abaixo da cicatriz
umbilical (Fig. 31). E' o que se dá na DILATAÇÃO
DO ESTÔMAGO POR GAZES (32), phenomeno freqüentemente observado nos casos de estreitamento do pyloro.
O som também toma amiudadamente um timbre humorico, indicando a presença simultânea de grande

porção de gazes e matérias liquidas na cavidade do
ventriculo (Fig. 32).
Finalmente, n'alguns casos de dilatação do estômago
por agglomeração considerável de matérias chymosas

A primeira l i n h a , xypho-pubiana, prolonga-se do appendice
xyphoide á symphyse pubiana.
A segunda, hepato-splenica, é transversal á primeira. Passa—á
direita— por cima do fígado e colon ascendente; atravessa —no
meio—a víscera gástrica; indo terminar—á esquerda—além do
colon descendente ou sobre o baço.
E mais duas linhas raiadas, que—• partindo do ponto de
juncçiío das linhas xypho-pubiana e hepato-splenica—vão ter
em igual distancia d'essas mesmas linhas á circumferencia gástrica.
1
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Fígado..
- Estômago cheio
de alimentos ou
do líquidos.
. Linhas represei)-*
tando os diflorenles grãos de
dilatação do ostomago.
Fig. 31. Estômago cheio de líquidos ou de
alimentos; diflereutes gráos de dilatação
do estômago.

alteradas, e poucos gazes, percebe-se — pela percussão — um ruído especial •— ruído de marulho,
produzido no momento em que a parede anterior do estômago— levantada pelos gazes — cahe bruscamente
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sobre a superfície liquida. Roger observou — duas
vezes— o ruído de marulho, em individuos affectados
de estreitamento scyrrhoso do pyloro.
Outras vezes — ao
contrário—o som do estômago é muito menos
pronunciado que no estado normal, circumscrevendo-se a UMA
ÁREA

MENOR :

COmO

acontece — por exemplo— quando o ESTÔMAGO está ENCARQUILHADO em conseqüência
de flegmasias clironicas, e — sobretudo —
nos envenenamentos peFig. 32. Estômago cheio de líquidos e gazes. lOS acidOS .

Ha até mesmo occasiões em que fé encontra o SOM
completamente CHEIO n'uma certa extensão, principalmente no epigastro e região pyiorica. Essa obscuridade tão acentuada do epigastro, costuma depender
da presença do LOBO esquerdo do fígado HYPERTROPHIADO, ou .naturalmente prolongado em sentido
transversal ; pôde — porém — também reconhecer
como causas, ou uma DEGENERESCENCIA CANCEROSA das
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paredes do estômago, ou então ACCUMULO DO SANGUE
em sua cavidade.
No primeiro caso, a obscuridado é permanente;
e—por meio de forte o profunda percussão — podemos
chegar novamente a encontrar o som característico
do estômago debaixo da lamina mais ou menos
delgada e fína do fígado, que o comprimo e encobre .
Quando essa obscuridade depende de uma degenerescencia carcinomatosa, limita-se — de ordinário — á
região pyiorica, onde se percebe—apalpando—um
tumor móvel, reapparecendo o som tympanico no
hyp >chondrio esquerdo. Reconheceremos — ao contrário— o accúmulode sangue, na obscuridade maciça
sobrevinda de modo accidental durante a marcha de
uma affeoção chronica do estômago, juntamente com o
desenvolvimento simultâneo dos symptomas geraes
das hemorrhagias.
Emfim, é possível ainda encontrar o som estomacal
FORA DO LOGAR QUE LHE É PRÓPRIO, a maior ou menor
distancia da sede que occupa ordinariamente; e é essa
a razão pela qual vemos o estômago constituindo
parte de tumôros herniarios da linha branca e até
mesmo do annel iuguinal. Fornecendo a percussão
d'esses tumores um som claro, denuncia a presença
de parte do tubo' digestivo ; mas se — dando a ingerir
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ào doente certa quanti lade da liquido — ps<-a sonoridade tran.sforuia-^e rap'datneute em obscurilade,
é fora de dúvida que o ESTÔMAGO TOMA PARTE NA
HÉRNIA.

INTESTINOS

O abdômen, sendo percutido, pôde também transmittir-nos um ^om obscuro em todos os pontos correspondentes aos intestinos, ou unicamente em uma região
limitada.
A obscuridade que se estende a todo ventre, coincide habitualmente com o achatamento e retracção do
intestino, indicando estado de vacuidada d'esse conducto e contracçao de suas parMes, como observámos
n'alguns cancros do estômago com vômitos contínuos.
Quando a obscuridade se restringe a uma única porção do tubo intestinal, poda sar attribuida a condições
pathologicas muito diversas. Sá o são appareciment)
coincide com os symptomas geraes da hemorrhagia,
dà-nos a conhecer o aa^úmulo do liquido sangüíneo,
levando-nos até a presumir que seja a origem de uma
ENTERORRHAGIA.— Se, occupaudo certa jexten Jto da

INTESTINOS
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fossa iliaca direita, observarmos ao mesmo tempo
—n'essa região—pastosidade e turnefacção, será prova
de uma OBSTRUCÇÃO INTESTINAL com accúmulo de matérias alvinas e d tritos alirnentares. Na fossa iliaca
esquerda, indicará — a miúdo—a presença de fezes
agglomeradas na extremidade do grôsso-iutestino, em
conseqüência de longa prisão de ventre.
A obscurid ide pôde ainda ser devid i á DEGENERESCENCIA CARCINOMATOSA das paredes do canal, ou á IN VAGINAÇÃO DO INTESTINO. Será até facüimo suspeitar da
existência de qualquer das duas ultimas lesões, se a
obsouridade coincidir com um tumor assestado no trajecto do ileon.
Porém, os tumores cancerosos do intestino delgado s3o rarissimos ; a degenerescencia occupa
mais ordinariamente o colon, podenlo então ser o
cancro confundido com um accúmulo de matérias
fecaes.
Sua sede mais freqüente é a porção iliaca esquerda;
e, como é esse também o ponto em que — mais cummummente — as matérias excrementicias se deteem e
amontoam, existe — quasi sempre — em ambos os estados mórbidos — um tumor sensivel ao tacto, e d'ahi a
possibilidade de erro no diagnostico : poderíamos tomar
essa accúmulo de matérias estercoraes por qualquer
outro tumor. Mas, se fizermos injecções—no colon -r-,
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([fig. 33), de um liquido qualquer, e tornarmos a
praticar a percussão quando o clyster já tenha sido
arrojado, desapparecendo a obscuridade, deduziremos

posição do gròsso-iniestino, como também para esclarecer e diagnosticar muitas de suas moléstias. Por
meio d'elias precisaremos, realmente, acompanhando
a opinião de Piorry, com mais facilidade e segurança
a existência e sede de um ESTREITAMENTO DO COLON,
completamente inaccessivel ao dedo e ás sondas introduzidas no recto.
Admittindo-se, por exemplo, que uma injecção
abundante foi feita, pôde o liquido não atravessar o
nível do estreitamento: accusando logo depois a percussão um som obscuro abaixo de certo ponto e som
claro acima d'esse mesmo ponto, concluiremos logicamente que o estreitamento reside no logar em
que a sonoridade se converte em obscuridade.
O som intestinal torna-se de ordinário mais intenso
e até completamente tympanico. Esta, modificação raras
vezes limita-se a uma zona do abdômen, porquanto
— quasi sempra — occupa grande extensão. Indica a
presença de certa quantidade de gazes no ventre; sendo
—porém — a quantidade excessiva, e extrema a
distensão do abdômen, ao contrário a sonoridade
diminuirá.
Na grande maioria dos casos, os fluidos elásticos estão
encerrados no intestino, constituindo a PNEUMATOSE
INTESTINAL ; só por absoluta excepção oeciipam a cavidade serosa, constituindo a PNEUMATOSE PERITONEAL.
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Intestinos
dos cheio;
chymo

Obscuridade hydrica do colon
descondonto, devida a i
no rccto.

Fig. 33. Colon cheio do liquido injcetado
pelo ie;lo, prodiuijdo um £0:a hydrico.

que trata-se de um TUMOR ESTERCORAL ; e se — pelo
contrário — persistir, concordaremos na existência de.
um tumor formado pela clegenerescencia das paredes.
do intestin:), ou desenvolvido em sua superfície.
E'— ás vezes—útil associar á plessimetria o emprego
das injecções, não só para determinar a presença e
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N'um e n'outro caso o som tympanico é geral,
porque os intestinos — repletos de gazes — tendem a
encher a cavidade abdominal : o o derramamento
de gazes no peritoneo
produz uma distensão
total (ftg. 34), excepto
quando hajam adlverencias mórbidas.
Não obstante, no meteorismo, raras vezes
o som tympanico é
igualmente intenso em
todos os pontos; torna-se
de — ordinário — mais
acentuado ao nível do
colon, e até—não poucas
Fig. 34. Tympanilo poritoneal.
vezes — as azas intestinaes se desenham dlstinctas atravez das paredes dq
abdômen. Na tympanite verdadeira, ao contrário,
sendo os intestinos propulsos para traz, será nacessa-:
riamente mais un forme a sonoridade.
Outro indicio nos poderá ainda guiar para distinguir tanto uma como outra espécie de pneumatose;
no meteorismo intestinal, o fígado é levado — á força —
para a cavidade thoraxica, ficando — porém — em

contacto com a parí"da do hypoconrlrio, onde a sua presença revela-se pela obscuridade que lhe é própria ; ao
passo qu3 na tympanit >, peritoueal, . k endo propulso ao
mesmo tempo para cima e para traz, a rasonancia
exagerada sé estenderá à pró; ria região h patica.
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Quando a sonoridada tympanica adquire o caracter
humurico, é indicio de que EXISTEM — no tubo intestinal— LÍQUIDOS MISTURADOS COM GAZES. Estan Io 6SS6S

dous fluidos encerrados em duas cavidades contíguas,
só se obtém o som hurnorico nos limites que separam
o som claro d3 uma, do som obscuro da outra;
sendo permanente na mesma regia), se o liquiJo
está retido na cavidade de um órgão, como acontece
— por exemplo — quando a bexiga, repleta de ourina,
acha-se em contacto com os intestinos distendidos por
gazes ; ficando — ao contrário — sujeito a deslocar-se,
se o liquido pôde mudar deposição, como na asdte,
em que o derramamento oledece ás leis da gravMade.
Outras vezes, gazes e líquidos estão encerrados
n'uma só cavidade, e de preferencia no intestino, como
observámos na região iliaca direita em quasi todas as
febres typhoides; também, n'este ultimo caso, basta
comprimir fortemente com uma ou duas mãos o ponto
correspondente, para fazer-se ouvir e sentir um gargarejo que não obtemos quando os dous fluidos
occupam cavidades differentes.
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Finalmente, o som intestinal pôde ser encontrado —
do mesmo modo que o som gástrico — em pontos mais
ou menos distantes da sede que lhe é própria. Isto
acontece — especialmente — em casos de HÉRNIAS do
umbigo ou da região inguinal; nas quaes a percussão — manifestando a sonoridade d'esses tumores —
demonstra-nos claramente que são constituídos por
uma porção do tubo digestivo. Quando a hérnia riãío
está estrangulada, podemos até saber — e sem grande
esforço — mediante injecções pelo ânus, qual a porção
do intestino deslocada ; —
E, com effeito, se o som claro persiste, provará que
o intestino delgado está comprehendido no sacco herniario; transformando-se, porém, a sonoridade em
obscuridade, concluiremos que trata-se de uma deslocação do grosso-intestino.

RINS
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não preste valiosos serviços em muitos estados pathologicos dos rins, é — comtudo — de utilidade em

Linha» vorticaos.

• Linha oblíqua,
Pancreas.

Linha transversa.

Linha oblíqua.

RINS
Fig, 35. Linhas plossimotricas dos rins.

Os rins acham-se tão profundamente situados atraz
da parede abdominal anterior, e protegidos na parte
posterior e lateral por uma camada muscular tão
espessa, que é difficilimo daterminar-lhes —por imio da
percussão—a sede e dimensões exactas. Assim—pois—
a plessimetria applicada ás regiões renaes,- comquanto

Linha transversa: parte da primeira ou segunda vertebra lombar, com direcção ao flanco do lado que examinámos.
O diâmetro vertical acompanha o trajecto de urna linha previamente traçada na colurnna vertebral,, a um ou <1ous centímetros
do ponto que determina os corpos das vertebras dorsaes e lombares. Tiram-se depois duas linhas oblíquas, equidistantes da
linha transversal e da vertical.
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algumas das moléstias que os affectam, taes como as
hypertrophias consideráveis, as degenerescencias tuberculosas ou cancerosas; os kystos múltiplos ; as hydronephroses; e outras alterações em que ha manifesto
augmento de volume do órgão. N'estes casos, nota-se
maior e mais extensa obscuridade de som no vasio e
lombos do lado correspondente.
Barth refere ter observado um facto de degenerescencia encephaloide do rim, com trinta e cinco
a quarenta centímetros de altura, em que a obscuridade attingia a sexta costella e descia à crista
iliaca.
A percussão pôde também fazer-nos suspeitar da
AUSÊNCIA ou ATROPHIA do rim, assim como das
DESLOCAÇÕES d'essa víscera, quando a região na
qual — de ordinário — se encontra essa mesma víscera, offereça menos obscuridade e menos resistência
ao dedo.
Conheceremos que trata-se da primeira d'estas
alterações, quando não se consiga descobrir tumor
algum insólito no ventre; e da segunda, percebendo-se a existência dê um tumor que pareça ter a
fôrma e volume da glândula renal, n'algum ponto
do abdômen, e — principalmente — perto do angulo sacro-vertebral, onde muitíssimas vezes o encontrámos,
'

BEXIGA

BEXIGA

Em virtude de sua posição na cavidade pelviana, a
bexiga—quando vazia—acha-se separada da parede
abdominal anterior, pelas circumvoluções inferiores
do tubo digestivo, fornecendo a percussão do hypogastro apenas o som claro dos intestinos. Outro tanto,
porém, não acontece quando o reservatório da ourina
está cheio : subindo então seu fundo no abdômen, vae
além do púbis (flg. 37); sua face anterior approxima-se
e adhere á parede abdominal n'urna altura variável,
denunciando-se sua presença por som obscuro, circumscripto — na parte superior—por uma linha curva
cuja convexidade está voltada para cima.
Este phenomeno, muito fácil de apreciar, é signal
precioso para o reconhecimento da RETENÇÃO DE ouRINA; podendo-se calcular a quantidade de liquido
accumulado na bexiga, pela extensão da obscuridade,
cujo limite superior attinge — n'alguns casos — o
próprio umbigo.
Basta essa obscuridade para distinguir a retenção
da ourina, da suppressão ; e a micção por tresbôrdo,
da incontinencia. E' também suficiente para estabelecer o diagnostico differencial entre a tumefacção do
ventre, devida ao accúmulo de ourina na bexiga, e o
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augmento exagerado de volume que adquire o hypogastro nos casos de pneumatose uterina.

Talvez não seja fácil, n'alguns casos, differençar a
retenção de ourina, das diversas condições anatômicas
que dão igualmente logar ao som obscuro, taes como
os kystos e outros tumores sólidos do hypogastro, '
e — principalmente — a prenhez e a hydrometria.
Não obstante, no primeiro caso, percutindo no limite

Linha vertical,

Linha oblíqua

<
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Linha oblíqua.

Distonsio da boxiga
pela ourina.

Linha tramrorsa

Linha transversa.

Fig. 37. Bexiga repinta do ourina.

Fig. 36. Linhis plessimetricas da bojiga.

Quatro linhas apenas: uma, perpendicular, do umbigo ao
púbis; duas, sendo uma de cada lado, que — partindo dos
flancos — encontram-se] de modo a formar ângulos agudos;
e,l?flnalmente, a transversa, traçada um poucp acima do
púbis.

superior da obscuridade, obtemos um som humorico
que não existe na hydrometria, nem na prenhez; e
que — com mais razão — falhará quando o desenvolvimento do utero porventura dependa de outros
estados pathologicos: dos tumores sólidos, por exemplo.
Apezar d'isso, nas referidas circumstancias, a resistência que o dedo experimenta é sempre maior que na
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retenção de ourina; e, comquanto certos kystos de
paredes muito delgadas não apresentem essa resistência, e possamos encontrar um som humorico em
seus limites, devemo-nos lembrar que raramente estam
situados na linha média, não tendo quasi nunca a
fixidade de sede e fôrma symetrica da bexiga distendida. Todas essas dúvidas desvanecêl-as-ha o catheterismo.
Na ascite, em que também se nota obscuridade na
região hypogastrica, bastará — para conhecêl-a— a
própria disposiçãojjue affecta o som obscuro, circumscripto por uma linha curva cuja concavidade está
voltada para cima ; e — especialmente— o caracter
decisivo de deslocar-se com as mudanças de posição do
tronco.
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estados mórbidos, a plessimetria fornece preciosos dados
ao diagnostico.

Linha perpendicular.

Linha oblíqua.

Linhas transversas

\
Fig. 38. Linhas plossimetricas do utero vazio.

Vazio e em perfeito estado physiologico, sumido no
fundo do hypogastro, é o utero inaccessivel ao tacto e
completamente imperceptível á percussão. Porém,
quando se desenvolve normalmente pela presença de
um embryão, ou pathologicamente' por diversos

Traçada a linha perpendicular que, ao longo da linha
mediana, vae do umbigo á vulva, projectam-se duas outras—
oblíquas—as quaes, partindo dos flancos, passam pelas virilhas, e
encontram-se na parte superior do orifício vulvar. Tira-se depois
outra linha, porém transversal, na altura das espinhas iliacas
anteriores e superiores; e —por ultimo— uma outra, paralella á
precedente, uni centímetro acima do rebordo pubiano.
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No segundo mez da gravidez (fig. 39), a percussão
praticada com cuidado dá—como diz Piorry— um som

reconhecer — pela apalpação do hypogastro, o augmento do corpo do utero, — pelo toque, o balanceamento, — e, pela escuta, os ruidos característicos da
prenhez — seria n'essa época um signal importante que
concorreria—e muito — para a probabilidade da gestação. Porém, esse resultado, n'um período tão pouco
adiantado, só poderíamos obtêl-o em casos puramente
excepcionaes.
Mais tarde, á proporção que o utero, crescendo,
excede o púbis, e sobe para o abdômen, em virtude
do desenvolvimento que vae adquirindo (fig. 39),
nota-se facilmente no hypogastro, 'por .meio da percussão, obscuridade limitada por uma linha curva de
convexidade superior, cuja extensão, forma e sede
estam de accôrdo com o volume, configuração e posição
symetrica ou inclinada do utero.
Os caracteres d'essa obscuridade tornam muito provável a gravidez, porém não trazem comsigo a menor
certeza, sendo até insuíficientes para provar se o desenvolvimento do utero é physiologico ou pathologico,
se é devido á gestação ou a uma hydropesia da cavidade uterina; ou a qualquer outro producto mórbido,
mola, corpo fibrôso, etc.
Será maior a presumpção da prenhez quando os
progressos da obscuridade marcharem com a regularidade e medida próprias do estado de gestação; porém,

DilTo rentes gr Aos da
dilatação do utero
na prenhoz.

Fig, 39. Dimensões do ntero nas diversas
épocas ila prenhoz.

obscuro, indicando o desenvolvimento do órgão gestador. Este phenomeno, percebido antes qus pudéssemos
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nem sempre poderemos apreciar essa marcha ascendente, sendo—portanto — os dados que a plessimetria
fornece de muito menos Vcalôr e força que os esclarecimentos proporcionados pela escuta, n'esse período.
Não obstante, affirma Piorry, a percussão poderá
facilitar o diagnostico, fazendo — ao mesmo tempo —
reconhecer a prenhez n'outros vários caracteres da
obscuridade, taes como sua maior intensidade com
resistência ao dedo mais pronunciada em certos pontos
correspondentes ao feto, e sua menor intensidade com
sensação obscura de fluctuação nos pontos intermediários , — e, finalmente, nas mudanças dependentes das
diversas posições que o feto toma: caracteres que, na
opinião do illustre professor, falham nos estados
pathologicos ácirna referidos.
Se, com efíeito, esses fossem os resultados, a plessimetria seria de inquestionável utilidade, mormente
para estabelecer a existência da gravidez nos casos em
que — pela escuta — não pudéssemos ouvir o ruido
do coração fetal, nem o sopro placentario; concorrendo
ella, no emtanto, e até certo ponto, para determinar as
differentes posições do feto.
Quando o utero é sede de alguma moléstia, nota-se,
quasi sempre, no hypogastro, obscuridade de som. E'
por isso que na HYDEOPESIA e HEMORRHAGIA INTERNA,
ambas consideráveis, e quando ha na cavidade uterina

um CORPO FIBRÔSO de grande volume ou TUMOR DE
QUALQUER OUTRA NATUREZA, a percussão apresenta
uma obscuridade, cuja extensão é proporcional ao augmento do utero e ás dimensões do tumor ;
Ha, além d'isso, certos caracteres especiaes que
podem servir para fixar o diagnostico: assim, na hydropesia ou na hemorrhagia interna, o som obscuro,
cheio e igual em todos os pontos da região, não offerece
resistência notável ao dedo explorador, — e o espaço,
que occupa, é regularmente ovoide, como o próprio
utero; emquanto que — tratando-se de um corpo fibrôso — a obscuridade deixa de ser uniforme, e—•
onde ella existir — os dedos, que percutirem, experimentarão grande resistência da parte dos tecidos ;
e—mais ainda—o logar em que esses phenomenos
apparecerem, terão a fôrma irregularmente arredondada.
Só em circumstancias nimiamente raras, pôde o
utero — percutido — fornecer um som tympanico; o
accúmulo de gazes —algum tanto considerável— na
cavidade d'esse órgão, é o único phenomeno que o produzirá. Todavia, observaram-se já d'esses factos, e a
TYMPANITE UTERINA será provável todas as vezes que
percebermos no — hypogastro — uma tumefacção ovoidéa motivando um som claro circumscripto por todos
os lados, e fixo em sua posição.
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No tocante aos ANNEXOS DO UTERO, as lesões mais
communs e capazes de alterar a resonancia do baixo
ventre, são os KYSTOS DO OVARIO e DAS TROMPAS, em
que ha obscuridade maciça n'um ou n'outro lado do hypogastro, quasi nunca aífectando uma posição symetrica
na, região mediana. Essa obscuridade será tanto mais
acentuada, accompanhando-a tanto maior resistência, quanto mais grossas forem as paredes d'essas
bolsas e mais consistentes as matérias contidas. A
extensão occupada pelo som maciço, e com ella o
valioso recurso da apalpação, dar-nos-hão o tamanho
approximado d'esses tumores. Emquanto não excedem
das dimensões regulares, não podemos, é verdade,
confundir os kystos do ovario e da trompa, com a ascite; o mesmo, porém, não acontecerá, quando porventura elles encham toda a cavidade abdominal (fig. 40).
Pouco adiante nos occuparemos dos caracteres differenciaes do som obscuro n'uma e n'outra d'estas enfermidades (pag. 112).

a extensão d'essa cavidade; e as que—embora locausadas—podemôl-as encontrar indifferentemente nas
diversas regiões do abdômen.
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Fig. 40. Plessimetrismo dos ovados; mudanças nas suas
dimensões; tumores.
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Depois de particularmente estudadas as alterações
de som próprias das principaes vísceras do ventre,
resta-nos enumerar aquellas que podem occupar toda

Traça-se uma linha, a vertical, de ambos os lados, a dous centímetros mais ou menos além do rebordo anterior dos ossos
iliacos, e parallelamente á direcção d'esse rebordo (linha preiliaca); e percute-se em direitura, de cima para baixo, da
imminencia da espinha iliaca anterior e superior, ao púbis.
Outra linha, porém transversal, corta perpendicularmente a primeira, prolongando-se até quasi o umbigo.
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Vimos á pag. 93 que, na PNEUMATOSE PERITONEAL,
obtém-se—pela percussão— um som mais claro,
uma resonancia tympanica que se estende — mais ou
menos uniformemente — por toda a superfície abdominal anterior.
Outras vezes, e com muito mais freqüência, o ventre
torna-se mais obscuro á percussão na totalidade de sua
extensão: é o que observámos nos casos de INFILTRAÇÃO
SEROSA DAS PAREDES abdominaes, de OBESIDADE com espessamento da camada adiposa subcutanea, e infiltração
gordurosa das pregas do peritoneo e do tecido cellular
profundo.
NA PERITONITE CHRONICA nota-se também obscuridade de som em toda a parte correspondente aos intestinos, sobretudo quando existem falsas membranas
espessas e infiltradas de tuberculos com ou sem degenerescencia tuberculosa dos gânglios mesentericos.
N'esses casos, a apalpação auxiliará muito a plessimetria.
N'outras occasiões — percutindo •— encontrámos
SOM OBSCURO n'este ou n'aquelle ponto do ventre,
devido a um TUMOR que se desenvolveo em alguma
das vísceras abdominaes, — ou dependendo de uma
COLLECÇÃO PURIFORME circumscripta na cavidade
serosa, ao HEMATOCELE peri-uterino, a um KYSTO HYDATICO, ao

CANCRO DO EPIPLOON, a

Um AiBCESSO DO

111

TECIDO CELLULAR extra-peritoneal, todos elles de freqüente apparecimento nas fossas iliacas e na pequena
bacia.
De ordinário, o gráo e extensão da obscuridade
bastam para indicar-nos a densidade e tamanho d'esses
tumores sólidos ou líquidos, fazendo-nos ao
mesmo tempo presumir
— por sua sede — o ponto
e natureza da lesão ;
porém, em geral, são insuficientes os resultados
da percussão para o diagnostico, sendo necessário,
para obter pleno e seguro
conhecimento das alterações, juntar ás indicações
plessimetricas os dados
fornecidos pela apalpação
do abdômen, e o toque vagínal

OU rectal ; assim

rig. íl. Poritoneo elioio de liquido.

como não esquecer nunca nem a existência, nem a
marcha dos symptomas concomitantes.
Poderemos firmar o diagnostico com o auxilio único
da percussão, e n'ella tão somente nos escudarmos,
quando a OBSCURIDADE, em vez de limitar-se a certa
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região, occupar toda a porção declwe do abdômen,
principalmente sendo ao mesmo tempo susceptível de
variar com as mudanças de posição do doente; bastam
estes caracteres para dar a conhecer uma ASCITE
(flg. 41). Será ainda mais positiva a existência de
líquidos derramados
no peritoneo, quando
—percutindo—obtivermos um som humorico nos limites
da obscuridade; ou
ainda quando — por
acaso — percebermos evidente fluctuação.
Casos ha em que
o SOM MACIÇO occupa
todo o abdômen, ou
sua maior parte,
Fig. 42. Nível do sorosidade nos derraapresentando o venmamentos moiüocros do poritonoo.
tre ao mesmo tempo um volume descornmunal.
Diagnosticaremos então — quasi com toda a segurança — DERRAMAMENTO ASCITICO OU HYDROPESIA
OVARIOA considerável (fig. 40). A distinção entre as
duas fôrmas basêa-se nos seguintes caracteres: na
hydropesia enkystada, a obscuridade de som occupa

a mais saliente região do ventre distendido, limitada
em cima por uma linha curva da convexidade superior, ao passo que encontrámos um som claro — nos
lados — para onde o tumor arrasta os intestinos. Na
ascite, ao contrário, o som maciço existe em todos os
pontos declives, emquanto que — na região supra-umbilical — a presença dos intestinos propulsos para o
epigastro, e fluctuantes na superfície do liquido
(flg. 42), dá logar a um som tympanico formando perfeito contraste com a obscuridade maciça do resto do
abdômen, da qual é separado por uma linha' curva
de concavidade superior. Demais, afluctuação é muito
mais evidente e franca na ascite do que na hydropesia
enkystada do ovario.
Além das differentes modificações da sonoridade
até aqui referidas, ha uma outra que— mais freqüentemente — se percebe no abdômen, porém que pôde
ser também encontrada em regiões muito diversas do
tronco e dos membros. E' um ruído sui generis ;
ou — antes — um phenomeno mixto obtido pela percussão, resultante da juncção de uma espécie de
ruido humorico com um tremor vibratório apreciado
pela mão, conhecido sob o nome de ruido ou frêmito
hydalico. Este phenomeno, do qual podemos formar
uma idéia exacta agitando na palma da mão um acephalocysto, está — effectivamente—ligado á existência
15
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de hydatides, e depende das oscillações produzidas por
essas vesiculas no sacco que as contém. Mas, a vibração nem sempre apparece em todos os tumores hydatiferos : de modo que sua ausência não prova que
um tumor espheroide, situado na região hepatica, não seja um kysto acephalocystico ; sua presença,
porém, constitue um signal pathognomonico da moléstia .

Piorry, no seu enthusiasmo pela percussão, chega a
affirmar que — por meio d'ella — praticada na região
rachidiana — pôde o medico descobrir aneurismas da
aorta descendente, desvios e mudanças de volume das
vertebras, abcessos desenvolvidos nas suas proximidades por causa da carie. Em todos esses casos, ha
sempre o som maciço, cuja extensão e forma indicam
a disposição e desenvolvimento que tomaram as

114

Secção III.— Percussão da cabeça, pescoço,
rachis e membros

Percutindo-se um craneo fracturado, ouve-se distinctamente o ruído de pote rachado. O som especial
que se observa batendo com o estylete n'um dente cariado, pertence — até certo ponto — ao domínio da
plessimetria. O mesmo acontece á obscuridade com
fluctuação que se nota nas articulações que são a sede
de hydarthrose.
A percussão pôde ter applicações mais reaes e
úteis nos casos de abcessos fistulosos contendo gazes
ou ar. No diagnostico differencial entre o edema e
emphysema do tecido cellular, pôde também auxiliarnos muito: no primeiro caso tansmitte um som obscuro cheio; no segundo, som claro acompanhado de
crepitação sêcca facilmente sentida pelos dedos.
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lesões.
Stokes, professor da Universidade de Dublin, confia na percussão como meio exploratório para o diagnostico das moléstias do larynge. Porém, já antes d'elle,
Piorry, tratando da plessimetria applicada ao pescoço, apontou todas as noções relativas á matéria,
exprimindo-se d'este modo:
« A percussão do larynge ou da trachéa-arteria só
pôde ser 'exercida mediatamente. Para pratical-a,
é preciso fisj. r previamente a trachéa e o larynge
por meio do plessimetro fortemente apoiado sobre
esses conductos. No estado normal, o dedo encontra
elasticidade; e o ouvido percebe alguma sonoridade
nos pontos que correspondem a esses órgãos. Bem
poucos são os casos pathologicos em que o contrário
aconteça; se, porém, um tumor do pescoço abrangesse
a trachéa e o larynge, a percussão serviria para determinar a posição occupada por esses órgãos.
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« A presença de líquidos nos ventriculos do larynge,
pôde fazer com que ouçâmos o ruido humorico ou
hydro-pneumatico. A rotura accidental do larynge,
seguida de penetração do ar no tecido cellular circumvisinho, poderá ser presumida se a percussão encontrar — no pescoço — uma resonancia insólita em
relação com o emphysema.
« No caso de estar um tumor molle e depressivel
situado sobre o larynge, julgaremos de sua profundidade por meio de maior ou menor grão da pressão que
se tiver de exercer com o plessimetro sobre o tumor
afim de ser-lhe ouvida a sonoridade. >
Quando considerámos os progressos alcançados pela
medicina, de prompto attrahe nossa attenção dous
pontos principaes : a influencia da anatomia pathologica sobre o conhecimento exacto das moléstias, e o
influxo — não menos poderoso — dos methodos physicos de exploração para a certeza do diagnostico. Que
lacuna na pathologia emquanto os cuidados do medico
firmaram-se exclusivamente nos symptomas funccionaes ; e o inverso, quanta verdade desde que o exame

Levando apenas em consideração a euphonia, emprego iiidifíoretitcmciile
'i(/l:/ffflO Q escuta.

118

ESCUTA

necroscopico pôz em evidencia a sede e natureza das
alterações que lhes pertencem ! Bem assim, quanta
vacillação no diagnostico emquanto apoiou-se meramente nas desordens da funcção, desordens communs
a enfermidades tão distinctas entre si; e quão positivo
se tornou quando asinducções tiradas das perturbações
funccionaes foram rectiflcadas ou confirmadas pelos
pheriomenos physicos perceptíveis aos sentidos!
Até nos autores antigos nota-se que as descripções
das moléstias, cujos caracteres eram apreciados directamente pela vista, são mais exactos.
Basta este exemplo para confirmar até que ponto
os signaes—que impressionam os sentidos — mais
facilmente se percebem e reteem, do que os que faliam
unicamente á razão, demonstrando ao mesmo tempo a
vantagem immensa que d'ahi resulta para o diagnostico. A manifestação d'esses phenomenos physicos
é alheia á má vontade ou ignorância do doente ; tral-os
em si ou fora de si, sem poder dissimulal-os á sua
livre vontade, nem occultal-os, e muito menos exageral-os ou minoral-os, apresentando-se portanto a
moléstia em toda sua realidade.
Accompanhando — atravez dos séculos — os progressos da semeiologia, encontraremos — primeiramente — symptomas erguidos em entidades mórbidas,
como o vomito e a dyspnéa; a mesma nomenclatura

PROLEGOMENOS
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exprimindo condições pathologicas diversas, como a
asthma, a hemoptyse ; — grupos complexos confundidos n'uma descripção commum, em que a ordem e a
apparente simplicidade mais nSo são do que mistura e
desordem; — depois, e á medida que os methodos physicos de exploração — aperfeiçôando-se — facilitavam
as operações da intelligencia, a semeiotica cresce mais
poderosa e forte: formam-se as classes pathologicas .
logo apoz, gêneros e espécies; e, porfim, d'esse trabalho incessante de erudita analyse, brota a harmonia
e a unidade.
A percussão contribuirá já em grande parte para
esse grandioso resultado. Porém, que novo impulso
não recebeu a semeiotica com o invento da auscultação
que progresso para o conhecimento das moléstias,
e — conseguintemente — seu tratamento ! Quantos
serviços prestados à mais útil das sciencias pela preciosa descoberta, que a arte medica acolhêo reconhecida, collocando seu autor acima de Awenbrugger,
e ao lado de Hippocrates !
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Laennec não occultou aos seus contemporâneos que,
nos livros de Hippocrates, encontrara-se vestígios do
emprego da auscultação. Citando a seguinte phrase,
deixa manifestamente transparecer que a escuta estava
já em uso nesse tempo: se, applicando o ouvido ao
peito de um doente, escutares.... '
Esta passagem, porém, despresada pelos commentadores, jazia no esquecimento, perdendo-se assim o
precioso fio que podia conduzir ao mais útil dos descobrimentos, para ser encontrado nada menos que vinte e
dous séculos depois.
Se — posteriormente a Laennec — encontram-se
ainda — nos autores antigos — indícios da applicação
do ouvido ao estudo dos ruídos respiratórios, vagos
e quasi incertos, corno os demais, ficaram até então sem
valor : eram germens que se conservariam estéreis, se
os não fecundasse o gênio.
1

SOBRE AS ENORMIDADES. Liv. II n. 61.

Um paragrapho da dissertação de Harvey (DE MOTU
CORDIS), prova que as bulhas do coração não passaram
desapercebidas ao já celebre descobridor da circulação.
Comparando esse ruído ao da deglutição do cavallo,
« qui sonitum facit, et pulsum quemdam et auscvliantíbus et tangenlibus cxhibet», accrescenta: na
occasião em que — pelos movimentos do coração —
o sangue passa do systema venôso para o arterial,
« pulsum fieri et exaudiri inpectore contingit ».
Porém essa observação, embora nimiamente physiologica, não confirma que Har.vey, nem medico algum do
seu tempo, escutasse o thorax com o fim de diagnosticar
as affecções cardíacas, e muito menos que tirasse proveito d'esse importante recurso. O facto por elle consignado não era geralmente conhecido; tanto que Emílio
Parisano, medico de Veneza, na sua REPUTAÇÃO Ás
IDÉIAS DE HARVEY, nega — em absoluto — a existência
desse ruído, guemnossurdastriaudirenonpossumus,
porquanto — ajunta ironicamente — o tal ruído só
em Londres o ouvem: tantummodo Londini escauditur.
Parece que antes da invenção do stethoscopo, já
Corvisart praticava a escuta immediata, visto como —•
HO seu

ENSAIO SOBRE AS MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO — diz

ter ouvido palpitações conchegando o ouvido ao peito
do doente (3 a eclicçSo, pag. 396).
16-
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Bayle, condiscipulo de Laennec, empregava também
esse methodo, cujas inspirações proveiu-lhe necessariamente do professor de clinica da Caridade;
porém, tanto um como outro, e até mesmo Laennec,
n'aqueila época, o único partido que tiraram foi
perceber mais distinctamente as pancadas do coração,
nos casos em que não podemos facilmente sentil-as pelo
tacto.
Estas noçSes geralmente esquecidas, e que se referem
quasi todas à auscultação em distancia, não offuscam
a gloria de Laennec, cujos méritos de inventor inda
ninguém ousou seriamente disputar-lhe.
Demais, declara espontaneamente o próprio Laennec,
houve alguma cousa de casual no descobrimento da
auscultação ; e, aproveitando o ensejo, observa de que
modo os segredos da natureza são antes sorprehendidos
por circumstancias accidentaes, que arrancados pelas
investigações scientificas. Foi, porém, um d'esses
acasos que só se ofíerecem aos talentos singulares, e
que — unicamente os gênios — sabem erguer á altura
das mais assombrosas concepções.
Maravilha tanto como o próprio invento, a perfeição a que attingio nas mãos do seo autor; e as
vantagens que Laennec soube auferir, ceifando no
campo da observação tanto e tanto, que pouco, muito
pouco, deixou aos successores para respigar.

O que absolutamente não se contesta, é a revolução
que elle operou no diagnostico das moléstias do peito,
e muito menos o impulso que deo á sciencia com o
auxilio d'essa poderosa alavanca. Apezar dos trabalhos colligidos dos observadores de todos os tempos,
e não obstante os esforços — quasi sobrehumanos — de
Awenbrugger, o diagnostico das affecções thoraxicas,
tão communs que sacrificam á morte mais de um terço
das gerações humanas, era ainda duvidoso e escuro,
quando a luz substituio as trevas; e Laennec, sobranceiro, empunhando seu livro, responde com um brado
de triumpho á dolorosa exclamação de Baglivi:
O quantum difficile est curare morbos pulmonum!
O quanto difficilius eosdem cognoscere!
Innumeros discípulos seguiram as pegadas de Laennec; porém, o ouvido do mestre tinha tão perfeitamente observado, que mui poucos phenomenos stethoscopicos deixou por achar; comtudo, descobriram-se alguns, que foram depois admittidos na prática.
Os investigadores modernos alcançaram mais um
resultado, digno de reparo: methodisaram melhor a classificação dos factos acústicos, vigorando principalmente a determinação de su;i significação mórbida,
— apreciaram com a,máxima precisão o valor relativo
ou absoluto dosruidos anômalos,— vindo, porfim,apoz
a creação da nova sciencia, a critica que a completou.
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Os nomes cTaquelles a quem se deve innovação ou
progresso em o novo ramo de sciencia, serão lembrados
no correr d'este trabalho, á medida que descrevermos
especialmente cada phenomeno.

IMPORTÂNCIA DA ESCUTA

Seria supérfluo collocar a escuta em parallelo com
os demais methodos physicos de exploração; sua superioridade resalta mais evidente na própria exposição
dos factos stethoscopicos. Limitemo-nos — portanto —
a consubstanciar suas vantagens sob a fôrma de proposições : 1a a auscultação faz conhecer se as desordens do acto respiratório são symptomaticas de uma
enfermidade do peito, ou sympathicas de qualquer
outra affecção mais ou menos distante; 2a põe em
claro as alterações dos órgãos thoraxicos mesmo na
ausência de qualquer desordem funccional; 3a não só
demonstra a existência da moléstia, como até assignala
a sede, gráo, extensão, marcha, complicações, e — ás
vezes — a própria natureza; 4a quasi sempre dá ao
diagnostico uma rapidez maravilhosa, certeza e rigor
quasi mathematicos; 5a aponta lesões que — sem
ella — escapariam completamente ao medico : na
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criança que ainda não falia, ou interpreta mal suas
sensações,—nas affecções complicadas, em que as
dores de muitos órgãos se encobrem umas ás outras, e
se confundem, —quando o doente delira ou está comatoso ; — em summa, sempre que o prático precisa de
esclarecimentos, quanto valor não accresce a escuta
aos symptomas funccionaes e aos phenomenos apreciáveis pelos sentidos!
Ainda mais. A stethoscopia não presta unicamente
serviços directos sob o ponto de vista do conhecimento mais exacto da moléstia, de sua 'marcha, e —
conseguintemente — do prognostico; ás vezes também
serve á semeiotica de modo indirecto, porém não menos
efficaz : e é assim que pôde — com o auxilio dos signaes
obtidos pelo exame do thorax — desvendar a natureza de
certas affecções dos órgãos encephalicos eabdominaes.
Para tornar mais frisante a enunciação, descriminemos . Um indivíduo queixa-se de dores no ventre e
vômitos intervallados; o abdômen, augmentado de
volume, apresenta — nos pontos declives — pastosidade
e um pouco de som cheio : que moléstia esses symptomas annunciam ?
Será uma peritonite chronica? essa peritonite é
simples ou complicada de outra lesão mais grave ?
Pois bem : se a escuta revela — n'esse individuo —
signaes de tuberculos pulmonares, O' diagnostico da

enfermidade abdominal achar-se-ha francamente esclarecido, sendo muito provável que se trate de uma
peritonite tuberculosa.
N'outro doente manifesta-se, depois de muitos dias
de febre, eólicas passageiras e diarrhéa; comquanto
esses phenomenos pareçam corresponder exclusivamente a uma affecção intestinal, escute-se o peito :
percebendo-se um stertôr sonoro nos dous lados,
devemos suspeitar antes uma febre typhoide no primeiro periodo, porque o catarro pulmonar é complicação rarissima da enterite simples, e excessivamente
commum da enterite folliculosa.
Supponhamos, finalmente, que uma criança, accusando — a principio — dores de cabeça, seja logo depois
accommettida de febre e vômitos ; que á cephalalgia
juntem-se — mais tarde — delírio e convulsões : se o
stethoscopo descobre signaes de tuberculos nos pulmões, esse resultado levar-nos-ha a crer na existência de uma meningite tuberculosa.
Esclarecer e aperfeiçoar a semeiotica, é contribuir
poderosamente para os progressos da arte de curar;
e, sob esse ponto de vista, quanto não deve ella ainda
á escuta ! A exposição successiva dos factos provará
todo o partido a tirar d'este methodo no tratamento das moléstias: basta que demonstremos aqui,
por meio de poucos exemplos, o quanto ella é
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quotidianamente útil ao medico, ao tocologo, e até ao
cirurgião.
Não foi verdadeiramente a escuta, que — estabelecendo a exacta distinção entre a pneumonia, o pleuriz
e a bronchite — facilitou os meios de applicar a medicação mais apropriada a cada uma d'essas enfermidades, por tanto tempo confundidas? Revelando a
existência dos pleurizes latentes, tão communs n'outras
eras como hoje, não ensinou a combater com opportunidade essas affecções tanto mais perigosas quanto
jaziam desconhecidas ? Com o auxilio da escuta, o tratamento da asthma tornou-se racional, e — conseguintemente — mais efficaz; e a tísica pulmonar, conhecida
desd'o principio, perdeu um pouco de sua incurabilidade ; as lesões do pericardio e do coração puderam
ser tratadas ao despontar, e as moléstias orgânicas
foram não poucas vezes prevenidas; —
Finalmente, graças ao stethoscopo e aos ruídos
pathognomonicos que nos transmitte ao ouvido, a
chloro-anemia foi distinguida do modo mais fácil e
positivo, das affecçõss do coração que ella simula
tão perfeitamente, substituindo a uma therapeutica
dúbia, e funesta ás vezes, segura e quasi sempre salutar medicação.
Do mesmo modo, freqüentemente as indicações da
escuta dirigem o parteiro nas suas manobras; são ellas
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q ue —n'alguns casos de parto difficil — decide-os a
praticar — sem mais demora — a versão do feto, contribuindo d'esse modo para salvar uma vida, que a
menos prolongada expectação faria perigar.
Bem como também, os dados fornecidos pela exploração do peito guiam o cirurgião, tanto nathoracentese, como no tracheotomia, para a escolha de tempo
e do logar mais convenientes.
Nas hérnias do pulmão, nas feridas do peito com
derramamento, nas fracturas das costellas com emphysema ou pneumo-thorax traumáticos, nos cálculos vesicaes, em alguns casos de tumor situado no trajecto das
artérias, etc., â escuta — esclarecendo o diagnostico —
dá á therapeutica muito mais certeza, e — por conseguinte — maior êxito.
Ha ainda outras circumstancias nas quaes a escuta
presta ao cirurgião serviços de grande monta: é ella,
principalmente, que annuncia da fôrma mais positiva
a complicação de enfermidades do peito nas affecções
cirúrgicas, indicando portanto a opportunidade de uma
nova medicação.
Outras vezes — ao contrário — dissuade-nos de praticar uma operação inútil e quiçá funesta, n'um indivíduo — por exemplo — accommettido de tísica adiantada ou de aneurisma preste a romper-se. E' notória
a decepção porque passou o celebre cirurgião inglez
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Astley Cooper : praticando a ligadura da artéria crural
n'um indivíduo que tinha vasto aneurisma da aorta,
vio-o morrer entre mãos pela ruptura do sacco aneurismal, justamente na occasião em que o fio interceptou
a passagem do sangue no vaso da coxa. '
Se o thorax tivesse sido previamente aus^iltado,
a lesão aortica — contra-indicando a operação —
preveneria o desastre.
Abstenhamo-nos todavia de exalçar a escuta á custa
dos outros methodos de exploração clinica, esquecendo
os serviços que nos podem também prestar estes. A
stethoscopia é inútil em muitos casos, já porque a
disposição das lesões materiaes oppõem-se á producção
ou á percepção do phenomeno physico, já porque seo
estado complexo se traduz por mutiplos ruídos,
ou — ainda — porque os stertôres não se apresentam
com caracteres bastante perceptíveis. A escuta precisa — n'alguns casos — do auxilio e rectificação dos
outros methodos.
Todos os sentidos soccorridos e corroborados mutuamente pelo raciocínio, devem cooperar para a solução cTesse tão difficil problema que se chama moléstia ; sem o concurso indispensável das sensações e
1
Chrestien. PEBCUSSIO e ESCUTA, nas moléstias cirúrgicas. Thesü do
concurso, pag. 151.— 1842.
'
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da intelligencia, o diagnostico só descansará sobre bases
incertas.
Nem também a escuta é responsável pelos erros
d'aquelles que depositam n'ella uma confiança demasiada exclusiva, e muito menos dos que não sabem
fazer uso de seos dados.
Espíritos rotineiros accusam-n'a deter sido antes
prejudicial á therapeutica que útil, paralysando a
actividade do medico, que — depois de haver confirmado rigorosamente alterações orgânicas as mais
das vezes incuráveis — cruza os braços e abandona o
seu doente, deixando-o entregue aos próprios recursos.
Deve-se acaso condemnar a sciencia só porque o indivíduo encarregado de dar ao tratamento a applicação
dos resultados que ella fornece, se detém em caminho,
e deixa incompleta sua obra ?
A accusação feita à escuta tinha já sido lançada á
anatomia pathologica: é igualmente injusta. A escuta
bem cotnprehendida deve esclarecer ao prático, mas
nunca desalental-o ; as noções tão exactas, que nos dá,
servem para oppôr ás enfermidades as medicações
mais apropriadas ; quanto a expectação que—n'alguns
casos — aconselhará, nato pôde nem deve degenerar
na espera da morie.
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Assim como os outros meios de exame, a escuta, para
que seus resultados sejam—a um tempo — mais bem
percebidos e mais confiantes, exige a restricta o"bservancia de preceitos geraes, uns com relação ao doente,
— outros, ao medico.
PRECEITOS RELATIVOS AO D O E N T E . — A . Aparte
do corpo na qual se ausculta, deve estar nua, quando
isso não offenda o pudor á doente ; ou apenas coberta
com uma toalha, ou mesmo ligeiramente vestida, mas
de roupa sem gomma, e tão pouco espessa, e molle, que
não embarace a exacta applicação do stethoscopo ; ou
ainda, produzindo attritos que simulem ou abafem os
arruidos mórbidos, desfigurando-os, não obstem aos
sons de chegar claros e fáceis ao ouvido explorador.
Os tecidos encorpados, e principalmente as roupas de
lã, não deixam bem ouvir o murmúrio respiratório, —
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salvo nas crianças, cuja respiração é naturalmente
mais ruidosa. Os accessorios e enfeites de seda, estorvam igualmente pelo farfalhar que seu attrito determina. E o mesmo acontece ás camisas engommadas,
babados, entremeios, rendas, etc, de que usam — geralmente— as senhoras, nas suas roupas de dormir.
O mais simples e preferível éter sobre o peito apenas a
camisa, ou então cobrir todo o thorax com uma toalha
que preserve ao mesmo tempo da impressão do frio.
16. O indivíduo — que vae ser auscultado — ficará
na posição mais commoda; posição que varia conforme
as moléstias, e as regiões que teem de ser examinadas.
PRECEITOS RELATIVOS AO MEDICO. — a. O medico
collocar-se-ha do lado que pretenda auscultár; casos
ha, porém, em que encontrará mais geito passando
para o lado oppôsto : á direita, por exemplo, quando
queira ouvir as bulhas do coração.
Examinará, em geral, as duas metades da cavidade
thoraxica sem mudar de posição. Comtudo, nos casos
em que os resultados do exame lhe pareçam incertos,
passará ora para a direita, ora para a esquerda, confrontando os effeitos obtidos nos dous lados.
Qualquer que soja a posição tomada, auscultará a
região anterior com um ouvido, e a posterior com o
outro, habituando-se assim — desd'o principio — u, utilisar-se de ambos indistinctamente.
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b. A escuta é immediata ou mediata, o que im~.
porta dizer que pôde ser praticada com o simples auxilio
do ouvido, ou com o stethoscopo.
Laennec ligava exagerada importância ao cylindro
acústico, muito raras vezes auscultando só com o
ouvido. Porém, era uma preferencia essa sem plausível explicação, visto não consistir o mérito da escuta
no stethoscopo, que em nada accrescenta o instrumento
á excellencia do rnethodo. Quando estudámos pela applicação directa do ouvido, ou por meio de um corpo
conductor, os phenomenos sonoros que se passam nos
corpos vivos, os resultados são idênticos ;—
Não devemos, portanto, banir ou adoptar exclusivamente este ou aquelle methodo; ambos apresentam
vantagens, e a preferencia dependerá de muitas e
várias condições.
O ouvido percebe os ruídos n'uma extensão muito
maior do que abrange o stethoscopo, porque todas as
partes da cabeça que se apoiam no peito, convertem-se
em outros tantos corpos conductores.
Para bem applicar o instrumento, accrescenta o
professor Torres Homem, é necessário exercer
com elle certa pressão sobre o thorax, o que incommoda o doente, difficulta-lhe os movimentos respiratórios, e determina uma dyspnéa que de facto não
existe.

Com o ouvido, ao contrário, apanham-se os ruídos
em sua maior intensidade e clareza; emquanto que
com o stethoscopo, por causa da extensão que devem
percorrer para chegar á membrana do tympano,
tornam-se fracos, modificam-se ás vezes, perdendo
em parte caracteres que os distinguem.
Para o medico é muito mais commoda a auscultação immediata. A chapa circular de marfim, que —
no stethoscopo — tem de ser assestada ao pavilhão da
orelha, não só dificilmente se adapta a esse appendice
fibro-cartilaginoso, como até não podemôl-a tolerar
por muito tempo sem grande fadiga, visto ser muito
limitada a superfície sobre a qual repousa a cabeça do
observador, ficando quasi sem apoio ; o menor desvio
deixará penetrar o ar entre o ouvido e o instrumento, ou entre o instrumento e o corpo do doente,
d'esse modo perturbando a regularidade e segurança
do exame..
Porém, a escuta immediata não pôde ser de uso
constante e geral, fazendo-se — portanto — necessário,
em casos especiaes, o emprego do stethoscopo: —
Os escrúpulos do pudor na mulher, oppõem-se
muitas vezes a que o medico encoste a cabeça à parte
anterior do peito ; —
Na axilla, nas regiões super e infra-clavicular,
na virilha, e — em indivíduos muito magros — na
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fossa stiper-espinhosa, a justa adaptação do ouvido é
difficilima, se não impossível : com o stethoscopo examina-se melhor. A auscultação immediata é também
pouco praticavel nos indivíduos desacceiados, e — portanto—repugnantes, e cobertos de suores característicos ou affectados de moléstias cutâneas : removem-se
esses inconvenientes, cobrindo-se o peito do enfermo
com uma toalha.
Aconselha Torres Homem que — quando precisarmos — para firmar um diagnostico — saber ao
certo em que ponto da região precordial um ruido
anômalo do coração é mais intenso, praticada a
escuta immediata, recorramos à mediata, afim de
ouvir o phenomeno mórbido n'uma área mais limitada. Essa combinação dos dous meios exploradores,
no caso por elle figurado, é muito vantajosa, principalmente para quern já está affeito ao instrumento
acustico.
Com o stethoscopo, que — contra si — tem o inconveniente de nem sempre estar á mão, a porção de
ruido que se apanha é menor ; porém o cylindro, além
da vantagem de poder ser applicado nos pontos em que
dificilmente o ouvido attinge, circumscreve melhor
os ruídos e marca-lhes os limites com mais precisão ;
não obstante, com o ouvido exercitado alcançam-se os
mesmos effeitos.
'
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D'essa propriedade do stethoscopo, provém o conselho acima — aliás muito razoável — do professor
Torres Homem.
Por minha parte — fundado na observação própria —
accrescentarei: quanto mais se adianta o medico na
clinica, menos se lembra e utilisa do stethoscopo, —
mesmo porque a escuta é hoje aceita como cousa
muito natural, não inspirando já aos doentes temor
nem repugnância. Ao contrário, consideram-se tratados com pouco caso, todas as vezes que o medico
não lhes ouve o peito, seja qual for a moléstia de que
se queixem.
EM RESUMO : a escuta mediata não é superior à
immediata, e vice-versa; devem ambas ser empregadas successivamente pelo medico que deseje estabelecer o diagnostico mais completo, afim de prescrever
o tratamento mais efflcaz.
A escolha entre uma e outra, variará :
1° conforme as pessoas: o stethoscopo é quasi
inapplicavel nas crianças, porque assustam-se é ;
preferível na mulher, e indifferente no homem. 2° conforme os logares: na parte posterior do peito, o
ouvido accommoda-se melhor ás paredes thoraxicas ;
na anterior, a differença é pequena ; nas regiões deprimidas, applica-se quasi exclusivamente o stethoscopo ;
empregando-se sempre para a escuta de alguns órgãos,
18
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taes como o larynge, a trachéa-artéria, os vasos do
pescoço, aorta abdominal, etc. 3° segundo a natureza dos ruídos: para a percepção de certos phenomenos sonoros, o cylindro é preferível ao ouvido, e
vice-versa ; o primeiro convém nas
alterações circumscriptas, na apoplexia ou nas cavernas pulmonares, — o segundo, em enfermidades
cuja área é mais extensa, como a
bronchite ou o pleuriz.
A fôrma do stethoscopo, e a madeira de que é feito, não teem a importância que lhes dava Laennec:
desde que o não consideremos corneta acústica, mas como um instrumento em certos casos mais commodo do que o ouvido, quanto mais
preencher as condições de conveniência, tanto melhor será.
O cylindro primitivo cahio geralmente em desuso, preferindo-se hoje
Fig. 43.
os stethoscopos de Louis ou de
Piorry (flg. 43). Compôem-se esses dous instrumentos
de um cylindro ouço, de ébano ou cedro, tendo quatorze a dezeseis centímetros de comprimento sobre
trez a quatro de largura em sua base; de um diâmetro

muito menor em seos trez quartos superiores, terminando em cima por uma chapa redonda de marfim,
disposta em sentido perpendicular ao seo eixo, sobre a
qual o medico poisa o pavilhão da orelha.
A chapa pôde ser de madeira igual á do tubo.
O stethoscopo feito d'esta fôrma, mas de uma só
peça, é o preferido pelos autores d'este livro.
Innumeras modificações tem soffrido este instrumento, afim de o tornar mais fácil e vantajoso ao emprego
da auscultação mediata. O próprio Piorry, seo inventor, tentou aperfeiçôal-o, substituindo a madeira pelo
metal, no intuito de diminuir as dimensões do cylindro.
Landouzi imaginou um stethoscopo com muitos
ramos, de modo a permittir que diversos observadores
auscultassem ao memo tempo ;—
O Dr. Pitta deo ao pavilhão do stethoscopo uma
fôrma achatada, de maneira a adaptar-se aos espaços
intercostaes deprimidos;—
Outros, conservando a fôrma circular, reduziram-n'o a um diâmetro tão estreito que apenas abrange
o pequeno espaço dos vasos do pescoço.
Substituíram também a chapa circular por uma extremidade saliente destinada a ser introduzida no conducto auditivo externo, julgando — sem razSo, me
parece — que seria um meio de favorecer a percepção
dos arruidos;—
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E o Dr. H. Gestin ideou uma chapa de fundo
duplo, como o das caixas sonoras de reforço.
Inventaram-se também stethoscopos curvos, de fôrma
a — mais facilmente — auscultar os enfermos nas
differentes posições sem incommodal-os; e, em caso
de necessidade, auscultar-se a si próprio.
O D r . Giraud apresentou, em 1858, um stethoscopo
flexível'. Composto de pavilhão e placa de ébano,
presos ás duas extremidades de um tubo de borracha
com sessenta centímetros de comprimento, a única
vantagem d'essa innovação é poder o instrumento ser
applicado — sem dificuldade — nos pontos inaccessiveis ou pouco accessiveis ao stethoscopo ordinário,
poupando ao doente urna pressão muitas vezes incommoda. Porém, seu comprimento excessivo torna-o
infiel, porque os ruidos — tendo de percorrer uma
grande extensão antes de serem percebidos—ou perdem-se, ou desnaturam-se.
Para corrigir esse inconveniente, conservando embora todas as vantagens da flexibilidade, Barth mandou
adaptar um tubo de borracha, muito mais curto que
o de Giraud, ás duas extremidades de um stethoscopo
commum cortado pelo meio. Com essa modificação,

os sons chegam mais distinctamente ao ouvido, é
verdade, mas são ainda tão fracos pela differença de
densidade dos corpos
conductores, que a imperfeição do instrumento acústico não é
compensada pela commodidade de sua applicação.
O Dr. Cammann
ideiou por sua vez um
stethoscopo composto
de pavilhão de ébano
com uma bola ouça
sobreposta, á qual se
prendem - - por um
tubo flexível — duas
hastes metallicas tamb/m ouças, dobradas
uma sobre a outra pela
extremidade livre, e
ambas terminando por
Fig. w.
um botão olivar de marfim destinado a ser introdu*zido no conducto auditivo. — Se esta disposição
apresenta a vantagem de augmentar os sons, tem—em
compensação — o inconveniente de atordoar o ouvido

1
Este stelhoscopo pároco roproduecão do instrumonto idcnlico fabricado por Charrièro, a pedido de Vigier.
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com sussurros alheios, além de molesta e incommoda
a applicação do instrumento.
Procurou-se também fazer do plessimetro e do stethoscopoum só instrumento (flg. 44), o qual recebeo —
primeiramente— o nome de acuophone, e — depois—
o de plestethoscopo, por estar mais de accôrdo com a
etyrnologia ; — Aquellas duas peças foram — pois —
ligadas, atarrachando-se uma ponta da haste do stethoscopo á meia extremidade da face lisa do plessimetro ; —
Por esse modo ficava campo bastante para a percussão
mediata, e permittia ao mesmo tempo a applicação do
ouvido á chapa fixada na outra extremidade da haste.
Não apresentando, porém, essa combinação vantagens reaes, cahio dentro em pouco no mais completo
esquecimento.
O stethoscopo mais usado entre nós, é ainda — como
já ficou descripto e figurado — o modelado por Piorry;
mas, para a escuta do coração, os médicos brazileiros
preferem o de Traube, que — pela sua fôrma em calix
de vinho do Rheno — retém melhor o som, tornando a
transmissão mais apreciável.
Querendo-se auscultar com o ouvido desarmado,
é de rigorosa necessidade que o appliquemos exactamente, de modo a acompanhar os movimentos de
dilatação e contracção do thorax, sem attrito das
partes em contacto.
,

Quando nos servirmos do stethoscopo, devemos segural-o como n'uma penna de escrever, collocando-o
perpendicularmente sobre a região a auscultar, e
tomando para ponto de apoio uma superfície uniforme
á qual se adapte perfeitamente; mantendo-se depois
firme o instrumento, e conservando-o immovel, applica-se o pavilhão da orelha á chapa horizontal e circular. E' preciso que — durante o exame—-o ar
exterior não penetre, nem entre a pelle do doente e
o stethoscopo, nem entre a chapa e o ouvido do observador, por determinar um sussurro que, quando não confunde e altera, desfigura os ruídos das vias aeriferas.
Ter-se-ha toda a cautela de não carregar muito
com o instrumento : a pressão demasiado forte, sobre
ser dolorosa ao enfermo, prejudicará a percepção do
ouvido, embaraçando ao mesmo tempo os movimentos
da caixa thoraxica, e augmentando certos symptomas,
taes como — a dyspnéa, a dor, etc.; e— peior ainda—
alterando muitas vezes a natureza dos phenomenos
sonoros.
O medico deve sempre auscultar comparativamente ambos os lados do thorax : bastará comparar
para distinguir alterações pouco sensíveis que nos
passariam desapercebidas se não cotejássemos os phenomenos de um com os do outro lado; tomando as
regiões sãs por typo, o simples confronto porá em relevo
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as mais ligeiras modificações que os pontos doentes
apresentam.
E' quasi inútil observar, tanto mais quanto já ficou
dito nos preliminares da Percussão, que—durante a
escuta—deve reinar o mais profundo silencio: qualquer
motivo perturba ou distrahe o observador, ainda involuntariamente . Demorando n'esse exame o tempo que
julgar necessário, o medico se concentrará de modo a
isolar-se completamente do mundo exterior, convergindo toda sua attenção e intelligencia para a interpretação pathologica dos sons que lhe ferem o ouvido.
Com a prática chegámos a habituar-nos, não só a não nos
importar com os barulhos e distrações estranhas que
se dão em torno de nós, como também a descriminar
— entre muitos phenomenos acústicos — aquelle sobre
o qual deve principalmente recahir a nossa attenção.
Conhecidos esses preceitos, colloquemos agora o
alumno á beira do doente. Que momento deve escolher
para auscultar ? Por onde começará e até onde conduzirá o exame? Que precauções tomará para adquirir
com mais presteza e segurança o conhecimento do
phenomeno sonoro ? Finalmente, de que meio se valerá
para determinar-lhe o valor exacto ?
Em geral, convém passar do simples ao complicado ;
e — na investigação dos signaes physicos — começar
sempre por aquelles cuja apreciação e mais fácil.
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D'esse modo, tratando-se do peito, examinará naturalmente em primeiro logar a conformação e os movimentos, avaliando em seguida o gráo de sonoridade
de suas paredes. Depois, procederá á escuta, com
a probabilidade de perder menos tempo em hesitações .
Seguiremos essa norma quando porventura o doente
não esteja em estado de responder às perguntas;
podendo — porém — fornecer alguns indícios que nos
esclareçam, devemos— primeiramente — aproveitaios, porque servirão de guia ao observador, evitando-o
de sobrecarregar-se inutilmente com a applicação de
certos methodos physicos; e, conduzindo-o mais directamente ao objectivo, designar-lhe o apparêlho ou
parte do apparêlho que deve antes de tudo examinar.
Se tiver, por exemplo, de auscultar o peito, o logar
da dor, quando dor exista, indicará de que lado espera
encontrar os phenomenos mórbidos.
Supponhamos que o alumno applicou o ouvido ao
lado esquerdo do thorax: de que modo — com sua
pouca experiência — poderá apreciar a natureza dos
ruídos .que ouve? Podem esses ruídos dar-se no esophago, ou no estômago, no systema circulatório, ou
nos órgãos da respiração, e — n'este ultimo caso —
dependerão ou não do estremecimento ou retumbanciá da voz, da tosse, ou somente da respiração.
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Pois bem : os signaes subministrados pela voz ou pela
tosse, ligam-se tão intimamente a esses mesmos actos
que é difficil desconhecêl-os. Faltará, portanto, decidir
apenas se os ruídos pertencem ás vias aoriferas, ao coração ou ás vias digestivas superiores; porém, os ruídos do
esophago ou do estômago teem um timbre muito especial : são espécies de gargarejos devidos aos gazes que
transitam. Para distinguir depois si se trata de um
phenomeno pertencente á circulação ou á respiração, o
alumno indagará si o ruído repete-se sessenta ou oitenta
vezes por minuto, ou somente dezeseisou vinte: grande
parte das vezes a distinção será fácil.
Porém, o phenomeno, quer seja um eífeito da acção
do coração, quer dos pulmões, pôde só manifestar-se
intervalladamente, e — n'esse caso — não tem já applicação a regra: devemo-nos — nestas circumstancias
— assegurar se está debaixo da dependência immediata
dos movimentos da respiração ou do coração, se ha
relação de coincidência, de contemporaneidade com a
dilatação do peito, ou com as pulsações da artéria
radial. Uma vez provada sua dependência com o acto
da respiração, averiguaremos em que differe do murmúrio respiratório normal, se o é debaixo do ponto de
vista da força, rhythmo, ou metal, ou então se constitue um dos ruídos anormaes conhecidos por stertôres :
se o stertôr é sêcco ou humido, se as 'bolhas estalam
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unicamente durante a inspiração ou nos dous tempos,
e qual o volume, numero, etc.
D'este modo chegará o alumno a conhecer gradualmente o ruído que procura ; porém, como muitos
stertôres—o subcrepitanle, por exemplo — podem
apresentar-se n'uma infinidade de moléstias, não lhe
bastará ter descoberto um facto acústico para tirar
em continente uma illacção applicavel ao diagnostico
definitivo ; deverá ainda aquilatar-lhe as modalidades,
intensidade, sede, extensão, confrontal-os com os
demais phenomenos stethoscopicos, e d'elles se esclarecer, tendo sempre presentes os signaes physicos
concomitantes, os symptomas funccionaes locaes e
geraes, as circumstancias em que os accidentes mórbidos se desenvolveram, a marcha, e — porfim —todas
as condições physiologicas do indivíduo.
Tão somente sobre o conjuncto d'esses diversos
elementos, e na sua exacta comparação, assentaremos
as bases de bom e judiciôso diagnostico.
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affectam nem por isso são menos distinctas; e os phenomenos physicos — que lhes traduzem as lesões materiaes — formam do mesmo modo duas ordens completamente destacadas.
CAPITULO I
ESCUTA DO APPARÊLHO RESPIRATÓRIO

A escuta pôde ser applicada ao peito, pescoço, abdômen, cabeça e membros. Trataremos, pois, em
quatro secções, correspondentes a esta divisão, successivamente os diversos phenomenos physiologicos e
mórbidos que fornecem os principaes apparêlhos da
economia.
Socção I — Escuta do pcilo

A escuta do peito constituo — por si só—quasi toda
a sciencia stethoscopica, cornprehendendo as alterações
das vísceras que formam — com á cabeça — a tripode
da vida. Para facilitar seu estudo, separaremos a
escuta do apparêlho respiratório da do circulatório.
Por mais intima que seja a sympathia entre esses
dous órgãos nos seos soffrimentos, as moléstias que os

A escuta do apparêlho respiratório pratica-se sobre
o thorax ou no tubo laryngo-trachéal. Tem por fim
estudar trez gêneros de phenomenos fornecidos — pelo
murmúrio respiratório — pela voz — e pela tosse.
ARTIGO 1° - MURMÚRIO RESPIRATÓRIO

§ 1° — Regras especiaes
Tratando-se de conhecer exactamente as modificações do murmúrio respiratório, dá-se ao paciente
differentes posições conforme os pontos do thorax que
tiverem de ser auscultados. Para o exame da parte
anterior, poderá conservar-se de pé com os braços
cahidos aos lados do tronco, ou sentado em uma
cadeira, ou mesmo na cama; mas é preferível o decubito dorsal, porque — n'essa posição — o peito descança
em um ponto de apoio mais fixo.
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Torres Homem afasta-se da opinião de Barth e
Roger quando preferem a posição horizontal, allegando
a fixidade em que se mantém o thorax apoiado sobre o
leito. Ninguém contestará, diz o prático brazileiro,
que um indivíduo — recostado n'uma cadeira — não
tem a caixa thoraxica firmemente apoiada e nas melhores condições para a investigação stethoscopica da
parte anterior. O medico que escuta um doente deitado,
n3o só fica cansado em pouco tempo por causa da posiçSo
forçada em que se acha, não podendo ás vezes fazer um
exame minucioso e completo, como também — em virtude do affluxo de sangue que se estabelece para o
cérebro—sua audição se perturba, tornando infiéis
as sensações percebidas. A estas razões accresce .outra
de mais alta monta: todo aquelle que soffre de
lesão grave de um dos órgãos thoraxicos, experimenta
muito maior embaraço na respiração quando está
deitado ; mesmo no estado physiologico, respirámos
mais completamente ria posição vertical do que na
horizontal.
A prática tendo sanccionado a opinião do illustrado
mestre, de boa mente aceitámos essa preferencia, convencidos das suas vantagens.
Se o exame tem de ser feito na parte posterior,
de pé, ou — melhor ainda — sentado, o paciente cruzará os braços, agetondo os hombrps para diante
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tanto quanto puder. Não lhe sendo possível, por demasiado fraco, tomar a posição vertical, o medico
mandal-o-ha deitar sobre o ventre, ou — de preferencia — successivamente sobre um e outro lado. Em
todo caso, a tensSo dos músculos será moderada, e a
posição do corpo symetrica ; os hombros devem ficar
na mesma altura; a cabeça, firme, ou ligeiramente
inclinada ora para diante, ora para traz, tendo — em
certas circumstancias — de voltal-a alternadamente
á direita ou á esquerda, mas sempre com a cautela de
que a mudança seja exactamente a mesma nos dous
lados, e que se reproduza sempre a postura perfeitamente igual.
Para a escuta das partes lateraes, o paciente ficará
sobre o lado oppôsto aquelle que tem de soffrer o exame : quer deitado, quer de pé, ou sentado em cadeira,
levantará o braço do lado que vae ser auscultado,
collocando a mSo sobre a cabeça, para que os músculos d'essa parte se conservem no desejado gráo de
tensão favorável à percepção dos phenomenos acústicos .
Ha circumstancias especiaes em que o medico vê-se
forçado, como já observámos nos preliminares da
Percussão, a dar ao doente posiçOes excepcionaes:
collocando-o de quatro pés, por exemplo, quando
houver necessidade de saber se um liquido contido nas

152

ESCUTA

pleuras varia de logar com as diversas attitudes do
tronco.
Torres Homem, admittindo que esses casos podem
apresentar-se na prática, contesta até certo ponto a
necessidade de semelhante meio para diagnosticar a
existência de líquidos na cavidade das pleuras; não
lhe constando mesmo que — entro nós — medico algum
lançasse mão d'esse recurso incommodo e vexatório
para remover as difficuldades do diagnostico.
Quando as forças e a natureza da moléstia permittam ao doente ficar de pó, essa será sempre a posição
mais commoda para o medico; porque, podendo girar-lhe em torno, auscultará com um e outro ouvido os diversos pontos do peito que tornam-se no emtanto facilmente accessiveis, o que não será possível
quando o indivíduo estiver deitado n'uma cama encostada á parede, posição inconvenientíssima para o
medico se não tiver os ouvidos igualmente bons, ou
igualmente exercitados.
Seja, porém, qual for a posição em que se colloque,
deve o enfermo respirar naturalmente, isto é, sem esforço exagerado, ou ruído com a bôcca, nem reter ou
cortar a respiração; extremos em que cahem freqüentemente aquelles que são auscultados, uns por medo,
outros por ignorância, e todos mais ou menos convencidos de que se lhes exige cousa extraordinária.
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Por essa razSo, o medico, para não deixar-se illudir por falsa apparencia de uma respiração muito
forte ou muito fraca, terá o cuidado de observar primeiramente o modo pelo qual os movimentos do thorax
se executam, não hesitando mesmo, como judiciosamente aconselha Torres Homem, em ensinar ao paciente como deve respirar, e tranquillisal-o fallando-lhe de maneira que o convença de que nada
se lhe pede fora do commum.
Quem lida, como nós, com o preto bócio, que—não
sabendo obedecerão medico—com tregeitos — ás vezes
cômicos — faz acompanhar os movimentos respiratórios de um ruído muito intenso, ou — ao contrário — sustam a respiração, não deixando que o ar
passe das primeiras ramificações bronchicas, só pôde
ajuizar das diíficuldades com que lutámos n'esses casos.
Convém — ás vezes — que o doente accelere os movimentos respiratórios ou mesmo lhe exagere a
extensão, para que a passagem mais rápida do ar ou
sua penetração mais completa nas cellulas pulmonares,
tornem manifestos phenomenos sonoros pouco distinctos; ou produzam outros que só n'essa occasião
apparecem, conservando-se occultos quando a respiração se faz com a intensidade ordinária. — E' claro
que levaremos em conta a exageração empregada pára
a apreciação d'esses ruídos.
20
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Ha indivíduos que não sabem absolutamente respirar conforme as ordens do medico: cumpre, pois,
recommendar-lhes que tussam; sendo cada tossir
sempre seguido e precedido de uma larga inspiração,
e tornando-se n'essa occasiao os phenomenos acústicos
mais evidentes, teremos obtido o mesmo resultado.
Aconselha-se, com o mesmo fim, mandar que o
doente falle ou leia seguidamente.
Nas crianças, é também diffici] obter a exageração
espontânea dos movimentos respiratórios : a tosse será
mais facilmente provocada.
Salvo as circumstancías particulares acima indicadas, que exigem —para bem dizer — um excesso de
respiração, o paciente deve — ao contrário — respirar
regular e naturalmente, porque os esforços intempestivos podem augmentar a intensidade da dor se o doente
por acaso tiver uma dor, ou alterar os verdadeiros
caracteres dos ruídos que desejámos investigar.
O medico tomará a posição que lhe for mais commoda. Se o sujeitarmos a certas regras, se constrangerá
muitas vezes; e — coagido — ser-lhe-ha impossível
manter o ouvido invariavelmente em contacto com as
diversas regiões do thorax: baixando demasiado a
cabeça, o affluxo do sangue entorpecerá o ouvido.
Para a escolha entre o ouvido e o stethoscopo, as
condições de logar servir-lhe-hão de guia para a

preferencia : na parte anterior e superior, isto é, na
região supra-clavicular, optaremos pelo cylindro ; nos
indivíduos nimiamente magros, só o stethoscopo é ás
vezes applicavel tanto embaixo como acima da clavicula. Mais abaixo é melhor empregar o ouvido, excepto na mulher por causa dos peitos, que podem — por
sou volume — ser um obstáculo. Na parte posterior,
(levemosauscultarzOTTOediaíaweníedabase do thorax
ú espinha do omoplata: o cylindro não se adapta bem à
superfície convexa, levantando-se o pavilhão ao mais
insignificante movimento do peito. Na fossa supraespinhosa, se o paciente for muito magro, o stethoscopo
apresentará mais vantagens. Aos lados, convirá antes
o ouvido, menos no concavo da axilla.
Quanto á percepção dos ruídos, embora o cylindro
determine melhor o logar exacto, o limite preciso e o
máximo de intensidade, comtudo o ouvido chega — com
alguma prática — aos mesmos resultados.
Nos vícios de conformação do thorax, nas crianças
rachiticas, preferiremos ora o stethoscopo, ora o ouvido, segundo a disposição das partes deformes.
Para a exploração apressada, não convém o stethoscopo : abrangendo uma superfície Jimitada, exigirá
mais tempo para o exame completo.
Na auscultação applicada ao peito, cumpre observar
á risca o principio já acima estabelecido: auscultar
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sempre comparativamente os dous lados em pontos
perfeitamente iguaes.
O seguinte exemplo demonstrará a importância
prática d'este preceito, que consideramos absoluto.
Supponhamos que em uma das duas pleuras exista
um derramamento pouco pronunciado, dando logar
— no lado doente — a pequena diminuição do murmúrio respiratório, e — no lado são—á respiração
exagerada; não completando o exame, erroneamente
acreditaremos que a moléstia tem sua sede no lado
em que a respiração é ruidosa por ser supplementar,
e — contentando-nos com esse primeiro dado — tomaremos por indicio de alteração aquillo que não*
passa de excesso do typo normal.
Cumpre também que o exame se estenda a todo o
peito ; não devendo o medico pronunciar-se senão depois
de ter auscultado bem sobre cada logar durante muitas
inspirações, afim de evitar os inconvenientes da precipitação duplamente nociva, porque — a um tempo abala seo credito, pondo em risco a vida do doente.
Torres Homem cita um facto, que — por vigorar
o que vimos de expender— nos abalançâmos a transcrevêl-o. E' muito commum, diz elle, o medico
novel e inexperiente accelerar-se no juizo diagnostico
de qualquer moléstia thoraxica logo que sorprehendeo
um ruido anômalo.

Não poucas vezes, querendo novamente verificar o
pheiiomeno acústico que tanto enthusiasmou-o, passa
pela decepção de não mais o encontrar; ou encontrar
outro ruido differente do primeiro ; —
E' um tributo que todos nós pagámos ao noviciado.
Entrou, em Outubro de 1863, para a 6a enfermaria
do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, e foi
occupar o leito n. 29, um moço de 24 annos de idade,
com todos os symptomas apparentes de cachexia tuberculosa, e — o que é mais ainda—em lamentável estado
de orthopnéa. Era tal o soffrimento do doente, ameaçado
de imminente asphyxia, que causava dó. Os alumnos
que acompanhavam na visita o professor de clinica,
declararam acceleradamente que tratava-se de um
caso de tisica no ultimo período, e explicavam todos
os symptomas pela tuberculisação pulmonar. Escutando o doente, encontrou o digno mestre — com
eífeito — no ápice do pulmão direito duas amplas
cavernas, uma quasi vazia e a outra ainda cheia.
Proseguindo, verificou que a cavidade pleuritica esquerda estava repleta de liquido, e que esta era a causa
<la orthopnéa que tamanha affllcção produzia ;
Não houve tempo de serom cumpridas as suas
[irescripçõos, porque o doente expirou poucas horas
depois. Praticada a autópsia, encontraram-se— como
sempre — para honra do distincío clinico — as lesões
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diagnosticadas em vida. A cavidade pleuritica esquerda continha grande quantidade de um liquido
sero-purulento; e o coração estava fortemente impeilido para o lado Direito.
Veio a pêllo este facto para demonstrar que, quando
mesmo encontremos uma lesão bem caracterisada n*um
ponto do pulmão, nem por isso estamos dispensados
de explorar as demais regiões do peito. Esse proceder
nos arrastará a faltas gravíssimas. Uma moléstia
mais extensa, mais grave, que reclame cuidados
mais urgentes e enérgicos, pôde existir intercurrentemente, e passar-nos desapercebida, occasionando em
pouco tempo a morte. Necessariamente o indivíduo,
cuja enfermidade o notável cardio-pathologista referio em synthese, não succumbio em conseqüência da
tuberculose, apezar do gráo avançado em que já se
achava, mas ao pleuriz intenso e extenso acompanhado de copiôso derramamento.
Porém, o exemplo do illustrado professor de clinica,
a um tempo, vexa os alumnos que o precederam no
exame do alludido enfermo, falseando o quadro dos
signaes que distinguem as duas moléstias. A dyspnéa
sendo um symptoma do ultimo período da tísica pulmonar, e a orthopnéa um phenomeno simultâneo dos \
grandes derramamentos pleuriticos, o diagnostico
não fora feito desde que se confundiram os traços

peculiares a cada uma. Se, com effeito, existia essa
apparencia tão pronunciada de uma cachexia pulmonar, e se a orthopnéa era tal que o doente, no mais
lastimável estado, ameaçava asphyxia, o diagnostico
-de tão evidente—podia até peremptória mente ser
feito á distancia.
Não desconhecemos que a dyspnéa é também um
symptoma dos derrames pleuriticos; ainda assim,
merece-nos reparo a confusão, porque—na tuberculose pulmonar—a dyspnéa obriga o doente—para ter
algum allivio—a curvar-se; emquanto que, enchendo-se de liquido a cavidade pleuritica, o oppôsto
acontece: arqueado, o doente debalde procura respirar.
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§ 2° — Respiração normal
Escutando-se o peito de um indivíduo que tenha os
órgãos da respiração em perfeito estado, ouve-se
— quando respira — um murmúrio muito brando,
idêntico ao que produz um pequeno folie funccionando leve e lentamente ; e comparável ao resonar de
quem dorme tranquillo, ou suspira profundamente: é
^ isso que se chama ruído respiratório natural ou
ruído vesicular, murmúrio vesicular.
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Suave e agradável ao ouvido, compõe-se de dous
ruídos distinctos: o da inspiração, que é mais intenso e prolongado, — e o da expiração, muito mais
curto;—
O primeiro corresponde á dilatação do thorax, — o
segundo, á sua retracção.
O murmúrio vesicular é mais forte nos pontos que
condizem a uma maior densidade do pulmão, — e um
pouco . áspero na raiz dos bronchios (respiração
bronchica normal); —
Igual de ambos os lados em pontos idênticos,
n'algumas pessoas torna-se um pouco mais intenso no
ápice do pulmão direito. Mais ruidoso quando a
respiração é ampla e rápida, augmenta também de
força nas crianças (respiração pueril); sendo, ao
contrário, mais fraca nos velhos.
Em geral, tanto mais intenso é o ruído, quanto mais
largo o peito e mais finas suas paredes.
Quem ausculta antes de adquirir certa perícia,
accrescenta o prof. Torres Homem nas suas Lições
de clinica, encontra grande embaraço em differençar
bem mesmo os dous tempos da respiração normal.
Acontece ás vezes que, encostando o ouvido ao peito
completamente descoberto, ouve-se um rumor surdo,
pouco distincto, comparado pelos autores ao rodar longínquo de um carro. E' quanto basta para confundir o '

l
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inexperiente, podendo essa bulha parecer-lhe o murmúrio respiratório; no emtanto, outra cousa não é
mais do que effeito de contracção flbrillar dos músculos thoraxicos: é o ruído rotatório: — muito differeiite do ruído vesicular, que compõe-se de dous
tempos desiguaes em extensão e força.
Muito freqüentemente, quando o indivíduo — que
está sendo auscultado — toma ampla e rapidamente as
primeiras inspirações, ouve-se logo no principio do
exame uma crepitação muito fina em vez da respiração
normal, — crepitação que some-se immediatamente,
parecendo devida ao desenrugamento brusco das cellulas pulmonares. Cumpre que o observador novel se
previna desse incidente, tanto mais quanto já tem sido
causa de enganos grosseiros.

§ 3° — Alterações do murmúrio respiratório
fi •

O murmúrio vesicular pôde alterar-se de quatro
differentes modos : 1° em sua intensidade; 2° no
rhythmo; 3U em seu metal ou caracter ; 4" em virtude de ruídos anômalos, que apparecem na inspiração, na expiração, ou — ainda — em ambos os
tempos,
21
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1° Alterações de intensidade

Considerado debaixo d'este ponto de vista, a respi-|
ração pôde ser forte, fraca, nulla.
A.— RESPIRAÇÃO FORTE, também chamada PUERIL,,]
— Consiste n'um murmúrio vesicular de intensidade
maior que no estado ordinário, com a conservação do]
typo suave e agradável da respiração.
Em geral, não indica moléstia no ponto em que é|
ouvida, e sim n'um outro, mais ou menos distante,;!
exagerando-se a respiração na parte sã unicamente1!
para compensar a falta da região enferma. Dá-se-lhe]
por isso o nome de supplementar.
B.— RESPIRAÇÃO F R A C A . — E ' caracterisada por 1
diminuição na força normal do murmúrio vesicular, j
conservando — umas vezes — sua brandura ordinária, f
e—outras — tornando-se um pouco mais áspera.
Depende ou da incompleta transmissão—ao ouvido —
do murmúrio respiratório, ou da sua producção com \
menor intensidade.
^
No primeiro caso pôde ser devida aos DERRAMES
PLEURITICOS, — a FALSAS MEMBRANAS ESPESSAS Collo- ]

cadas sobre as pleuras, —ou a TUMORES que afastam j
o pulmão das paredes do thorax;—
No segundo, á PLEURODYNIA, aos ESTREITAMENTOS :
DO LARYNGE, á OBSTRUCÇÃO DE UM OU DE MUITOS RAMOS

MURMÚRIO

RESPIRATÓRIO

163

BRONCHICOS por accúmulo de mucosidades ou corpo estranho ; —a ESTREITAMENTO da cavidade dos bronchios
ou COMPRESSÃO de suas paredes por tumor aneurysmal ou de outra espécie. E' também encontrada no
EMPHYSEMA PULMONAR, 6 UO PRIMEIRO PERÍODO DA
TÍSICA.

Fora da cavidade thoraxica podem existir causas
que produzam o mesmo phenomeno: TUMORES DO
ABDÔMEN, GRANDE DESENVOLVIMENTO de Volume do FÍGADO ou do BAÇO ; a DISTENSÃO exagerada DO ESTÔMAGO
EM

CONSEQÜÊNCIA DE GAZES ; a TYMPANITE INTES-

TINAL, a PERITONEAL ; ASCITE, etc .

As NEVROSES também, com todo seo cortejo de
symptomas extravagantes, determinam um espasmo
das primeiras vias respiratórias, occasionando a
assustadora dyspnéa que tanto afflige os doentes, e
produzindo grande fraqueza do murmúrio vesicular.
Sendo as mais freqüentes das referidas moléstias,
que manifestam-se pela respiração fraca, os TUBERCULOS, O EMPHYSEMA PULMONAR 6 OS DERRAMAMENTOS LÍQUIDOS DA PLEURA (A BRONCHITE, eXCeSSÍVCL-

mente commum, Um seus steriôres cspeciaes), é
sobre ellas que o medico deve fixar quasi exclusivamente sua attenção.
Se a fraqueza do murmúrio vesicular coincide
com uma sonoridade exagerada do thoraa:, ha
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BMPHYSRMA ; se coincide com o som maciço, cheio,

aos derrames líquidos da pleura, concluiremos que
a respiração nulla é signal de grande valor, indício
/} 'equente d'esses derrames; e como — as mais das
vezes — o pleuriz costuma a ser simples e. duplo o
hydro-thoraoc, segue-se que o silencio, do murmúrio
respiratório — observado n'um só lado do peito — indicará — quasi com certeza — UM PLEURIZ COM DERRAMAMENTO.

ha TUBBRCDLOS OU DERRAME PLEÜRITICO ; —

Se a respiração fraca, acompanhada de som
maciço, limita-se ao ápice do pulmão, haverji de
preferencia TUBERGÜLOS ; si se circumscreve d parte
inferior, indicará primeiramente DERRAME PLEURITIOO ; se existe nos dous ápices, capitule-se—quasi
com toda a segurança — TUBEROÜLOS EM AMBOS os
LADOS ; se tem sua sede na base dos dous pulmões, ha
PLEDRIZ DUPLO OU então DUPLO HYDROTHORAX.

C.— RESPIRAÇÃO NULLA.— Dizemos que a respiração é nulla quando o ouvido — applicado ao peito—
não ouve absolutamente nada ; o murmúrio vesicular
falta então, e ruido algum o substitue : o silencio é
completo.
A respiração nulla une-se ás mesmas condições
materiaes da respiração fraca, annunciando por conseguinte as MESMAS ENFERMIDADES, com a differença
que indicará lesões anatômicas MAIS PRONUNCIADAS.
Porém, sendo quasi excepcional o silencio absoluto do murmúrio respiratório no emphysema
pulmonar e nos tuberculosa, manifestando-se as
moléstias do larynge por phenomenos especiaes ; e
sendo a oUiteração dos bronchios, e sua obslrucção
por corpos estranhos, bem como o pneumo-thorasc
sem perforação, etc., affecções raras comparadas
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2° Alterações do r h y t h m o

A respiração, alterada no seu rhythmo, pode ser
RARA — de 12 a 7 inspirações por minuto —, como
acontece em certas moléstias do apparêlho cérebro espinhal; ou FREQÜENTE — de 30 a 80 —, como se
vê em muitas affecções thoraxicas e abdominaes. E' ás
vezes ENTRECORTADA na asthma, pleurodynia, tísica
incipiente, pleuriz chronico com adherençias, etc.
Pode ser LONGA, ou — inversamente — CURTA ; ou
então apresentar uma expiração prolongada, e n'esse.
caso o ruido respiratório é —• ao mesmo tempo —
quasi sempre mais áspero.
D'essas diversas alterações, só a, ultima tem importância para o diagnostico.
Torres Homem, tratando da expiração prolongada,
lembra as investigações de Jakson, cujos resultados os
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práticos francezes acolheram do modo mais lisongeiro:
explicado o phenomeno pelo augrnento de densidade do
parenchyma pulmonar, tem realmente muita importância em certos casos. A expiração vae gradualmente
tornando-se mais prolongada, chega a ter a mesma
duração que a inspiração, excede-a depois, invertendo
d'esse modo a relação physiologica dos dous tempos da
respiração.
No estado normal, durante a expiração, o ar sahe
do pulmão sem embaraço, produzindo o ruido curto e '<
fraco ; quando — porém — tuberculos, ou outros productos pathologicos, existem no tecido pulmonar,
o ar — encontrando óbices á sua sahida — determina
augmento na força e duração do murmúrio respiratório .
Fica deste modo explicado o phenomeno.
Pôde-se quasi affirmar que a expiração prolongada é somente indicio de duas moléstias: EMPHY-

distingue, sobrepuja a mal cabida modéstia com que se
apresenta:
Um collega consultou-o sobre os incommodos de
sua senhora, que — medicada de chlorose profunda —
zombava do mais bem applicado tratamento, cuja
base eram os preparados de ferro, prescriptos —pelo
próprio marido — por onze mezes consecutivos.
Examinando a doente, notou — com effeito — os
symptomas manifestos da chlorose, inclusive o ruido
de sopro cardíaco e ligeira edemacia infra-malleolar.
A funcçSo catamenial tinha desapparecido sete mezes
antes do exame.
Havia — além d'isso — tosse, mas tosse insignificante, sem expectoração, que só apparecia de manhã.
Auscultando, descobriu a custo — no ápice do pulmão
esquerdo —principalmente na parte anterior — a expiração demasiadamente prolongada, e muito mais
áspera que no estado physiologico; a essas alterações
do murmúrio respiratório, juntavam-se retumbancia
da voz e alguma diminuição na sonoridade da região
infra-clavicular; —
Conscio de que a moça estava tísica, communicou
seu juizo decisivo ao marido, aconselhando os medicamentos e preceitos hygienicos que mais aproveitam
n'esses casos, e ordenando formalmente a suspensão
immediata dos ferruginosos.

SEMA PULMONAR

0

TÜBERCULISAÇÃO

NO

PRIMEIRO

PERÍODO ;

N'alguns casos, é o primeiro e único signal stethoscopico da TÍSICA.
A propósito do valor diagnostico da expiração prolongada, o cardio-pathologista brazileiro, cujo nome
honra a miúdo as paginas deste livro, refere um facto
de sua clinica, em que o tino medico que tanto o
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Sorprêso pela noticia, o collega — a quem o mostrei
fallára com a precisa franqueza — declinou de sua j
opinião, pedindo vénia para ouvir um dos nossos!
práticos mais justamente autorisados ;
Annuio, e annuio de boa mente, certo do seu \
diagnostico, porque—na verdade — em quatorze annosj
que aprendo nas suas grandes lições práticas, não
me recordo que se houvesse enganado.
Apresentada a doente ao novo collega, não negou em j
absoluto — ou concordou talvez para não desagradar—-i
na existência de uma ttiberculisação ; mas considerou-a j
tão accidental, que não mereceo a importância i
que lhe dera o professor de clinica. Só os phenomenos
da chloro-anemia foram reputados graves, gerando'
toda aquella serie de syrnptomas assustadores ; —
O tratamento ferruginoso foi novamente prescripto,
e com elle o uso dos banhos frios.
Nove mezes depois, examinando elle em conferência
essa mesma doente, todos os symptomas do terceiro')
período da tuberculose pulmonar prosíravam-a n'utnj
leito, sem que os meios preconisados para o estado;
chlorotico lhe tivessem proporcionado um dia sequer
de melhora : no ápice do pulmão esquerdo, onde ouvira!
aquelles phenomenos ao despontar, havia ampla caverna ; e eram péssimas as condições geraes do organismo. Falleceo.
,,
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3° Alterações de metal ou caracter

Em vez do metal que lhe é próprio, pôde a respiração
apresentar outros caracteres, d'este modo denominados:
Respiração áspera,—
Respiração bronchica ou tubária, —
Respiração cavernosa, —
Respiração amphorica.
A. — RESPIRAÇÃO ÁSPERA.—Apresenta differentes
grãos de força, duração e sêccura, alterações que se
percebem nos dous tempos, ou exclusivamente em
um só. Observado n'uma grande extensão, esse phenomeno tem sua sede de predilecção no ápice do pulmão,
n'um ou nos dous lados. A's vezes, a aspereza do murmúrio respiratório vae gradualmente augmentando,
até assemelhar-se perfeitamente ao sopro bronchico.
Observa-se a respiração áspera no EMPHYSEMA PULMONAR, NA TÍSICA INCIPIENTE ;—todas as vezes, finalmente, em que ha ENDURECIMENTO PULMONAR (melanose, pneumonia chronica, etc).
D'estas moléstias, o EMPHYSEMA e a TÍSICA são as
que mais freqüentemente dcão logar á aspereza do
ruido respiratório.
Quando a aspereza é acompanhada de certo caracter de sêccura, coincidindo com abaúlamento e
22
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sonoridade exagerada do thorax, exprime um EMPHYSEMA PULMONAR ;—porém, se a respiração áspera
vem acompanhada de ruido de expiração prolongada, e se esta se restringe ao ápice do peito
com retumbancia da voz e som cheio á percussão,
diagnosticaremos uma TUBERCULOSE NO PERÍODO

na parte inferior e média da face posterior. Em
alguns casos é superficial e parece gerar-se immediatamente por baixo da parede thoraxica; n'outros, é
profundo, como precedendo de regiões longínquas.
O sopro cavernôso produzido em pequenas escavações pulmonares, semelha-se muito ao sopro tubário ;
c, se o prático não tiver em vista os stertôres humidos
e grossas bolhas que acompanham aquelle sopro,
pôde confundir-se.
Quando pouco pronunciada, a respiração bronchica
quasi não differe da respiração áspera, da qual não
passa afinal de simples exageraçSo. Porém, sendo
bem caracterisada, seu timbre especial, tubário,
dist.ingue-se da respiração cavernosa, que geralmente
tem um som ouço muito caracteristico.
A causa determinante da respiração bronchica é o
augmento de densidade do parenchyma pulmonar,
em virtude de compressão e abatimento de suas partes
mais flacidas; de endurecimento de seu tecido, conservando os bronchios o calibre normal. As cellulas
pulmonares obliteradas ou destruídas, não recebendo
ar, o ruido vesicular não é ouvido, predominando
portanto o ruido dos bronchios, transmittido — com
muita intensidade — pelo tecido pulmonar mais denso,
que — por isso mesmo—torna-se melhor conductor
dos sons.
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B.— RESPIRAÇÃO BRONCHICA ou TUBÁRIA (sopro
tubário, sôprobronchico.)—Distincto ao mesmo tempo
por augmento de intensidade e tom mais elevado, a
respiração bronchica pôde ser perfeitamente imitada
aspirando na mão fechada em fôrma de tubo, •—n'um
canudo de papel,—ou—ainda—atravez do stethoscopo:
com quanto mais força e rapidez soprarmos, tanto
mais próximos seremos do sopro tubário.
Apreciável em ambos os tempos do murmúrio respiratório, o sopro tubário é mais freqüente durante a
expiração.
Dêsd'a simples aspereza do ruido vesicular até o
sopro intenso, ha muitas modificações intermediárias.
O metal da respiração bronchica também é susceptível de variar, ora simulando que o ar atravessa
tubos amplos de paredes rijas, ora indicando justamente o contrário.
Ouve-se a respiração bronchica em todos os pontos
do thorax, porém ella faz-se mais commummente notar
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Dias da Cruz afasta-se da opinião de Barth e Roger,
quando estes afflrmam que o ruído effectuado nos bron»]
chios em estado physiologico é ouvido por cessar o das
cellulas pulmonares obstruídas. Esta mesma explicação
dada por Jackson para a expiração prolongada, é com
toda razSo batida por aquelles autores, allegando que ]
— a ser assim •— esseruido, mesmo no estado normal,
seria ouvido ao terminar a expiração, quando não
ha mais o ruído das cellulas. O sopro bronchieo él
mais forte e mais longo na expiração do que na inspiração : devia — pois — ser ouvido no estado physio-.;
lógico.
Além d'isso, ajunta elle, se existisse no pulmão
normal, não seria encoberto pela respiração vesicular,
porquanto é sem dúvida mais forte do que esta.]
Aconteceria justamente o inverso. O murmúrio seria]
abafado pelo sopro. Accresce que a coincidência do
stertôr crepitante, de que além nos occuparernos,
indica que o ar circula nas vesiculas mesmo em alguns casos de sopro bronchico.
No seu modo de ver, a respiração tubária sendo
urna exageração da áspera, a causa physica de sua, i
producção é também a exageração das causas phy«sicas da outra; isto é: maior densidade e — portanto —
maior grau de contractibilidade do tecido pulmonar,-rmaior esforço para., fazer o ar invadir cellulas quasi
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obstruídas, e por isso mesmo maior attrito sobre as
paredes bronchicas.
Esta tbeoria define o mestre que, na cadeira que
professava, tanto brilhou pelo talento, como pela lógica
de sua argumentação.
E fóra de dúvida que o maior diâmetro adquirido
pelos bronchios concorre de modo notável para a producção do sopro tubário, bem como também para maior
intensidade e esforço da respiração.
A respiração bronchica pôde ser ouvida ifuma
infinidade de moléstias das pleuras, dos brouchios, e
— principalmente — dos pulmões; exemplo: a hepatisação inftammatoria, as agglomerações consideráveis de matéria tuberculosa, as apopleocias
pulmonares extensas, etc., os derramamentos líquidos das pleuras, differentes tumores que comprimem o pulmão; finalmente, a dilatação uniforme
dos bronchios com endurecimento do tecido que os
circumda.
De todas essas moléstias, as mais freqüentes são
Cl TÍSICA PULMONAR, O PLEURIZ e a PNEUMONIA. Se a

respiração bronchica c pouco pronunciada, circumscripla ao ápice do thoraos, e se apparece no
decurso de uma moléstia chronica, attribuü-ahemos — de preferencia — à presença de TUBERCULOS
CRUS no parenchyma pulmonar; —
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Se o sopro é mais intenso e apresenta-se riuma
affecção aguda do peito, penderemos fundadamente j
para a existência do PLEURIZ ou da PNEUMONIA; —
Se não é proporcional nem d intensidade, nem]
d extensão da obscuridade do thorax, será antes
indicio de DERRAME PLEURITICO; —
mas, se — ao contrário — é intenso, verdadeiramente tubário, e o percebemos em toda a extensão]
d'essa obscuridade, ha toda razão para acreditar
que existe a HEPATISAÇÃO PULMONAR.
E' na pneumonia, no pleuriz com derramamento e
na tuberculisação pulmonar, que o sopro tubário, j
como vimos, apparece com extrema insistência. Não J
sendo possível a confusão entre as duas primeiras mo-i
lestias e a terceira, nem mesmo nos casos raros de pneumonia do ápice ; e como o diagnostico differencial entre
extensa hepatisacüo pulmonar e vasto derramamento •;
pleuritico é — ás vezes — revestido de grandes embara- \
ços, acompanhando par e passo o que judiciosamente !
affirma o professor Torres Homem, passemos a estudar :
com mais minúcia o sopro bronchico nesses dousf
differentes estados mórbidos; ficando de parte as de-:
mais moléstias em que o mesmo phenomeno se pôde dar,
porquanto — além de pouco freqüentes —vêmacompanhado em cada uma d'ellas de symptomas característicos
que dissipam qualquer dúvida no espirito do medico.

Na pneumonia, o sopro bronchico é o mais bem caracterisado .possível; succede — quasi sempre — ao
estado febril agudo ; manifesta-se na parte média e
inferior dá face posterior do thorax,— ás vezes, no
limite inferior do concavo axiliar;
Precedido ou acompanhado do stertôr crepitante,
occupa larga extensão.
O apparecimento do sopro indica o começo da hepatisação pulmonar,—seu gráo de intensidade, exprime o
grão de endurecimento do tecido do pulmão,—o espaço,
em que é ouvido, denuncia a extensão da lesão anatômica, — sua persistência com reapparecimento da
febre de typo intermittente e concomittancia de phenomenos geraes graves, suppõe passagem para o terceiro período da inflammação (hepatisação cinzenta); a
diminuição de intensidade e extensão, faz crer que a
moléstia está em via de resolução.
Nos derramamentos pleuriticos encontra-se muitas
vezes o sopro bronchico, porém menos freqüentemente
do que na pneumonia. N'esta moléstia o phenomeno
passa-se mais próximo do ouvido do observador, e por
isso — sendo mais pronunciado — adquire o máximo
de intensidade.
No pleuriz com derramamento, em que o pulmão
está oppresso, e portanto diminuído de volume, os
cunaes bronchicos — achatados—tornam-se muito
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menos accessiveis ao ar, e o sopro não só se produz
com mais suavidade, como até dificilmente se propaga,
visto ter de atravessar meios de densidade diversa.
As condições anatômicas do pulmão hepatisado determinam effeitos contrários : d'ahi a notável differença
na intensidade do sopro bronchico em ambos os casos.
Reproduzindo o que — com respeito ao sopro bronchico — n'uma e u'outra moléstia — expeudeo circumstanciadamente o prof. Torres Homem, não deixaremos de consignar dous factosnos quaes os estudantes
de clinica — de 1865 — observaram essa differença,
comparando o caracter do sopro bronchico que se ouvia
em grande extensão n'um pneumonico que occupava o
leito n. 22, com o do mesmo symptoma em uma
mulher que tinha vasto derramamento na cavidade
pleuritica esquerda, occupando o leito n. 10 da enfermaria a cargo do prof. Visconde de Santa Isabel.
N'este caso o-diagnostico — a principio — apresen- ,
tava alguma diíficuldade: tudo induzia a crer na exis- '
tencia da hepatisação pulmonar. A marcha da moléstia,
porém, bem como o apparecimento de outros symptomas, dissiparam a dúvida ; e o prof. barão de Petropolis, n'uma de suas lições, provou á toda evidencia
que'a'doente do n. 10 tinha apenas um pleuriz com
derramamento, embora falhassem alguns phenomenos
próprios d'essa affecção.
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O sopro bronchico ou tubário é — realmente — mais
freqüente na pneumonia do que nos derramamentos
pleuriticos. Ao passo que o percebemos em dezeseis
casos de hepatisação pulmonar d'entre vinte que se
apresentam, no mesmo numero de derramamentos pleuritico o phenomeno só se revela em seis ; nos quatorze,
o acto stethoscopico que caracterisa a moléstia é o
silencio absoluto do murmúrio respiratório.
Barth e Roger, em vinte e seis casos de pleuriz com
derramamento, observados no Hotel-Dieu e na Charüè, só em nove encontraram um pouco de respiração
bronchica mal acentuada; nos restantes, o phenomeno não foi percebido nem mesmo nas largas inspirações.
Na hepatisação do pulmão o sopro bronchico é ouvido distinctarnente tanto na ins como na expiração,
sem que o doente precise respirar com força. Nos derramamentos da pleura, quando ha sopro, só se manifesta — na maioria dos casos — durante as amplas e
profundas inspirações;—
Ainda mesmo mandando o doente inspirar com
força, a respiração tubária não se produz ; no emtanto,
ella apparece sempre por occasião da sabida do ar.
N'um doente — excessivamente grave — da 6a enfermaria da Misericórdia, foi assim que o prof. Torres
Homem a percebeo na parte superior e posterior
do lado esquerdo do thorax, em uma área de trez
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pollegadas pouco mais ou menos, no bordo interno do
omoplata.
O sopro bronchico da pneumonia occupa sempre o
ponto em que a percussão descobre a obscuridade de
som ; seja qual for a attitude do doente, o phenomeno
acústico não varia de sede. O inverso acontece quando
o sopro está ligado ao derramamento pleuritico. Dependendo essencialmente da compressão do pulmão pelo
liquido derramado, ha de ser percebido nos pontos
para onde affluir esse liquido: e, do mesmo modo que
a sede do derramamento varia conforme a posição do
doente, assim variará a sede do sopro tubário.
O sopro bronchico pneumonico succede ao stertòr
crepitante do primeiro período da inflanamação ;
occupa a mesma extensão — pouco mais ou menos
— em que se observa a diminuição da sonoridade thoraxica;
á medida que o som vae-se tornando mais claro,
o sopro diminue também de intensidade;
é substituído pelo stertòr de retorno, que indica o
principio de resolução da moléstia; —
A extensão do sopro está na razão directa da gravidade da pneumonia.
No derramamento pleuritico nada disto se observa.
Não ha precedência de crepitação ; a respiração bronchica só é percebida em um ponto' mais ou menos

limitado, e — no emtanto — a percussão demonstra
obscuridade de som em toda a extensão de um lado do
peito; muitas vezes o sopro — deixando de existir —
os outros syrnptomas do derramamento tornam maior
incremento, e o som fornecido pela percussão conserva-se extremamente obscuro; —
Quando a moléstia começa a resolver, ou — para
melhor — quando o liquido derramado vae sendo
absorvido, nada se percebe que possa simular o stertòr
de retorno ; não ha a menor relação entre a extensão
em que o sopro é ouvido e a do derramamento ; pelo
phenomeno stethoscopico não se pôde julgar da gravidade do mal.
Assim pois, comquanto a pneumonia do segundo
período e o derramamento pleuritico sejam as duas
moléstias em que a confusão pôde ter logar relativamente ao sopro bronchico, o caracter, gráo de intensidade, extensão, marcha, e as circümstancias concomittantes do phenomeno, em um e outro caso, favorecem sempre ao prático no diagnostico differencial.
No derramamento pleuritico, as vibrações thoraxicas
diminuem muito ou deixam mesmo de existir completamente ; ao passo que—na hepatisação pulmonar—
tornam-se exageradas.
C.—RESPIRAÇÃO CAVERNOSA(sopro cavernôso).—
Semelha-se ao soído que produzimos soprando n'um
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buraco pequeno ; e o imitámos inspirando e expirando
com força nas duas mãos dispostas em cavidade pelo
entrelaçamento dos dedos.
Ordinariamente, é percebido tanto na ins como na
expiração; contínuo, e mais ou menos prolongado,
apresenta differeütes grãos de intensidade.
Tem por sede habitual o ápice do pulmão, n'um ou
em ambos os lados; ora occupa pequeno espaço, ora
torna-se mais extenso, conforme a amplidão da cavidade que o produz.
Comquanto a respiração áspera ou bronchica,
sobretudo a que se ouve na parte superior do thorax,
possa — em alguns casos — simular o sopro cavernôso,
este sopro tem comtudo um metal particular que o distingue perfeitamente, sendo — às vezes—acompanhado do ruido de pote rachado revelado pela percussão.
A causaphysica do sopro cavernôso é uma escavação
pulmonar de certa dimensão communicando com os
bronchios, parecendo depender da retumbância que
produz—nas paredes da cavidade — o ruido occasionado pela columna de ar inspirada e expirada no
orifício de communicação.
O phenomeno torna-se mais pronunciado sempre que
a passagem do ar é mais rápida; sua intensidade também está na razão directa da amplidão da cavidade

pulmonar, da proximidade em que essa mesma cavidade se acha das paredes thoraxicas, da densidade do
tecido que a circumda, e—porflm — da facilidade com
que se communica com os bronchios.
Não admira, pois, que uma caverna ampla exista
no pulmão sem gerar o sopro cavernôso ; o que pôde
acontecer, de modo permanente, se a escavação não
communicar com os bronchios, — ou temporariamente,
se a communicação for interceptada por qualquer
obstáculo momentâneo.
A intensidade da respiração cavernosa depende ainda
da quantidade de matéria purulenta contida na escavação, e da disposição que abi tornam os bronchios.
Estando a caverna vazia, o phenomeno é muito distincto ; havendo algum liquido, o sopro é ouvido no
caso de terminarem os bronchios acima do seu nivel;
só um d'esses tubos abrir-se em cima e outro em baixo,
além do sopro cavernôso, ouviremos também o gargarejo; a caverna estando quasi completamente cheia,
este ultimo symptoma será o único a manifestar-se.
Todavia, uma ou outra vez o sopro cavernôso pôde
ser ouvido na base ou na parte média de um dos lados
do peito, dependendo de escavação consecutiva á pneumonia terminada por suppuração, ou á gangrena do
pulmão. Nesses casos, a marcha anterior da moléstia
esclarece muito o diagnostico ; e os commemorativos,
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bem como a ausência de alguns sjmptomas próprios do
terceiro período da turberculose, íazem excluir esta
affecção.
A sede do sopro cavernôso deve merecer grande importância para o prático. Encontrámos no precioso livro do prof. Torres Homem, mais este exemplo : Um
preto robusto e forte, teve intensa inflarnmação na
parte lateral inferior do pulmão esquerdo. Apezar do
tratamento enérgico empregado, os symptomas pneumonicos conservaram-se por espaço de quatro dias no
mesmo gráo de intensidade. Ao cabo desse tempo, escutando o peito do doente, notou o mestre — e muito
distinctamente — gargarêjo no mesmo ponto em que —
a principio — havia crepitação fina e depois sopro
bronchico ;
A expeotoração que—no primeiro dia de moléstia —
manifestára-se sanguinolenta, desappareceo completamente .
Eraaprimeira vezque—na pneumonia—o gargarêjo
se apresentava á sua observação. Não podendo interpretar o novo phenomeno de outro modo, convenceu-se
de que a inflammação terminara por suppuração, e
procurou ver os escarros, que deviam auxiliar muito
o seu juízo: o doente não expectorava. Dez minutos
depois do exame, ao sahir da sala, chamaram-n'o: vio
então — apoz violento accesso de tosse,— os escarros
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característicos da suppuração do tecido pulmonar. Os
expector antes, os tônicos e os revulsivos cutâneos
foram os meios therapeuticos de que se servio ; —
Ao fim de cinco dias, o gargarêjo foi substituído
pelo sopro cavernôso bem caracterisado ; a moléstia
limitou-se a pequena extensão do parenchyma do
órgão, — o estado geral do doente começou a ser cada
vez mais satisfactorio,— e as forças—em parte abatidas
pelo tratamento antiphlogistico— adquiriram promptamente o primitivo vigor; — o sopro cavernôso — dia
para dia — tornou-se menos pronunciado, até que
desappareceu; —
E, aos vinte e sete dias de moléstia, o preto sahia
completamente restabelecido.
D'esta observação conclue-se: 1° que o sopro cavernôso — dependente de um abcesso pulmonar — é
muito raro ; 2° que os antecedentes de urna pneumonia,
sua marcha e a existência do sopro na base do pulmão,
tornam fácil o diagnostico da inflammação terminada
por suppuração; 3° que os escarros da pneumonia
suppurada teem um caracter especial; 4° que — dadas
certas circumstancias—a inflammação do parenchyma
pulmonar, terminada por suppuração, é moléstia curavel.
A respiração cavernosa annuncia — pois—dilatação
em ampulheta de um bronchio muito volumoso; ou a
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existência de caverna propriamente dita. Porém, daí
escassez das dilatações bronchicas em ampulheta, e de
escavações pulmonares devidas a abcessos, gangrena,
etc., comparada á freqüência da tísica, podemos
assegurar — nove vezes em dez — que a respiração
cavernosa indica uma CAVERNA proveniente da fusão
tuberculosa.
O.—RESPIRAÇÃO AMPHORICA.—Ruído retumbante,
de timbre metallico, que imitámos perfeitamente soprando n'um pote vasio ou n'uma garrafa de gargalo
estreito.
E' mais manifesto na inspiração do que na expiração.
Permanente ás vezes, — outras vezes, intermittente, — de ordinário começa a manifestar-se com o
máximo de intensidade, porém não é'raro ir gradualmente augmentando ; —
Coincide quasi sempre com o tinido metallico.
A respiração amphorica bem caracterisada exprimirá— quasi infallivelmente — um PNEÜMO-THORAX
COM FISTÜLA PULMONAR , Mal caracterisada, pôde —
não só revelar essa mesma moléstia — como também
ser indicio de vasta CAVERNA QUASI SEMPRE TUBERCULOSA.
A condição physica que determina o phenomeno, é a
existência de ampla cavidade, communicando com o
bronchio por uma abertura estreita. Skoda nEo julga
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necessária a communicação da cavidade com os broncliios; basta que a escavação seja separada do bronchio
por uma lamina delgada do pulmão. Entretanto, observa Dias da Cruz, os factos de intermittencia da
respiração amphorica não se podem explicar pela
alternativa de maior ou menor espessura de uma
lamina do tecido, e sim pela alternativa da aber"
tura ou occlusão da flstula pulmonar. Parecem, pois,
invalidar a affirmativa do professor allemão.
Rilliet e Barthez, Béhier e Landouzy citam factos
de derramamento consecutivo ao pleuriz, em que
perceberam a respiração amphorica. E' mais raro.
Mas, onde o phenomeno apresenta-se no seu maior
gráo de intensidade, com o caracter metallico muito
pronunciado, é — como já vimos — no PNEÜMO-THORAX
COM PERFORAÇÃO DO PARENCHYMA PULMONAR, quasi

sempre ligado á tuberculos em suppuração. Quando na
cavidade pleuritica,além de gazes, ha também líquidos
derramados ( HYDRO-PNEUMO-THORAX), o sopro amphorico faz-se acompanhar de tinido metallico.
Só a sede, natureza e marcha dos symptomas thoraxicos que precedem o apparecimento do sopro amphorico, accrescenta o pró f. Torres Homem, podem
com muitíssima probabilidade concorrer para o esclarecimento da causa primordial d'esse phenomeno, attribuindo a uma caverna tuberculosa, ou a abcesso
24
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consecutivo á pneumonia, á gangrena do pulmão, ow|
—ainda—ao derramamento pleuritico que, ulcerando]
a folha visceral da membrana serosa, estabeleça coma
municação com os bronchios por intermédio de umaj
fistula pulmonar. E cita este exemplo :
N'um dos quartos particulares do hospital da Santa]
Casa de Misericórdia, observou ainda o prof. Torre^j
Homem um caso de hydro-pneumo-thorax, excessivamente pronunciado, cujo ponto de partida fôraj
um pleuriz traumático seguido de derrame sero-pu-i
rulento. Quando parecia melhor da inflammação dsjt
pleura, sentio o doente uma grande dor na partB
lateral direita do thorax, acompanhada de accessos|
convulsivos de tosse, e expectoração de matéria sero«j
purulenta tão fétida que—difflcilmente — se podia|
permanecer junto;—
Nos dous terços inferiores da parte lateral direita
do thorax, no terço inferior da parte posterior e naj
região mamaria, ouvia-se distinctamente o sopro amj
phorico com seu caracter metallico em gráo altamente!
acentuado; —
A percussão forneceu-lhe som tympanico no limitç
superior do espaço em que se ouvia o sopro, e sor
completamente obscuro na base do peito. Os comme*
morativos e demais symptornas que acompanhavam!
a respiração amphorica, guiaram-n'o em o juizol
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diagnostico que formulara, com o qual concordaram o
collega assistente Dr. Baptista dos Santos, e s. ex. o
sr. barão de Petropolis.
4° Ruídos anonnaes da respiração

Os ruidos anormaes formam dous gêneros distinctos:
os stertôres e o ruído ou bulha de attrito.
Os primeiros passam-se dentro do órgão, — o segundo, na superfície do pulmão.
1° gênero.— Ruido de attrito ou de fricção

Attrito pleuritico.— As duas folhas pleuriticas
que — no estado normal — e — ao tempo dos movimentos ascendentes e descendentes do pulmão—se desusam silenciosas uma sobre outra pelo polido das
superfícies humedecidas de serosidade, roçam com certo
ruído quando se reúnem certas e determinadas condições pathologicas.
Excessivamente análogo ao ruído que produz o pergaminho mais ou menos sêcco, é o attrito pleuritico
ordinariamente entrecortado, e como que constituído
de muitos estalidos successivos. Applicando-se sobre o
pavilhão da orelha a palma da mão esquerda, e com
a
polpa de um dos dedos da mão direita friccionando
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devagar as articulações metacarpo-phalangianas, d
modo a produzir pequenos estalos sêccos, íingetambem — e perfeitamente — a bulha anômala de qud
nos occupâmos.
Coincide de ordinário com o primeiro tempo d
respiração,—raramente só com o segundo,—alguma
vezes com ambos, — e — em certos casos — com o finjf
das longas inspirações.
Apresenta algumas variedades na aspereza e inton
sidade, razão pela qual admittimos um attrito mai
brando ou ruído de simples roçamento, —e um roçar]
mais duro ou raspadura.
A's vezes, no começo, semelha-se a uma crepitaçã<
grossa e desigual; — convertendo-se depois no verdadei
ro som de attrito, apresenta as duas modalidades acima
Quando excessivamente pronunciado, a bulha dal
fricção não só é ouvida pelo medico á certa distancia
da caixa thoraxica, como perceptível ao próprio doente ;í
a mão applicada no ponto correspondente á lesão, percebe bem claro o attrito nos dous tempos da respiração.
Para que se produza o ruído de fricção, é preciso
que as folhas da pleura, ou — quando menos — umi
d'ellas, apresentem asperezas, e que rocem uma sobra
outra nos movimentos de subida e descida das costellas:
essas asperezas dependem quasi sempre da presença da
falsas membranas adheridas á superfície das pleuras.

O ponto de escolha é a parte média e lateral ou
posterior do thorax ; raras vezes se observa no ápice ;
c pôde ser ouvido n'um espaço mais ou menos limitado,
chegando a estender-se a todo o lado do thorax.
Torres Homem refere que, para a casa de saúde
de Nossa Senhora d'Ajuda, entrou um americano
accommettido de pleuriz chronico. Em toda a face
anterior esquerda do peito, da região infra-clavicular
á nona costella, ouvia-se claramente o attrito pulmonar.
Práticos fraucezes e inglezes apresentam factos
idênticos.
Ha casos em que a crepitação sêcca (craquement),
bem como o siertór sub-crepilante (rale crèpitant),
podem simular a bulha de fricção ; a dúvida, porém,
•só desvanecerá desde que attendermos á sede do phenomeno, ás circumstancias que o precederam e acompanham .
Encontra-se o ruído de attrito no PLEURIZ ; em alguns
casos de TUBERCULOS DA PLEURA, sem adherencias;
n'outras ALTERAÇÕES ORGÂNICAS D'ESSA MEMBRANA ;
e muito raras vezes em certas variedades do EMPHYSEMA PULMONAR.
Porém, quasi sempre o phenomeno indicará um
IJ
LEURIZ EM VIA DE CURA : na invasão poucas horas
persiste a sêccura da membrana, Sendo logo seguida
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de derramamento, motivo pelo qual é raro ouvir-se ai
bulha de attrito.
Se o ruído do attrito é unicamente percebido 110
ápice do peito, temos todos os dados para suspeitar um|
PLEÜRIZ TUBERCULOSO.

A seguinte observação é um exemplo frisante d<
que fica dito com relação á freqüência e importância
do ruido de fricção no começo dos pleurizes, ou quandç
não haja ainda notável derramamento, ou que
liquido derramado tenha sido previamente absorvido.
Occupava o leito n. 10 certa mulher com um vast
derramamento na cavidade pleuritica esquerda, lenta-J
mente desenvolvido depois do parto. Nos trez pril
meiros dias da entrada para o hospital, e já com oit
de moléstia, ouvia-se sempre no ponto correspondent
ao angulo do omoplata—em direcção do rachis
a bulha de attrito própria do pleuriz ; —
O sr. barão de Petropolis observou a mesma cousal
Quando os phenomenos geraes mais se aggravaraaa
e o abaúlamento do lado esquerdo do thorax mai
. nifestou-se de modo notável, e a percussão fornece
um som completamente maciço (lanquàm percusé,
femoris) em toda a extensão desse lado, afora o sôprl
bronchico fraco na fossa supra-espinhosa, ouvia-s|
apenas um silencio completo de respiração; já
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havia nem vestígios do attrito que—anteriormente
. fora tão manifesto ; —
Ao tratamento mais apropriado, a doente foi melhorando ; e — quando os progressos da resolução da
moléstia se acentuaram —• de novo foi ouvida a bulha
de fricção.
2° gênero.—Stertôres

Os stertôres são ruídos anômalos que, gerados durante o acto da respiração pela passagem do ar atra vez
das vias aéreas, se misturam e confundem com o
murmúrio respiratório, obscurecendo-o ou substituindo-o completamente.
Os autores d'este compêndio dividem-nos em dous
grupos: uns — chamados sêcoos ou vibrantes, porque
só consistem em sons variáveis; e outros—humidos ou
bôlhosos — porque são formados por bolhas.
Rejeitando a divisão acima por confusa, Torres
Homem divide os stertôres em: sibilante, sonoro,
crepitante, sub-crepitante ou mucôso, cavernôso ou
gargarêjo.
Pequenas modificações, ajunta elle, que—ás vezes—
apresenta uma bulha anômala, não devem ser consideradas outras tantas bulhas distinctas, e autorisar
uma subdivisão. -Tanto mais que essa multiplicação
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dos stertôres não traz senão desvantagens para o diagnostico, porque a confusão é sua conseqüência for-1
cada. Todas as necessidades da prática, conclue,]
estão satisfeitas com a divisão que apresento.
As vantagens que o professor Torres Homem aponta j
em seu systema de divisão, nos parece de todo o ponto,]
apparentes.
Barth e Roger tomando os stertôres que prendem-se J
pelos extremos, os que mantêem entre si tão intimai
relação que se misturam e confundem, e ainda — porl
amor da ordem e da harmonia — os que não se pôde™
separar sem distanciar, pois—na verdade — não passatia
de modalidades eexagerações uns de outros, formara™
grupos que—longe de crear embaraços — aplana-os.1
Torres Homem, ao contrário, dispondo em linha osj
differentes stertôres, não só cortou o engenhoso fio quel
os ligava e coordenava, tornando-os mais accessiveíM
à percepção e mais perduraveis na memória, como
levou seus discípulos á convicção de um erro, offe-J
recendo-lhes seu systema como o mais simples ei
intuitivo.
Começando por separar o stertôr sibilante do sterlôri
sonoro, depois de repetir integralmente com respeito!
ao segundo o que dissera sobre o primeiro, concli»
afirmando que: tudo quanto eocpendêra com re~\
lação ao stertôr sibilante, é igualmente

ao stertôr sonoro; porque esses dous stertôres apparecem sempre simultaneamente.
Dispensando-n^s de qualquer outra observação, pedimos vénia ao mestre para, com Dias da Cruz, preferirmos a divisão de Barth e Roger.

i° Stertôres vibrantes

Compreliendem-se debaixo d'esta denominação duas
variedades principaés do stertôr sonoro: o sonoro
agudo ou sibilante e o sonoro grave ou ronco.
O primeiro semelha-se a um assovio mais ou menos
agudo, sem ser muito longo : é comparado ao zunido
que faz o vento atravessando uma fresta ; o segundo,
caracterisa-se por um ruido musical mais grave, que
imita o ronco de quem dorme, ou — melhor ainda — o
o som d'uma corda de rabecão rapidamente vibrada.
Quasi sempre reunidos, alternam-se muitas vezes e se
substituem mutuamente.
O primeiro ouve-se tanto na ins como na expiração,
porém é mais freqüente n'aquella do que n'esta;
Contínuo, ás vezes, — outras, intermittente;
Ora isolado, ora misturado com o sonoro grave ou
o mucôso; —

l
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O sibilo que distingue este stertôr é—n'alguns casos!
— tão forte, que — para percebêl-o — não precisa •
medico applicar o ouvido ao peito 4o doente; •—•
Ordinariamente observâmôl-o em grande extensãol
nos dous lados do thorax ; apparece em uma inspiração!
deixa de ser percebido na outra, de novo se apresents|
na seguinte, e assim por diante ;
c — ás vezes — acontece que, depois de ter sido benil
apreciável durante grande numero de inspirações, m
mesmo observador não torna a encontral-o por espaç
de algum tempo : é o que se dá cora freqüência quandl
um doente de bronchite, depois do primeiro examel
expectora abundantemente, e d'esse modo desembaraç
os canaes broncliicos das mucosidades que os obstruiãol
Como o primeiro, ouve-se o segundo em um ou outra
dos movimentos respiratórios, podendo ser contínuo oi
intermittente, isolado ou de mistura com o sibilanté!
ou com o mucôso.
A causa d'estes dous stertôres é a mesma : o estrel
tamento dos canaes bronchicos, quer por inchação díj
membrana que os cobre, quer pela presença de mucosíj
dades mais ou menos espessas que revestem o interior
da mucosa, e podem formar cordas ou enfreiamentol
que vibram á passagem do ar. As mucosidades si
desprendem, mudam de logar, desembaraçando una
pontos e occupando outros ; cTahi -a explicação dal
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iiitermittencia do phenomeno acústico, e da variabilidade de sua sede.
No período de sêccura da membrana, isto é, na
invasão, os dous stertôres encontram-se sós; com o
progredir da moléstia — humedecendo-se a mucosa—
são substituídos ou acompanhados de stertôr mucôso.
O stertôr sonoro pôde ser ouvido n'uma porção de
moléstias, entre as quaes destacam-se: a aslhma,o
emphysema pulmonar, as flegmasias ou os catarros
dos bronchios, e a compressão d'estes conducíos por
tumores assestados no seu, trajecto, — estados mórbidos diversos, com um elemento commum, que é= o
estreitamento momentâneo ou permanente d'este ou
(1'aquelle ponto das vias aéreas.
Attendendo d freqiiencia dos catarros bronchicos
e escassez comparativa das oiitras condições mórbidas nas quaes se podem manifestar a ROKQUEIRA
e o SIBILO, o stertôr SONORO denunciará quasi com
segurança um ESTADO FLEGMASICO ou FLUXIONARIO
nOS BRONCHIOS.

O stertôr sibilanté, ligado á bronchite—o que
ordinariamente acontece — diz Torres Homem — não
só serve ao medico para o diagnostico, mas ainda na
apreciação da marcha da moléstia. Muito intenso, e
com o respectivo caracter musical acentuado, o sibilo
-^desde que a injlamrnação dos bronchios começa
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seu trabalho de resolução — diminue de intensidade ;|
apparece ao mesmo tempo que o stertôr sonoro, porémj
com muita inconstância; ou é por elle completamentef
substituido quando a mucosa bronchica vae gradual*
mente humedecendo-se, e nos conductos aéreos
accumulam mucosidades em grande quantidade.
2" Stertôres bôlüosos

Comprehendem o stertôr crepitante, o sub-crepitante|
e o cavernôso.
A..— STERTÔR CREPITANTE.—O stertôr crepiíanteà
também chamado vesicular, por dar-se nas cellulaai
pulmonares, transmitíe ao ouvido a sensação de umsl
crepitação fina e sêcca, análoga aos estalinhos que o
sal produz quando calcinado a calor brando n'urnâ|
d'essas caçarolas dos laboratórios chimicos; ou
ruido que faz uma mécha de cabêllos esfregando-sá
entre os dedos, junto do conducto auditivo ; ou — ainda!
— aos pequenos estalidos que fornece a esponja humidal
quando, depois de comprimida, volta ao seu primitivol
volume.
Percebido unicamente durante a inspiração, cujql
murmúrio de ordinário encobre, parece formado
pequenas bolhas, todas iguaes e numerosas e quasr'
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seccas, preenchendo todo o primeiro tempo da respiração ; —
As mais das vezes permanente, deixa n'alguns casos
de o ser, e desapparece depois das trez primeiras inspirações ; —
Muitas vezes só, outras vezes é acompanhado de
sopro bronchico ou de stertôres peculiares á bronchite.
Ha casos em que a crepitação só pôde ser ouvida no
fim da inspiração ; em outros, o phenomeno manifesta-se logo depois da tosse, durante as fortes inspirações que se lhe succedem immediatamente, não sendo
percebido fora d'essas condições; —
Seu ponto de predilecção é a parte posterior e
inferior do peito, de um só lado ; —
Admitte-se geralmente que é devido á passagem do ar
pelos líquidos contidos nas vesiculas pulmonares, e á
formação de bolhas que estallam depois na superfície;—
porém, como falha na expiração, e pôde unicamente
ser ouvido na segunda metade da inspiração, é mais
racional — como quer Jaccoud — attribuil-o ao descollainento rápido e ruidoso das paredes alveolares
aglutinadas por líquidos pulmonares.
Sendo pequena a cavidade das vesiculas e diminuta
- no começo — a quantidade de líquidos produzida
pela inflammação, por esse motivo a crepitação pneumonica é fina e pouco humida.
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Quando, porém, em virtude da resolução da moles-i
tia, maior cópia de líquidos é segregada, o stertôr nã<a
só torna-se muito mais humido, como também suas!
bolhas sobem de ponto em seu desenvolvimento (sub-J
crepitação).
Só o ruído de attrito e o stertôr sub-crepitante |
podem ser confundidos com o stertôr crepitante J
O primeiro, comquanto possa — ás vezes — justificar!
um engano, maximè ao medico inexperto, tem com-J
tudo alguns caracteres que o distinguem da crepitação .1
E' completamente sêcco e áspero, e vae gradualmente!
augmentando de intensidade até tornar-se bem mani-1
festo, sobretudo quando situado muito superficial-]
mente.
O stertôr sub-crepitante, por muito fino que seja J
differe sempre do crepitante ; suas bolhas são maiores!
e mais humidas.
Apresentando-se um doente com crepitação acom-1
panhada de tosse e febre, diagnosticaremos com se-3
gurança uma pneumonia em primeiro período, ainda l
mesmo que falhem os escarros característicos. Se o J
stertôr crepitante for substituído pelo sopro tubário,!
indicará que a inflammação progredio, passou ao se-|
gundo gráo, — em summa, que o pulmSo está liepatisado. Se — com o desapparecimento do sopro — coin-1
cidir a existência do stertôr sub-crepitante (stertôr

cie retorno), diremos que a moléstia começa a resolver.
G-risolle chama ruído de tafetá ao phenomeno que
i-csulta — ás vezes — da mistura do stertôr crepitante com o sopro bronchico, quando este tende a
substituir áquelle: é um ruído que só existe na inspiração ; — e, segundo elle, caracterisa um endurecimento limitado á superfície do pulmão ; —
Por mais que o tivesse procurado, nunca Torres
Homem encontrou semelhante ruido,—nem lhe consta
que prático algum d'esta cidade o percebesse ; —
Barth diz semelhar-se ao ruido produzido pelo
rasgar do tafetá.
Encontra-se na pneumonia, no edema, n'algumas
fôrmas de congestão, e na apopleocia pulmonar.
Attendendo á grande freqüência da flegmasia do
pulmão opposla d escassez comparativa do edema
p da apopleosia, o STERTÔR CREPITANTE, principalmente quando estão seus caracteres perfeitamente
assignalaãos, é signal quasi pathognomonico da
PNEUMONIA NO PERÍODO DE CONGESTÃO. Segue-se-lhecm freqüência o EDEMA.
IS.— STERTÔR SUB-CREPITANTE (mucôso,bronchico
humido).—E' exactamente igual ao som que produzem
fts crianças soprando por um canudo, para fazer bolhas
de sabão. Varia segundo o numero e volume das
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bolhas, conforme a densidade do liquido. D'ahi
distincção em fino, médio e grosso ; —
Collocado entre o crepiíante e o cavernôso, pôde]
confundir-se com elles.
Na divisão de Torres Homem, é o intermediário do|
crepitante e do mucôso, sendo suas bolhas mais nu-l
merosas, finas e sêccas que as d'este, porém menos]
do que as d'aquelle.
O professor de clinica da Escola de Medicinal
da Corte diz que, comquanto a divisão de Barth
Roger em nada prejudique a clareza e ordem do estudo,;
acha — não obstante — pouco de accôrdo com a boa
prática conservar-se a mesma denominação para dous
phenomenos cuja significação pathologica é tão di-|
versa.
Prescindindo da confissão feita pelo próprio pró-l
fessor, de que no systema de Barth e Roger nem]
a clareza nem a ordem d'estudo são prejudicadas!
cumpre-nos — desde que preferimos este methodo —nãc
deixar passar desapercebida a estranheza que caus
— áquelle mesmo professor—a conservação, poi
de accôrdo com a Ma prática, da mesma denomi~\
nação para dous phenomenos pathologicos de sü
gnificação diversa.
Nem a denominação é a mesma, nem diversa aj
significação pathologica.
•

A primeira palavra serve de denominação; a segunda, dá idéia—não só da natureza do effeito — como
da causa. Por este modo fica ligada ao nome a sua
immediata definição.
Tanto importa como dizer: um stertôr que, em
virtude da sensação que nos transmitte aos sentidos,
chamou-se crepitante; por ter subido do ponto, apellidou-se sub-crepitante ; e, em razão das causas physicas que o geraram, accrescentou-se-lhe mucôso. E'
como se dicessemos n'uma só expressão: stertôr-subcrepitante-mucôso.
Quanto á sua significação pathologica, attenden'lo á
própria definição, anologias, sede de predilecção, condições physicas que os produzem, e debaixo das quaes
apparecem ; coincidências, permanência e isolamento ;
pontos de percepção, e o momento; freqüência nas
moléstias, e relações com os demais phenomenos,
vemos manifestamente que não é possível distancial-os
sem constrangimento do estudo.
Só por occasião do seu apparecimento separam-se
por condições oppóstas, meramente secundárias ; mas,
isso que importa se — no ponto objectivo — os dous
stortôres abraçam-se tão intimamente que o próprio
professor Torres Homem, distinguindo-osecondemnando-os, incumbe-se de fundil-os quando accrescenta:
se as desordens chegarem às ultimas ramificações,
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o stertôr apresentará bolhas tão finas e confluentes,
que deixará de ser MUCÔSO para passar a SUBCREPITANTE.

Isto significa que o stertôr constituído por bolhas
grossas, liumidas e raras, em contraposição ás do mucôso, numerosas, finas e sêccas, passou por tal evolução
que—invadindo caracteresdo primeiro — com elleconfundiu-se de modo a não se poderem jamais desligar.
Esse ponto em que os dons stertôres se chocam es
misturam e fundem, reconhece o próprio que pretende
divorcial-os, quando diz: « as bolhas do stertôr mucoso são GROSSAS, HüMiDAS E RARAS quando as pri- •
meiras ramificações bronchicas encerram pequena
quantidade de mucosiãade pouco espessa; serão
MENOS AMPLAS, MAIS SÊCCAS E NUMEROSAS estando tt\

sede do liquido mais abaixo, e se este — além de
abundante — for viscôso; mas, quando as desordens
chegarem ás ultimas ramificações^ o slertôr apresentará bolhas TÃO FINAS E CONFLUENTES, que dcÍ-'\
ceará de ser mucôso para passar a sub-crepitanle.
Vejamos agora como define este professor o stertôr
sub-crepitante: são bolhas numerosas, finas e sêccas,..
Não estarão ahi incluídas as modificações porque
passou o stertôr sub-crepitanto, para tornar-se—como •
elle quer — mucôso ?
Evidentemente,
<
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Portanto, longe de separados, devem representar
um só phenomeno ; e se tem modalidades e transições,
líarth e Roger preveniram já a confusão quando distinguio-os em fino, grosso e médio.
O stertôr sub-crepitante acompanha a inspiração e
a expiração, sendo sua sede de escolha a parte inferior
e posterior do peito em ambos os lados ; —
Ora é permanente, ora desapparece com pequenos
intervallos; —
A tosse e a expectoração modificam-n'o de modo
sensível; —
Existe quasi sempre acompanhado do stertôr sonoro
ou do sibilante.
A explicação d'esse phenomeno está na existência
de líquidos, muco, sangue ou pus, atravessados pela
columna de ar no acto da respiração.
Pôde confundir-se com o stertôr cavernôso ou gargarêjo ; e — para que a confusão se effectue — são
indispensáveis duas condições: que as bolhas do stertôr
mucôso sejam muito grossas e liumidas, e o phenomeno
se Iknite ao vértice do pulmão; — e que a caverna suspeita seja reputada de pequenas dimensões. Os cominemorativos, a marcha da moléstia e os symptomas
concomittantes, concorrerão efiicazmente para dissipar
qualquer dúvida nos casos em que os signaes fornecidos
pela escuta se tornem ambíguos.
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O stertôr sub-crepitante pôde ser ouvido em innu- |
meras moléstias, taes como a bronchite no segundo
período, as differentes espécies de catarros da membrana mucosa pulmonar, a dilatação dos bronchios com hypersecrecção; em certas fôrmas de congestão e
apoplexia pulmonares; e tísica no começo da fusão i
dos tuberculos.
De todas essas affecções, as duas mais frequentesl

mistura com a respiração cavernosa, é que o destingue.
Percebido tanto na inspiração como na expiração,
circumscreve-se de ordinário ao ápice dos pulmões; —
casos ha, porém, em que pôde existir na parte média,
ou mesmo na parte inferior do peito. A's vezes, occupando a parte superior do peito, apresenta bolhas mais
pequenas, de timbre mais claro e destituídas de respiração cavernosa : é o stertôr cavernulôso.
O stertôr cavernôso é tanto mais intenso e pronunciado, quanto mais ampla a cavidade que o gera.
N'alguns casos é observado em distancia ; quando a escavação é muito superficial, o próprio enfermo distingue-o.
Quasi sempre permanente, o gargarêjo só deixa de
existir quando substituído pelo sopro cavernôso ou pelo
amphorico.
Ha cavernas tuberculosas tão profundamente situadas, que só pela tosse pode-se provocar o apparecimento do stertôr cavernôso.
Ao lado da observação citada por Barth e Roger,
de uma moça que tinha logo abaixo do ponto correspondente á clavicula esquerda uma escavação
tuberculosa, cujo gargarêjo era ouvido a trinta e trez
centímetros em distancia do peito, Torres Homem
refere este facto que — em sentido contrário — bem
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SãO a BRONCHITE 6 OS TUBERCULOS NO PERÍODO INCIPI-]

ENTE DE AMOLLECIMENTO : a manifestação do STERTÔE!
SUB-CREPITANTE deve-nos,portanto, fazer suspeitará
—principalmente — d'estas duas moléstias, ap-l
peüando para a sede de predilecção do stertôr
como guia seguro ao diagnostico.— Se as bolhas,i
muito numerosas na base dos dous pulmões, di-â
minuem á proporção que o ouvido do observador^
mais se approxima do ápice dopeito, a existência daí
BRONCHITE é quasi certa ; se, ao contrário, ausentes*
ou pouco numerosas na base do thoraoo, são ouvidas '\
mais claras e mais numerosas á medida que — íras-j
cultando — subimos, diagnosticaremos uma TUBER-!
CULOSE NO PERÍODO DE FUSÃO.

C.— STERTÔR CAVERNÔSO (gargarêjo).— Exage- •
ração do stertôr mucôso, é constituído por bolhas
pouco numerosas, grandes, muito desiguaes, de envolto,!
com a respiração cavernosa. — A coincidência de sua

II
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mostra as difflculdades de um exame conscieiicioso;
pela escuta:
Em 1865, entrou para a 6n enfermaria da Misericórdia, um moço de 25 amios, no mais adiantado gráo :
de marasmo, com a face hippocratica bem caracterisadaJ
tossindo, G expectorando uma matéria muco-purulent«
— com todos os symptomas, em suinma, da tísica tu«3
berculosa no ultimo período ( abstracção feita da per- i
cussão e escuta, de que—por ora—prescinde); —
Os alumnos emittiram logo seo juízo diagnostico!
e prognostico ; e — emquanto o professor examinava!
outro doente — alguns d'elles auscultaram o tísico, •
com sorpresa declararam não perceber gargarêjo ner
sopro cavernôso em parte alguma do thorax ; —
Com effeito, no ápice de ambos os pulmões, tanto an-l
terior como posteriormente, ouvia-se com summa cla-l
reza o stertôr mucòso dependente da fusão tuberculosa,1!
porém — em ponto algum — era manifesta a existência^
de caverna bem formada, que se denunciasse pelo sòprol
cavernôso ou pelo gargarêjo, nem mesmo pela pectori- '
loquia; —
Mandou o doente inspirar amplamente, depois tossir!
e só então percebeo o gargarêjo, que parecia ligado aí
uma escavação situada em ponto muito central dol
pulmão direito; —
Trez dias depois o doente expirou ; -i-
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A autópsia mostrou que — na extensão de trez
pollegadas e meia pouco mais ou menos — o parenchyma pulmonar, em sua porção mais profunda,
achava-se escavado longitudinalmente; a caverna era
pouco ampla no sentido transversal, estava imcompletamente cheia de um liquido purulento, e cercada
por todos os lados de uma infinidade de pequenas escavações do tamanho de uma avelã; duas, completamente
vazias, existiam no ponto mais culminante do órgão,
admittindo facilmente — na cavidade — uma noz.
Tuberculos agglomerados em massas irregulares,
nas diíferentes phases de desenvolvimento, e quasi
todos amollecidos, caverniculas com as dimensões de
um caroço de feijão, occupavam o resto do pulmão
direito e grande parte do esquerdo.
Porque motivo a caverna maior não se revelou claramente ao ouvido, em nem um dos repetidos exames
a que se procedeu ? pergunta elle. A situação profunda,
bem como sua fôrma (mais longa do que larga),
explicam a razão pela qual — só aos esforços da tosse
- o gargarêjo era confusamente percebido? As condições plrysicas necessárias á producção do phenomeno
deixariam de existir ? Responde pela afirmativa; tanto
mais que o stertôr mucòso era por tal fôrma pronunciado, que devia encobrir qualquer oulro ruido
pouco intenso.
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A causa physica do stertôr cavernôso é a existência
de ampla cavidade no pulmão, contendo líquidos a.J
gazes, e communicando corn os bronchios.
E' preciso que o ar atravesse os líquidos para dar-se
o phenomeno; se os bronchios abrem-se acima do
nivel do liquido, falha o stertôr; se a caverna está
toda cheia, também não se ouve.
Como vimos, a condição physica geradora do stertôr
sub-crepitante, do mucôso e do cavernôso ê sempre
a mesma: o ar, entrando e sahindo , atravessa os
líquidos, produzindo bolhas que — ao arrebentar —
fazem bulha. Se os canaliculos atravessados são dei-j
gados, temos o stertôr sub-crepitante fino ; se os cauaes
são medianos, o stertôr mucôso ; e — finalmente — ,
se a cavidade é ampla, o stertôr cavernôso ou gargarêjo. D'ahi resulta que a transição de um para outro
d'esses stertôres, é imperceptível.
Alguns práticos, e entre elles Racle, dizem ter ob- ;
servado em toda a extensão de um dos lados do thorax,
concomittantemente com a obscuridade de som obtida
pela percussão, um gargarêjo muito pronunciado,
sempre com o mesmo caracter quanto á fôrma e intensidade .
Chomel, que observou o phenomeno, explica-o pela
existência simultânea de um derramamento pleuritico
e de caverna pulmonar apenas separada da pleura por

um septo muito tênue, ou communicando com ella
por meio de abertura estreita, a qual — não permittindo
;i entrada do ar — impede que se forme o pneu mothorax. O stertôr cavernôso, gerado nessas condições,
é transmittido ao lado todo do peito pelo liquido
derramado na pleura.
Na maioria dos casos, ou mesmo na totalidade, o
stortôr cavernôso ou gargarêjo exprime a existência
do uma ou mais cavernas resultantes da fusão tuberculosa ; motivo pelo qual sua sede de predilecção
ô nos pontos do thorax correspondentes aos ápices do
pulmão, tanto anterior como posteriormente.
Em um mesmo lado do peito pode-se ouvir, e assim
acontece freqüentemente, o gargarêjo, o stertôr mucôso,
o sub-crepitante e o crepitante ; basta — para tal
facto—que um pulmão esteja cavernôso, haja complicação de pneumonia em primeiro período (o que
ó muito commum), e a inflamrnação dos bronchios,
inseparável da tísica adiantada, torne-se mais pronunciada, e a secrecção mucosa muito abundante. Independentemente da bronchite, quando existem cavernas
umas amplas e outras pequenas, o stertôr cavernôso
— conseqüência das primeiras — é acompanhado do
^tertôr mucôso de grossas bolhas próprias das segundas.
Nos casos em que ha duas ou trez moléstias no
mesmo pulmão, as dificuldades são maiores para
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quem não está habituado a auscultar. Duvidámos—
ás vezes — do juizo acertado de um diagnostico,, somente porque — tendo ouvido, por exemplo, os ruídos j
peculiares à tuberculisação pulmonar — percebemos!
também os que dependem das outras lesões.
Isso acontece, principalmente, áquelles que — nvéis
na prática—excluem do espirito a idéia da existência si^
multanea de affecções pulmonares de natureza diversa^
Além desses, ha outros ruidos que são audiveis
primeiro tempo da respiração; —
Por pouco freqüentes, não estão ainda bem estudados ; —
O attrito pulmonar (froissement pulmonaire) des-l
cripto por Fournet, é um phenomeno que elle dizl
semelhar-se ao roçar de um tecido comprimido
corpo duro;
E accrescenta : pôde apresentar fôrmas e grãos differentes: 1° no mais alto gráo, é um ruido de courá
novo, não differindo do da pericardite senão em ser ur
pouco mais agudo; 2° em gráo menos elevado, é uma
espécie de gemido com entôação variada, conformei
estado de oppressão do doente, e a força e rapidez àü
respiração ; porfim, no 3" gráo, o menos intenso ei
mais freqüentemente observado, semelha-se ao ruído
fraco, veloz e sêcco, que produzimos soprando no paj
de seda.
'
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Além de Fournet, não consta que ninguém mais
observasse o tal attrito pulmonar,com. suas variantes.
Os próprios autores d'este livro, que tão circunstanciadamente se occuparam do estudo da escuta em
suas multiplices applicações clinicas, confessam nunca
tél-o ouvido; —
Andral, merecidamente considerado uma das mais
competentes autoridades na prática das affecções thoraxicas, até vinte annos passados não tivera occasião de
apreciai-o; —
Torres Homem, declarando que — d'entre os muitos
collegas que consultou — nem um disse-lhe ter percebido o attrito pulmonar, argue : será — com effeito
— uma nova bulha anômala ? não poderá em rigor ser
classificada entre as modificações que apresenta — ás
vezes—o stertôr sub-crepitante, principalmente aquelle
que se nota no vértice dos pulmões denunciando a presença de tuberculos ? — ' E ' uma pergunta esta que —
poremquanto— não pôde ser conscienciosamente respondida ; affirma-o elle próprio.
Ha quem ouvisse, em casos de cavernas tuberculosas do pulmão, um ruido muito rápido,
análogo á pancada de uma válvula, perceptível
'lurante a inspiração, e acompanhando os outros
1'lionomenos acústicos próprios das escavações pulmonares .
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Quando esse ruido for percebido, deve-se suppôr
um obstáculo móvel tapa o orifício da cavidade ulceM
rosa, e que— a cada inspiração— o obstáculo é bruB
camente removido. Pôde ser um fragmento de teciclM
pulmonar quasi totalmente destacado pela fusão tu-1
berculosa, porém ainda adherente às paredes da ca*
verna por um pediculo, e que—collocado diante dáS
abertura de um bronchio— é levantado pela coíumdH
de ar inspirada, cuja passagem rápida determina •
bulha anômala.
Estalidos, — crepitação sêcoat de Torres HoineiM
Consiste n'uma serie de pequenos estalos, como j^B
que dão as articulações dos dedos, quando distendidas
De ordinário pouco numerosos, notáveis principalmenM
durante a inspiração, são tanto mais pronunciadHI
quanto mais prolongado e forte é o tempo do murmul
rio respiratório. A principio sêccos, tornam - se clepoiM
humidos, semelhando-se perfeitamente ás bolhas dB
stertôr sub-crepitante, das quaes não podem ser
tinctos por nem um dos seus caracteres intrinse
(craquements humides}.
O phenomeno tem seu ponto de predilecçao exclusij
vãmente no ápice dos pulmões; e é percebivel nas regiõdl
supra-espinhosa e infra-clavicular. indica a presença dl
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tuberculos em primeiro período até o momento em que
apparecem as bolhas francamente humidas; estas caracterisam o amollgcimento dos productos heteroplasticos.
Dias da Cruz, cuja cadeira ainda hoje se cobriria de
luto senão viesse occupal-a o Dr. José Silva, sustenta
([iio — embora Fournet considere a crepitação sêcca
tão freqüente nos casos de tísica pulmonar incipiente
que affirmaser ouvido nos oito décimos dos casos da
referida moléstia, e na sua affirmativa seja acompanhado pelo professor de clinica da Faculdade de Medicina da Corte — comtudo, nem a sua observação, nem a
de muitos práticos, confirmam esse assêrto.
ARTIGO 3» —ESGUTA DA VOZ

Regras particulares
Aos preceitos e cautelas já descriptos para a escuta
da respiração, accrescentaremos certas regras especiaes, cuja obediência é da mais reconhecida utilidade
na escuta da voz. Tudo quanto aconselhámos com
referencia á posição do doente, tem cabimento aqui;
é preferível que elle se conserve de pé, ou sentado
n'uma cadeira, porque d'esse modo fica o peito mais
accessivel por todos os lados. Inclinando-se de leve
para diante, cruzará os braços.
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Torres Homem acha desnecessário que mandemos <M
doente ler alto ou percorrer a escala dos algarismoaB
para que os sons tenham a intensidade sempre igual,H
dispondo d'esse modo o observador de termo de com-M
paração idêntico: basta que falle com alguma fôrçaM
conservando o mesmo diapazão.
O emprego do ouvido ou do stethoscopo não é JH
todo indifferente: para observar com exactidão uiiíB
phenomeno por sua natureza diffuso, como a broncho-I
phonia, escolheremos a escuta immediata; o mesn^B
succederâ à egophonia que, sendo de preferencial
encontrada no angulo inferior do omoplata, regia»
esta onde com dificuldade pôde ser accommodado B
stethoscopo, não é bem apreciada senão pelo ouviíH
desarmado. Outrotanto não acontece com a pectoria
loquia: phenomeno sempre limitado, muito mais audií
vel se torna quando a transmissão dos sons articuladraM
é feita atravez do cylindro acústico, que tem a van-1
tagem de melhor circumscrever os ruidos, marcand™
com precisão os extremos das lesões que os geram ; -l
Attendendo talvez a essas circumstancias, Laenn^B
recommeuda que o stethoscopo esteja munido do r'^1
pectivoobturador. Assim interpreta-o Torres HomemB
A pressão da cabeça sobre o instrumento ou sobre <•
peito, deve ser moderada, e sempre igual tanto áfl
direita, como á esquerda : sendo muito forte, transmittM
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menos puro e pouco distincto o echo ; e — excessivamente leve — não só muda-lhe a natureza, como
torna-o caprinante.
•*.
Finalmente, é útil para apreciar mais distinctamente
os phenomenos mórbidos da voz, conservar—emquanto
se ausculta—o ouvido livre completamente tapado.
Phenomenos physiologicos e pathologicos
Quando se ausculta sobre o larynge de um indivíduo
que falia, os sons vocaes retumbam no stethoscopo e
chocam o ouvido. No prolongamento da trachéa-arteria,
essa resonancia é um pouco menos aguda e menos
intensa; e — no peito — ouve-se apenas um sussurro,
um zumbido confuso.
A rdumbancia natural da voz, que representa
oxactamente todas suas ondulações,é tanto mais intensa
quanto mais forte e sonora é aquella, e mais próximo
dos grossos bronchios se ausculta, e mais amplo e de
paredes menos espessas ó o peito. Igual em ambos os
lados nos pontos correspondentes, torna-se um pouco
mais manifesta no ápice do pulmão direito, por causa
do maior diâmetro do bronchio principal.
Não podemos dar á voz um typo absoluto e invariável : é de rigorosa necessidade auscultar sempre
ambos os lados do peito, estabelecendo entre elles
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successivas comparações, afim de encontrar — no ladol
são — o typo normal da voz, que servirá de guia :
apreciação exacta dos phenomenos pathologicos.
No estado physiologico, tão depressa a resonancia
da voz é somente exagerada, como soffre ao mesmoá
tempo modificações de natureza, tornando-se tubária-M
bronchica, (broncophonia); caprina (egophonia); ca- •
vernosa (pectoriloquia); amphorica.
A.—A RETUMBANCIA EXAGERADA DA VOZ, 011 BRONCOPHONIA LIGEIRA, é caracterisarla pela resonancia dal
voz um pouco mais forte que a natural, representando»;
um gráo menos que a voz bronchica (broncophonic
verdadeira).

Na maioria dos casos, ouve-se no ápice ou na base
do thorax; pôde, comtudo, sei: observada em muitojl
maior extensão, tanto n'um como em ambos os lados; — j
E' constante; —
Dura tanto quanto a lesão de que depende ; tem a |
mesma significação pathologica que a broncophoniaj|
com esta differença: revelando lesões semelhantes,,,
marcam gráos diversos em seu desenvolvimento ;|
quanto mais exagerada é a resonancia, tanto maisl
adiantada acha-se a moléstia.
16.— A BRONCOPHONIA, VOZ BRONCHICA OU TUBÁRIA, ,1

é uma forte retumbancia de voz no interior da
thoraxica; —
«
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Apresenta-se com diversos gràos de intensidade ;
ora é pura, sem mescla de egophonia, — ora, faz-se
acompanhar de um tremor que modifica o seu caracter
distinctivo..
As regiões em que — mais commumrnente —se ouve
a broncophonia, são as posteriores e lateraes do thorax ;
([liando existe na parte anterior, o quo é raro, observíiraôl-a abaixo das claviculas ; —
Muito variável em sua extensão, depende do espaço
occupado pela lesão que a determina; —
Comquanto menos circumscripta do que a pectoriloquia, em alguns casos só é percebida n'um espaço
ile duas ou trez pollegadas quadradas: muito raras
vezes manifesta-se em todo o lado do thorax, ou mesmo
n'um terço de sua extensão ; •—
Coincide ordinariamente com a respiração bronchica.
Quando a broncophonia é caprinaníe, ou—para
melhor—quando a retumbancia da voz acompanha-se
de tremor, confunde-se um pouco com a verdadeira
egophonia; ha, porém, caracteres exclusivos a cada
um d'esses dous phenomenos, que os distinguem perfeitamente : —
No primeiro, a resonancia é muito pronunciada,
ligeiramente ag.uda e áspera, e o estremecimento
que a acompanha pouco sensível; sua sede é variável,
28
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conservando-se — porém — fixa no ponto em que él
observada; —
No segundo, nota-se justamente o inverso : a voz
retumba pouco, porém o ouvido percebe certa dureza]
na retumbancia, que é francamente caprinante. MaJ
nifesta-se — quasi sempre — no angulo inferior do l
omoplata, podendo apparecer em pontos diversos,!
conforme as posições que o doente tomar.
Torres Homem diz ter observado casos de pneumonia
em que a resonancia broncophonica é tal que produz;.;
ao ouvido uma sensação desagradável. Recorda-se dei
um doente da enfermaria de clinica, accommettido dél
extensa hepatisação pulmonar, que apresentava — na j
região postero-inferior e média direita do thorax —• uma j
bronchophoniatypo. De tão característica, impressionou!
aos seos alumnos pelo elevado gráo de exageração.
A bronchophonia — quasi sempre — anda acom-i
panhada do sopro bronchico ; esses dous phenomenosM
rarissimas vezes apresentam-se isoladamente; poisa
bem, ambos teem a mesma significação pathologica :•
as moléstias em que se observa a respiração tubária,»
são as que contam a voz broncliica em o numero d(a
seus symptomas.
Encontrâmôl-a na DILATAÇÃO DOS BRONCHIOS, NO
PLEURIZ ; e, principalmente, no ENDURECIMENTOS
PULMONAR.
'

Porém, attendendo á pouca freqüência da DILATAÇÃO DOS BRONCHIOS, c quasi sempre um ENDURECIMENTO PULMONAR que a BRONCHOPHONIA exprime;
ora, de todas as alterações em que a densidade do
pulmão se augmenta, a PNEUMONIA E os TUBERCULOS
são incomparavelmente as mais communs.
E acontecendo que se preenchem melhor as condições da voz bronchica na PNEUMONIA do que nos tuberculos, é mais pronunciada na PRIMEIRA moléstia
do que na SEGUNDA. Só accidentalmente apresenta-se
no PLEURIZ ; mas, se n'esse caso-ê forte e extensa,
pôde fazer-nos suspeitar que o DERRAME PLEURITICO
seja complicado de ENDURECIMENTO PNEUMONICO ou
TUBERCULOSO.
C.— VOZ CAPRINA, VOZ SENIL, EGOPHONIA. — Coil-

siste na vibração trêmula da voz, semelhando o balido da
cabra; ou á voz de um indivíduo presa de violento calefrio. Dir-se-ha — ás vezes — que o doente falia com uma
marca de jogo posta entre os dentes (voz depolichinello).
A voz egophonica tem sua sede de predilecção no
angulo inferior do omoplata ; algumas vezes é também
observada na metade inferior da fossa infra-espinhosa.
Dependendo essencialmente da presença do liquido
derramado na cavidade pleuritica, com elle participa
da mobilidade determinada pelas differentes posições
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•em que o doente se colloca. Comquanto raras vezes se
manifeste em toda a extensão de um dos lados do
thorax, bem como nas regiões anteriores e lateraes, \
todavia ha práticos que têm-n'a observado, e mais de
uma vez, n'esses pontos excepcionaes.
Torres Homem affirma não ter nunca ouvido a egophonia em largo espaço do peito ; porér», em trez
casos, com muita attenção por elle verificados, dous na
Misericórdia, e um na casa de saúde do Nossa Senhora,
d'Ajuda, o phenomeno tinha a sede diversa da habitual:
n'um, era percebido claramente no limite superior do;
concavo axillar ; n'outro, na parte média posterior direita do peito, trez dedos transversos abaixo do angulo
do omoplata; no terceiro, ao nivel da mama esquerda. :,
Em 1865, prosegue elle, o ba.rão de Petropolis
chamou a attenção dos alumnos para uma doente que
tinha um derramamento pleuritico na cavidade esquerda, em que se ouvia— com todos seos caracteres!
— a egophonia e o sopro tubário, ambos na região
lateral do thorax.
E' raro observar-se a egophonia em ambos os lados,
assim como também durar por espaço de muito tempodepois de quatro, cinco ou seis dias, desapparece, para]
voltar — • ás vezes — um pouco mais tarde.
Ordinariamente coincide com a ausência completa
do murmúrio respiratório, com a respiração bronchica,
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e com a obscuridado de som obtida pela percussão da
parede thoraxica.
Explica-se a egophonia pelo achatamento dos bronohios, resultante da compressão que — sobre o pulmão
— exerce o liquido derramado ria cavidade pleural,
e pela agitação que as vibrações sonoras produzem na
superfície d'esse liquido.
Para observal-a, cumpre que o ouvido seja applicado
um pouco acima do nivel do liquido, — abaixo não
se ouve nada. E por isso, quando o derramamento
cresce a ponto de encher completamente a cavidade
pleural, desapparece esse phenomeno acústico.
A egophonia verdadeira exprime DERRAME PLEURITICO, QUASI SEMPRE sERÔso.— Se a percebemos de
um só lado, coincidindo com febre, existe PLEURIZ ;
se nos dous lados, sem febre,e com hydropesia geral,
HYDRO-THORAX. — Se apparece no decurso de uma
ftegmasia do parenchyma pulmonar, e — além disso
— desloca-se com as mudanças de posição do doente,
indica PLEDRO-PNEÜMONIA.
A egophonia não só serve como sigual valioso para
o diagnostico, como até ensina ao prático que o derramamento occupa o terço ou a metade inferior do thorax. Quando a moléstia progride, o que facilmente se
conhece pela maior extensão da perda de sonoridade e
da respiração nulla, a voz caprinante cessa de todo,
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como sabemos; mais tarde reapparece, quando a
a absorpção de grande parte do liquido derramado tem j
tido logar: n'esse caso, ha uma egophonia de retorno.
Dance, Bartli e Roger asseveram que a voz ego- ]
phonica pôde existir no hydro-pericardias; suas observações, porém, não teem sido confirmadas.
Na pleuro-pneumonia, acompanhada de derra- ',
mamento, a egophonia é percebida juntamente com a
bronchophonia ; fazendo-se o doente mudar de posição
por differentes vezes, os dous phenomenos tornam-se j
bem distinctos.

ha unicamente transmissão dos sons, que chegam ao
ouvido de modo confuso ; n'esse caso é — às vezes —
muito difficil distinguil-a da bronchophonia exagerada.
Para que a pectoriloquia seja perfeita, são necessárias certas condições próprias da caverna que a
gera : deve ser superficial, de capacidade média, quasi
lisa dentro, isenta de bridas, vazia; de paredes delgadas e — ao mesmo tempo — fortes; e adherente
á face interna do thorax. Se, porém, a escavação é
pequena ou muito ampla, — se está situada no centro
do pulmão ou contém líquidos, — se suas paredes são
flacidas, e si se communica difficil e incompletamente
com os bronchios, a pectoriloquia deixa de apparecer
ou é muito imperfeita.
A voz cavernosa existe commummente no ápice do
pulmão ; circumscripta, faz-se preceder de gargarêjo
<! acompanhar de sopro cavernôso; ao passo que a
bronchophonia, como já ficou dito, coincidindo com a
respiração bronchica, observa-se de preferencia nas
partes inferiores, posteriores ou lateraes do thorax,—
é diffusa, e occupa maior extensão.
A voz cavernosa revela, como o sopro cavernôso, a
existência de urna DILATAÇÃO BRONCHICA GLOBULOSA
(dilatação sacciíbrme); ou de ESCAVAÇÃO PULMONAR

I>.— VOZ CAVERNOSA (PECTORILOQÜIAJ .— Ha VOZ

cavernosa, quando — auscultarido um doente no acto dei
fallar — parece que as vibrações vocaes estão concentradas n'um espaço completamente vazio,cujas paredes '•
devolvem ao ouvido os sons mais ou menos distinctamente articulados. D'alii sua divisão em per'feita e'\
imperfeita.
Para bem aprecial-a, o medico deve servir-se do
stethoscopo; n'esse caso, diz Torres Homem, quando
o donte falia, parece que os sons articulados passam
por dentro do cylindro acústico e impressionam di- |
rectamente o ouvido.
Quando a pectoriloquia ó perfeita, soffre-se a mesma
sensação que se experimentaria applicando o stethos- 1
copo sobre o laryage de quem íalla; quando irhperfeita,
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Da escassez das dilatações bronchicas globulosas, \
e das escavações pulmonares independentes da lisica, comparada com a freqüência das cavernas nos]
tísicos, dedus-se que — de dez casos — em nove ai
vozcavernosa annunciará ESCAVAÇÃO TUBERCULOSA,
maosimè se o phenomeno tiver sua sede no vertioM
dos pulmões.
N'um doente do hospital da Misericórdia, em 1805,
os aluamos — que acompanhavam o prof(3ssor Torres j
Homem — observaram a pectoriloquia typo, occasionada por uma caverna tuberculosa. Permanecendo!
com todos seus caracteres por espaço de quinze d ias J
tornou-se por tal fôrma imperfeita, que semelhava-se{j
á bronchophonia moderada ; se não fosse tão circuíns-J
cripto e acompanhado do sopro cavernôso, diificilmentel
seria reconhecido o phenomeno que pouco tempo antes!
impressionara tão vivamente pela sua intensidade.
Que causas poderiam ter actuado para que se déssej
l
tão completa e rápida mudança? Elias são de tantol
mais diíílcil apreciação, responde o próprio que arguej
quanto a respiração cavernosa conservou-se sempre!
no mesmo estado. Mais uma prova de q u e — e m ]
matéria de auscultação — conclue o mestre, nada ei
fácil, e tudo reclama attenção, estudo e prática.
E.—Voz AMPHORICA.—E' umaretumbanciaperfei-|
tamente análoga ao. sussurro ou ztmido 'inetallico ei
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cavernôso que se produz ao fallar no gargalo de uma
garrafa mal cheia, ou á bocca de um pote vazio nas
suas trez quartas partes.
Depende ordinariamente da transmissão da voz
por vasta cavidade cheia de ar, communicanda livremente com os bronchios.
E'muito menos circumscripta do que a pectoriloquia ;
occupa — quasi sempre — largo espaço n'um dos
lados do thorax.
A voz amphorica exprime a existência de ampla
CAVERNA, ou—para melhor—de PNEUMOTHORAX
com perforação do pulmão ; —
Se o phenomeno, sobre ser pouco pronunciado,
circunscreve-se ao ápice do pulmão, com muita probabilidade dependerá de ESCAVAÇÃO TUBERCULOSA ;—
Mas se, inversamente, reveste-se de grande intensidade, tem o seu metal muito exagerado, e é
percebido em grande extensão do peito, indicará
sem dúvida um DERRAMAMENTO gazôso na CAVIDADE
PLEURITICA .
Um indivíduo inda moço , tuberculoso do segundo
gráp,sendo o pulmão direito ocompromettido, occupava
— havia trinta dias—um leito na Misericórdia, quando
o professor Torres Homem vio-o pela primeira vez
em 1° de Novembro ; —
29
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Com o fim de sustar ou — pelo menos— retardar a
marcha da fusão tuberculosa, fixara-lhe um cauterio
na região infra-clavicular; No dia 27, comquanto houvesse já uma caverna,
cujos symptomas physicos erão muito sensíveis na
fossa infra-espinhosa, o estado geral parecia lisongeiro,
o appetite excellente, a tosse pouco intensa e a expectoração moderada ; na parte anterior a moléstia pouco
tinha progredido.
Animado, o doente pedio alta: recusaram-na,
Na manhã de 29, por occasião da visita, foi encon- :
trado excessivamente pallido, coberto de suor viscôso,
presa de desesperadôra orthopnéa, e queixando-se dej
uma dor aguda na parte lateral direita do peito, que
augmentava-lhe ainda mais a difficuldade de respirar.
Examinando-o, o illustre professor percebeu — nos
dous terços superiores da parte posterior e lateral
direita do thorax—respiração e voz amphoricas, ambas
com o caracter metallico muito pronunciado.
Não havia dúvida, o processo mórbido pelo qual
passava o pulmão,progredindo em profundidade,chegou
a perforar o seo parenchyma, estabelecendo desse modo
uma communicação directa entre a caverna e a cavidade |
pleuritica ; — um pneumathorax foi diagnosticado ;—
e a morte mais próxima, prognosticada.
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Pela tosse, diz Torres Homem, o medico provoca
o apparecimento de ruídos pathologicos, cujas condições physicas já existiam. Acompanhada de rápida
expiração, precedida e seguida de inspiração profunda,
revela ou exagera phenomenos que — de outro modo
— ficariam occultos ou seriam pouco salientes.
Para reconhecer se a respiração do indivíduo é
realmente fraca, convém que elle tussa ; por occasião
das largas inspirações, que é obrigado a tomar,
chega-se ao resultado positivo. Os stertôres humidos
serão tanto mais pronunciados quanto mais rápidas
forem as .entradas e sabidas do ar nas vias respiratórias: a tosse, pois, serve para tornal-os patentes nos
casos duvidosos.
Ha pneumonicos, continua elle, em que o stertôr
crepitante não apparece, ou manifesta-se confusamente
nas inspirações ordinárias, no emtanto que se torna bem
evidente nas que precedem e succedem á tosse.
Quando grande quantidade de mucosidades tapa
o orifício de communicação de um bronchio com a
caverna, mudando assim as condições materiaes necessárias ao gargarèjo ou ao sopro cavernôso, nem um
d'esses dous phenomenos apercebido; porém, mandando-se o doente tossir, uma vez expellidos os
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productos da secreção mórbida, qualquer dos ruídos
que denunciam a escavação pulmonar patentêa-se com <
todos seus caracteres, porquanto se restabelece a
communicação accidentalmente interrompida.
Ás vezes — por meio da tosse — pode-se distinguir
o ruido de fricção devido á existência do pleuriz, dói
stertôr sub-crepitante. O primeiro persiste sem modificação alguma depois que o doente tosse ; o segundo,
diminue de intensidade e extensão, ou desapparece
mesmo, maximé quando a expectoração é abundante.
Quando uma pessoa de perfeita saúde tosse, quem
lhe ausculta o peito ouve um ruido surdo e confuso
acompanhado de certo estremecimento que vibra
cavidade do peito.
Esse phenomeno mixto de impulsão e ruido, é tanto
mais perceptível quanto mais intensa é a tosse e mais ;
próximo dos grossos bronchios está o ouvido do observador .
A tosse ouvida no larynge ou na trachéa, e nas pés- ]
soas de peito estreito, á raiz dos bronchios, tem um
tanto de cavernosa, e transmitte a sensação da passagem rápida do ar por um tubo.
No estado pa/hologico, a tosse apresenta os mesmos j
caracteres que a voz bronchica ou ilibaria, caoer-\
nosa e amphôrica.
'
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Quando a tosse é tubária, o ouvido experimenta a
sensação que produziria uma columna de ar atravessando, com rumor, força e rapidez, tubos de paredes
sólidas.
Manifesta-se nas mesmas condições que a respiração
bronchica; e acompanha—principalmente—>aHEPATISAÇÃO PULMONAR.

A tosse cavernosa consiste n'uma resonancia mais
forte, e — sobretudo — mais ouça que a da tosse
normal. Faz-se acompanhar de impulsão contra o
ouvido, muitas vezes característica.
E' um dos signaes mais positivos da CAVERNA PULMONAR .
A tosse amphôrica é caracterisada por uma retumbancia metallica muito pronunciada ; exprime,
juntamente com a respiração e voz amphoricas, a existência do PNEUMO-HYDRO-THORAX, OU VASTA ESCAVAÇÃO PULMONAR.
A tosse representa um papel muito secundário no
quadro dos symptomas fornecidos pela escuta ; ainda
assim, associada aos outros phenomenos, com os
quaes tem a mais intima relação, concorre de algum
modo para o esclarecimento de certas moléstias internas .
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Tinido metallico
Dá-se esse nome a um rápido som argentino, único
ou múltiplo, semelhante ao tinir da cabeça do alfinete
levemente vibrado de encontro a um pedaço de vidro
ou metal; ou á queda de um ou muitos grãos de areia
dentro de ura vaso d'essas mesmas substancias.
Acompanha a respiração e a voz; porém,équasi
sempre mais manifesto durante a tosse.
Apreciável durante os movimentos respiratórios,
torna-se — de preferencia — mais sensível na inspiração, sendo — ás vezes — a única que o faz apparecer.
Na occasião em que o doente falia, ou tosse, o ruído
manifesta-se então com o seu máximo de intensidade:
cada syllaba, cada palavra, ou cada abalo produzido;!
pela tosse* são seguidos do som metallico argentino; |
às vezes, também apparece quando o doente — estando^
deitado — levanta-se e fica sentado ou de pé.
O tinido metallico é um phenomeno muito variável:
intermittente em muitas circumstancias, continuo emj
outras, percebido em todas as posições do paciente,
pôde apresentar diversos gráos de intensidade
duração;—
Ora é superficial,—ora profundo j —
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occupando em alguns casos grande extensão de um
dos lados do peito, é — em outros — muito circumscripto; —
Tem seo máximo de clareza na parte média lateral
ou posterior do thorax; —
Coincide ordinariamente com uma sonoridade exagerada do peito e com a respiração amphorica ; —
Tem sido também ojbservado n'alguns indivíduos que
apresentam o gargarêjo ou o sopro cavernôso e oruido
de pote rachado.
A causa physica do tinido metallico occupou sempre
a attenção dos pathologistas, desde Laennec até nós.
Para que o phenomeno tenha logar, é preciso que
haja vasta cavidade contendo gazes e líquidos, e que se
communique um movimento a essa mistura fluida;
condições que se dão em diversos estados pathologicos,
apresentando alterações pulmonares anologas, porém
muito distinctas quanto á fôrma: a mesma theoria não
pôde — portanto — ser applicada a todos os casos.
Sobre o seo mecanismo diversas teem sido as opiniões ; quasi todas obscuras e confusas, resumem-se
— pouco mais ou menos—no seguinte:
Laennec attribue-o á agitação do ar introduzindo-se entre as paredes da cavidade e o liquido,
ou a uma gôtta de liquido apegada na parte superior
da cavidade, cahindo sobre a superfície da massa
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liquida: deste modo explica o apparecimento do plienomeno quando o doente muda de posição, assentando-se ;|
Raciborski explica-o pela agitação do liquido me
vido pelos gazes ;
Dance e Beau consideramn'o devido a bolhas de ar;
rompendo-se na superfície do liquido ;
Castelnau não julga-o distincto do stortôr cavernôso,
retumbaudo em vasto espaço ;
Guerard assevera que o ar da cavidade estandc
separado do exterior quer por uma válvula formads
pelos tecidos, quer por mucosidades ou pus, conforme •
a maior tensão de uma das secções do ar, este entraf
no alojamento da outra, produzindo o som;
Skoda considera o tinido como conseqüência única-')
mente da retumbancia da voz, da tosse ou dos stertôreg
em uma cavidade normal;
Barth e Roger, á vista de tão variadas opiniões, declaram que cada umas dellas pôde ser verdadeira em casos es j
peciaes,isto é, que o mecanismo do tinido metallico varia. :j
j
Dias da Cruz não comprehende, e com toda razão,;|
como possam phenomenos diversos produzir sempre
mesmo som.
A verdadeira explicação, diz elle, é a de Dance Beau ; — e accrescenta:
As theorias de Castelnau e de Skoda não se podem1!
sustentar perante a raridade do phenomeno ; se o|

tinido metallico fosse devido ao caracter próprio da
retumbancia da voz, da tosse e da respiração nas amplas cavidades, em todas se ouviria, não seria interniittente, não mudaria de sede, nem coincidiria com a
mudança de posição do enfermo. Ha — pois — alguma
circumstancia especial além da cavidade ampla, para
produzir o som de que nos occupâmos. E' sem dúvida a
presença do liquido ; porque, comquanto Barth, Roger
e outros sustentem que o tinido metallico pôde ser
ouvido no pneumo-thorax simples, cumpre observar
que apenas se estabelece a communicação dos bronchios com a cavidade pleuritica, dá-se logo super secrecção serosa e talvez derramamento das matérias
contidas no pulmão, de maneira que o pneumoíhorax converte-se immediatamente em hydropneumo-thorax.
A maior ou menor tensão dos gazes invocada por
Guerard, não se pôde admittir com os movimentos de
ins e expiração, que a cada momento estabelecem o
equilíbrio de pressão entre o ar exterior e o do pulmão.
Admittida a necessidade do liquido para occasionar
o tinido metallico, o qual se passa durante a agitação
do ar pela voz, pela tosse, e pela respiração, é forçoso
concluir que o som é produzido pela collisão das moléculas dos dous fluidos. Porém, como o phenomeno
nem sempre apparece a despeito da mistura de liquido
30
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e gazes, como — para que se observe — ás vezes preciso a mudança da posição do enfermo, segue-se que)
o simples choque dos dons fluidos não basta para deJ
terminal-o; é necessário que o choque dê occasião ai
alguma cousa que appareça e desappareça, a alguma!
cousa que se manifeste em uma posição e não em outraj
Estas condições acham-se satisfeitas, admittindo-se
que o tinido soa quando o ar — atravessando o liquido!
— forma bolhas, segundo querem Dance e Beau ;
A queda da gôtta sobre a superfície liquida n8
explica tão bem o tinido múltiplo, e a sua persistência
por muito tempo estando o enfermo na mesma posiça
Exprime a existência de extensa CAVERNA PULMONAR, de PNEUMO-THORAX , OU de HYDRO-PNEUMO- 3
THORAX COM OU SEM
BRONCHIOS .

PERFORAÇÃO

FISTULOSA DOS}'.j

Attendendo á pouca freqüência de cavernas lãoespaçosas que produzam esse phenomeno, o iinido-í
metallico — QUANDO PERFEITAMENTE CARACTERISADCT;
— é quasi sempre indicio de PNEUMO-THORAX.— í
Como os derrames gazosos da pleura raramente]
EXISTEM SEM COLLECÇÃO LIQUIDA E SEM PERFORAÇÃO ;

PULMONAR, se o tinido produz-se de modo constante j
e evidente pela RESPIRAÇÃO e pela TOSSE, è SIGNAL '
PATHOGNOMONICO de

HYDRO-THORAX

COM COMMUNI-

CAÇÃO FISTÜLOSA DA PLEURA E DOS BRONCHIOS.
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RUÍDO DE FLUCTUAÇAO THORAXICA

No estado physiologico, a succussão não manifesta
ruído algum no peito; o mesmo acontece no simples
derrame liquido da pleura; —
Porém, quando existe collecção simultânea de líquidos e ar, o choque d'estes fluidos determinado pelos
abalos impressos ao tronco, ou pelos movimentos
espontâneos do doente, deixa ouvir um ruído perfeitamente idêntico ao rumor que produz o agitar de
uma garrafa mal cheia d'agua.
Esse phenomeno, de tão pronunciado ás vezes, ê
ouvido em distancia;
acompanha — quasi sempre — a respiração amphorica e o tinido metallico ;
e, como elles, exprime a existência de um PNEUMOTHORAX, OU VASTA CAVERNA PULMONAR MAL CHEIA DE
LIQUIDO .
ESCUTA DO LARYNGE
REGRAS

Para a escuta do larynge e da trachéa, pôde o
doente conservar-se de pé, sentado ou deitado em decubito dorsal, n'um plano inclinado, com a cabeça
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levemente pendida para traz, de modo a conserva
tensas as partes do pescoço, e inclinando-a alternada
mente para o lado oppôsto áquelle que se examine.
O emprego do stethoscopo é — n'este caso — ín-|
dispensável:—applica-se nas partes lateraes do la-j
rynge ou sobre a parte inferior do pescoço na fossa
supra-sternal, tendo a cautela de não carregar paraj
não doer.
Nas moléstias agudas — em que é grande a difflculdade de respirar —• far-se-ha o exame rapidamente}
Pode-se também applicar o ouvido na nuca do
doente, modo este nada incommodo, e muito fácil aí
médico,facilitando-lhe a percepção clara e fiel de certos!
ruídos mórbidos que se passam no larynge e na traja
chéa. Em todo caso, ao exame da parte superior dol
tubo aéreo unir-se-ha o do peito, cuja auscultação
directa é — pelo menos — tão útil ao diagnostico
como a primeira.
Torres Homem não acredita que o prático poss
tirar proveito real para o diagnostico das affec
laryngeas, servindo-se do stethoscop >.
Fournet, que estudou experimentalmente a stethoscopia, dispondo — portanto — de grande numero dif
observações clinicas, assevera que — de suas innumeras investigações a respeito — só obteve resultado
negativos.
1
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O sibilo, o ronco e demais ruídos que se podem ouvir
no tubo laryngo-trachéal, são perfeitamente bem percebidos — em certa distancia — sem que se empregue
para isso o menor esforço. Conhecido como está o laryngoscopo, mediante cujo emprego devassamos até
as lesões da parede anterior da trachéa, Torres Homem
considera completamente inútil a escuta quando se
trata de diagnosticar moléstias do larynge.
PHENOMENOS PIIYRIOLOGICOS E PATHOLOGICOS

No estado normal, o ruído respiratório — no
larynge — tem um timbre ouço e cavernôso, — a reI umbanda vocal toca o seo auge,— e a tosse transmitte
a sensação da passagem rápida do ar por um espaço
completamente vazio.
No estado pathologico, o murmúrio respiratório
laryngeano torna-se mais áspero, como acontece nas
laryngites aguda ou chronica; ou é substituído por um
sibilo como no spasmo ou edema da glotte, na laryngite
cstridulosa, e em alguns casos de corpos estranhos e
de compressão da trachéa ; ou por um grito sonoro,
nos casos de ulcerações laryngeas, com tumefacção
pronunciada dos bordos e obstáculo á passagem do ar ;
<HI—ainda também—por um ronco, como na laryngite
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simples ou estridulosa, nas ulcerações, vegetações
larynge, etc.,—ronco este que — no crup — te
quasi sempre um timbre metallico.
Em certas circumstancias, o ouvido percebe ur
stertôr cavernôso laryngeo quando — por exemplo •
a trachéa e o larynge estão cheios de mucosidadeál
o stertôr pode ser muito circumscripto, e unir-j
á presença de mucosidades sobre uma ulceraç
ou em redor de corpo estranho retido nos ventril
culos, etc.
Finalmente, em alguns casos, embora raros, ouve-se um ruído de cascavel, indicio de corpo estranl
móvel na trachéa-arteria : ou então o sussurro do trfí
mular de bandeira, exprimindo a existência de u|
crup com falsas membranas fluctuantes.
Ha outro signal que se encontra n'uma infinide
de moléstias do larynge, o qual — embora aprecie
na escuta do peito — cumpre também mencionai aqui: reflrimo-nos á diminuição ou completa
lição do murmúrio vesicular.
Esse phenomeno liga-se a toda e qualquer alteraç
que suppônha um obstáculo sensível á introducçãot
ar nas vias aéreas, ou porque obstrua ou estreil
o diâmetro dos conductos (inchação, falsas meu
branas, vegetações, productos accidentaes, corpos '
tranhos, etc.); ou porque os comprima de fora ps
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dentro (tumores cancerosos, kystos, aneurysmas, etc.);
ou —• finalmente — porque occasione a occlusão mais
ou menos completa do orifício superior do tubo aerifero
(liypertrophia das amygdalas, polypo das fossas nasaes
inclinado para a parte superior do larynge, etc.).
CAPITULO II
ESCUTA DO APPARÊLHO CIRCULATÓRIO

Consta de duas partes distinctas, cujo estudo faremos
separadamente : a escuta do coração e a dos grossos
vasos.
Regras particulares
Para avaliarmos os resultados obtidos pela escuta,
cumpre—em geral — que o paciente esteja perfeitamente calmo, afim de que desordem alguma artificial da
circulação não dê occasião a erro.
Outras vezes, ao contrário, convirá activar os movimentos cardíacos, tornando desse modo rnais evidentes ruídos pathologicos pouco manifestos no estado
pliysiologico : com esse intuito, mandaremos o doente
andar rapidamente, ou subir—ás pressas—uma escada,
— apparecendo ou exagerando-se — á custa desses dous
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exercícios — phonoraenos que — de outro modo
terião sido nullos, ou — tão fracos — que passarião;
desapercebidos.
Para a escuta do coração, é melhor que o doente s
conserve sentado. Em casos excepcionaes, convém
posição horisontal : excessivamente incommoda ao
cardíacos, por isso mesmo que o simples deitar exacerba certos symptomas, os ruídos anômalos nessa pol
sição tornam-se mais confusos, e outros—demeno'
fácil apreciação — alteram-se.
A's vezes, o exame deve ser feito estando o doente
primeiramente — deitado, — e depois, sentado ;—
Somente desse modo poderemos bem reconhecer a&
alguns signaes acústicos variam com as differentes pol
sições do tronco, o que acontece ás vezes. Em alguns
derramentos dos pericarclio, por exemplo, percebe-*
na região precordial um ruído de sopro quando o indil
viduo está deitado,—no emtanto, o phenomeno desC
apparece desde que ha mudança de posição.
Nesses casos a explicação do desapparecimento,
do ruído, é fácil: devido á compressão exercida pelffl
liquido derramado na origem dos grossos vasos, deixl
de existir logo que esse mesmo liquido é levado para i
parte inferior do poricai^dio.
Na escuta da parte posterior, Piorry recommend
que façamos sentar o . doente, inclinando-lhe o cor

um pouco pára traz, para conchegar o coração á parede
do thorax.
A região precordial deve estar apenas coberta
pela camisa; é até melhor que fique nua, afim de
observarmos com mais precisão o ponto fixo dos
signaes stethoscopicos, determinando-lhe — ao mesmo
tempo — a relação com a sede de vários outros
phenomenos apreciáveis á vista, taes como o abaúlamento precordial, o pulsar da ponta do coração, etc.;
comparação que não deixa de aproveitar para o
diagnostico.
Geralmente, o murmúrio da respiração não impede
de bem percebermos as bulhas cardíacas; porém,
quando não temos ainda o habito de auscultar, e os
ruídos normaes ou pathologicos são fracos e pouco perceptíveis, cumpre que mandemos o doente respirar
suavemente, ou mesmo suspender por momentos a. respiração : desse modo, o ouvido recolhe mais facilmente — e melhor — os phenomenos pertencentes aos
órgãos centraes da circulação.
Considerámos inútil prevenir que essa suspensão
não deve ser tão prolongada que altere os movimentos
e bulhas cardíacas.
Do mesmo modo que para a escuta do pulmão,
escolheremos a posição mais conveniente : empregando o stethoscopo, o lado esquerdo será preferido;
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auscultando com o ouvido, convém ao medico — quajj
sempre — collocar-se á direita do doente.
Empregaremos exclusivamente a auscultação medíata ou immediata? Os preceitos já apresentado,
algures, encontram aqui — com muito pouca diffe
rença — idêntica applicação. Geralmente, a escôlaB
de um ou outro methodo é quasi indifferente; com
tudo, com o ouvido talvez se observe melhor um ruidl
de raspar, e principalmente uma bulha de fricção^
visto como ao phenomeno acústico poder-se-ha juntaq
certa sensação táctil.
Para compensar, por isso mesmo que a área de ste
thoscopo é menor, offerece mais vantagens para de'|
terminar com rigor a sede de um ruido, seos limitegj
precisos, e o ponto em que é mais evidente ; e , coma
conseqüência, confirmar se a lesão reside no coraçã©!
direito ou no esquerdo, nas válvulas rnitral ou a,or-}
tica, etc.;
Laennec, e outros, aconselham que o cylindro esteja
munido do competente obturador; —
Essa precaução não deixa de ser útil quando se quer
apreciar o bater do coração, porque o instrumento:
cheio transmitte melhor os movimentos impressos SÁ
thorax; porém, não nos parece modificar de tal sorte oi
ruídos que seja preciso alterar em cousa alguma
stethoscopo ordinário.
i
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Não basta escutar somente a região precordial, ou
um só ponto d'essa região, como muitas vezes se faz.
Terminado o exame em toda a extensão occupada pelo
coração, partindo da base para a ponta, o medico deve
continuar a observar as regiões circumvisinhas, onde
freqüentemente se percebe certo numero de phenomenos dependentes do órgão central da circulação ; —
Não é raro ouvir-se o tic-tac na parte posterior
direita do thorax nos casos de hypertrophia com dilatação; em conseqüência de grande derramamento
pleuritico esquerdo, as pulsações cardíacas são mais
salientes á direita do peito, porque o coração é levado
para esse lado.
A escuta do coração é revestida de difficuldades;
para bem reconhecer todos os phenomenos pathologicos apreciáveis ao ouvido, precisámos de estudo,
prática e observação; o sentido da audição reclama
para esse mister uma educação toda especial. Saber
em que tempo da revolução cardíaca tem logar um
ruido anômalo, o ponto da região precordial em que
é elle mais intenso,— que relações guarda com os
ruídos physiologicos; distinguir uma alteração que
limita-se apenas a perturbar o rhythmo do coração;
estabelecer a differença entre a fricção da pericardite
e a do pleuriz, quando este tem sua sede na parte
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anterior esquerda do peito ; especificar qual o orifício i
estreitado, e quaes as válvulas insuficientes,— é tudoi
quanto lia de mais difficil na prática das affecções tho-'I
raxicas, constituindo os pontos culminantes da grande1'
sciencia, em que os esforços de Laennec se coroaram de|
verdadeiras glorias.
Ao medico novel cumpre porém, não desanimar: com|
estudo e perseverança, osmysterios das affecções car-j
diacas se irão pouco a pouco descortinando; e—ao cabof
de pouco tempo — sua applicação
triumphará. Estes!
'
conselhos dá-nos o prof. Torres Homem em as suas|
Lições de clinica médica.
Nos casos de diagnostico difficil, a escuta — só por;
si— não basta para guiar o medico ; rnas, auxiliada^
pelos outros meios de exploração, torna-se muito fiel|
em seus resultados.
Apezar da muita luz que — n'estes últimos annos—M
se tem derramado sobre a cardiopathologia, não é|
possível ainda evitar os erros ; apresentam-se alguns
casos por tal fôrma complicados que fazem vacillar
o espirito do prático mais abalisado.
Antes de passar ao estudo dos phenomenos que.
escuta do coração pôde revelar, é conveniente descrevei
a posição que o órgão occupa no peito, e as relações|
que guardam suas diversas partes com a parede tho»
raxica; pois, como veremos mais tarde, tem grande
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importância esse estudo para localisar exactamente os
ruídos que o stethoscopo nos transmitte.
Collocado no mediastino anterior e apoiado no
diaphragma, offerece em sua direcção uma tríplice
obliqüidade de cima para baixo, de traz para diante, e
da direita para a esquerda.
E' limitado por trez bordos, anatomicamente denominados : direito, esquerdo e inferior.
O primeiro estende-se da extremidade sternal do
segundo espaço intercostal direito á inserção sternal
da quinta cartilagem costal do mesmo lado, descrevendo em seu trajecto uma curva cuja concavidade
olha paça o bordo direito do sterno ; e, continuando-se
para baixo, forma um angulo arredondado com o
bordo inferior.
O bordo inferior dirige-se para a esquerda e para
baixo, da quinta cartilagem costal direita á parte
interna do quinto espaço intercostal esquerdo, ou á
sexta costella esquerda, onde concorre para formar
a ponta do órgão por sua intersecção com o bordo
esquerdo.
O bordo esquerdo estende-se da extremidade sternal
do segundo espaço intercostal esquerdo ao quinto
espaço do mesmo lado, onde se une ao bordo inferior.
A posição da ponta varia bastante nos differentes indivíduos ; em alguns, e essa é a regra, fica justamente
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situada na vertical tirada do mamillo esquerdo, detraz|
da sexta cartilagem ou um pouco mais acima; n'ou-j
tros, vae um pouco além dessa linha, correspondendo j
ao centro do quinto espaço intercostal.
As relações que as differentes cavidades do orgãoí]
guardam com a parede thoraxica, são : a auriculaà
direita, que está situada detraz do sterno, excede™
do-o cerca de dous centímetros; estende-se ao centro!
da porção sternal do segundo espaço intercostal di-J
reito, á quinta articulação chondro-sternal. A au
cuia esquerda, collocada na parte mais posterior>|
atravessa em sua metade esquerda o bordo esquerdo i
do sterno, estando comprehendida entre o bor,do inferior da segunda e a terceira articulação chondro -\
sternal do mesmo lado.
O venlriculo direito, que forma — na frente — i
maior parte do coração, apresenta uma porção retrosternal e outra extra-sternal. A primeira estendeda extremidade sternal da terceira cartilagem esquerda!
á base do appendice xyphoide; a segunda, vae do meiél
da porção anterior do segundo espaço intercostal
esquerdo á quinta ou sexta articulação chondro-i
sternal; —
O ventriculo esquerdo, do qual apenas se vê — na
frente—um pequeno segmento, abrindo-se o pericardio» s
-estende-se da metade do segundo espaço, intercostall
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esquerdo (porção sternal) ao meio da quinta ou mesmo
à sexta costella. Seo bordo externo corresponde

Fig. 45. Relaçõos do coração e dos grossos vasos
com a parede thoraxica.

exactamente á linha das articulações chondro-sternaes,
da terceira á sexta.
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Conhecida a posição, e sabidas as relações que oi
coração guarda nos seus diferentes pontos com ai
parede thoraxica, não será superabundante lembrar|
agora, para fácil comprehensão dos phenomenos de
que nos vamos occupar, como se executam os movimentos desse órgão, e quaes suas bulhas em estadc
physiologico.
O coração é um músculo. Ouço, como o estômago,
tem também duas aberturas, uma para entrada,
outra para sahida •,
Provido de paredes musculares, suas contracçõesl
forçam — tudo quanto entra por um lado — a sahirfj
pelo outro. Com a differença, porém, que — no cora-l
cão— as camadas musculares sendo excessivamente-a
abundantes e rijas, essas contracções são tão rapidas|
quanto enérgicas. Assim, emquanto que o alimentodurante a digestão — atravessa o estômago lenta
gradualmente, o sangue — ao contrário — é impellido|
pelas contracções do coração n'uma corrente vehemente
e impetuosa.
O coração compreliende quatro cavidades dif-ííj
ferentes, ou compartirnentos : dous superiores, cons-J
tituidos pelas auricu ias ; e dous inferiores, constituidosl
pelos ventriculos. Pôde ser representado como formado!
de dous órgãos distinctos, porém unidos entre si, e|
composto cada um de auricula e ventriculo : dessel

modo considerados, distinguem-se em coração direito
G coração esquerdo (flg. 46):
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Fig. 46. Representação schomatica das rluas
metades do coração. A, melado d i r . i t a ;
B, melado esquerda; a, voia-eava inferior;
li, veia-cavasuperior; c, artéria p u l m o n a r ;
d, veias pulmonares; e aorta; /, a u r i c u l a
direita; y, Tontrieulo direito; h, auricula
esquerda; i, vonlriculo esquerdo ; li, músculos papilares; í, válvulas auriculo-venlricularos.— As linhas pontuadas mostram as
cordas tendinosas; l, l, as válvula» semiJunaros. As aberturas, que lhes ficam ao
lado, na origem da aorla, simulam as artérias coronarias.

A auricula recebe ininterrompidamente o sangue que
entra no coração pelas veias, — o ventriculo lança-o
fora — pela outra extremidade — ás artérias ;
E como essa operação seeífectua ao mesmo tempo nos
dous lados do órgão, á direita e á esquerda, segue-se
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que ha uma auricula direita e outra esquerda,—ei
um ventriculo direito e outro esquerdo.
A auricula direita é o receptaculo de todo o sangue *
venôso que açode das differentes partes do corpo ;—J
Esse sangue é recolhido de differentes veias em dons]
grandes troncos vonosos, que encontram-se á direita!
do coração, e desaguam separadamente na cavidade dal
auricula.
A auricula — já por si — é uma espécie de saccol
muscular, que recebe o sangue por essas aberturas daá
veias, e—em seguida—expelle-o para diante atrave
de outra abertura arredondada, situada logo ao pé ; •
Esse segundo orifício conduz ao ventriculo,— e, ben
como a entrada d'essa cavidade, chama-se orificm
ventricular •
O ventriculo é muito maior que a auricula, e suas
paredes musculares mais rijas e espessas ; —
Quando se contrahe, impelle o sangue — pela abertura situada, ao alto e na frente de sua cavidade
uma grande artéria chamada pulmonar ; —
Essa artéria, como seu nome exprime, vae ter aos
pulmões ;
e apenas ahi chega, divide-sô n'uma porção dl
ramos e ramusculos, que penetram em todos os espaço|
contidos entre as vesiculas aéreas e as cercam,
passar por esses canaes, o sangue torna-se arterial pel
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influencia do ar. O sangue artéria], de um vermelho
rutilante, é nesse momento recebido dos pulmões, e
volta ao coração pelas veias correspondentes, chamadas
pulmonares, e que abrem-se na auricula esquerda; —
A auricula esquerda— em sua structura— é igual
á auricula direita. Abre-se — por um orifício correspondente — no ventriculo esquerdo.
O ventriculo esquerdo é — de todas — a parte mais
espessa e resistente do coração. Suas paredes musculares têm trez quartos de pollegada de grossura;
e carecem realmente d'esse reforço, porque são ellas
que — á custa de suas contracções — vomitam o
sangue para todo o corpo.
O ventriculo esquerdo abre-se em cima e por
traz do ponto de origem da artéria pulmonar,
n'uma outra artéria vasta e igualmente resistente e
forte, a qual tem por fim receber todo o sangue proveniente de sua cavidade. Chama-se aorta.
Partindo do coração, a aorta eleva-se a uma pequena
altura, e —depois — dobrando-se em fôrma de arco —
desce ao longo do peito e do ventre, endereçando á
direita e á esquerda todos os ramos que distribuem
o sangue ás differentes regiões do corpo.
O orifício valvular que communica — do lado direito — a auricula com o ventriculo, chama-se
tricuspide, — do lado esquerdo, mural.
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As cavidades direitas e esquerdas estão ligadas umas '
ás outras, pela circulação pulmonar e grande circu-j
lação ; —
A auricula direita recebe — pelas duas veias-cavasl
— o sangue venòso de toda a economia,—o ven-J
triculo direito devolve esse sangue aos pulmões pelqi
orifício valvular da artéria pulmonar ; —
A auricula esquerda recebe o sangue arterial dos
pulmões pelas quatro veias pulmonares, — o ven-^
triculo esquerdo manda esse sangue a todas asj
partes dó organismo pelo oriflcio valvular da arterial
aorta ; —
Pois bem: a flg. 47 representa os dous lados do coração ao mesmo tempo que mostra o curso do sangue, <•
das cavidades direitas—atravez da artéria pulmonar!
— para os pulmões ; dos pulmões — pelas veias pulmonares — á auricula esquerda ; e — porfim — d
•ventficulo esquerdo — atravez do arco da aorta, qi
— como já ficou dito — é o ponto de origem de todc
o systema arterial.
Estudando essa parte da circulação, duas cousa
chamam especialmente a nossa attenção : os movii
mentos do coração, e a acção das válvulas.
Nos movimentos do coração as duas auriculas
contrahem juntas em primeiro logar, e logo depoij
também os dous ventriculos simultaneamente ;—
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A contracção dos ventriculos é muito mais enérgica
que a das auriculas, por causa da maior espessura das
suas paredes; —

Fig. 47. 1. Auricula direita. 2. Vontrieulo direito. 3. Artoria p u l m o n a r
e sons respectivos ramos. 4. Veias pulmonares. 5. Aurirula esquerda.
6. Voiilrieulo esquerdo. 7. Arco da aorta. 8. Ramos da aorti.

Por conseqüência, os dous lados do coração moVem-seexactamente a um tempo, por isso mesmo que a
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contracção — começando pelas auriculas — é rematada
pelos ventriculos.
O conjuncto d'esse todo fôrma um só acto do movimento do coração, a que se chama pulsação. E' a
pequena pancada que, como já dissemos, faz-se sentir
logo abaixo da quinta costella, ao lado esquerdo do
peito.
A' contracção do coração segue-se logo seu afrou- l
xamento. Até n'isso se parece com os demais músculos,-|
pois todos elles exigem intervallos de repouso que
alternem com os períodos de actividade. Com uma |
•differença, porém: no coração, as contracções e relaxação alternadas succedern-se rápida e incessantemente, e de modo quasi uniforme.
Cumpre agora observar: porque motivo esses movimentos impellem o sangue para diante, em sua
direcção natural ? porque não o lançam fora do coração,
todo de uma vez? porque não o fazem recuar nas
veias, em vez de impellir?
Essas perguntas levam-nos directamente ao estudo
. das válvulas.
A válvula é uma simples separação ou obstáculo
movediço que, bambaleando, abre-se n'uma direcção
e fecha-se n'outra. A porta, por exemplo, é uma válvula. Pode-se abril-a francamente de fora para dentro;
mas, uma vez fechada, encosta-se tão perfeitamente no
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caixilho que não vae além. O mesmo acontece nas
válvulas das bombas e nas das machinas de vapor.

Fig. 48. Auricula o vontrieulo direWs. V á l v u l a s
ventriculares abertas; válvulas semi-lunaros fechadas.

Compostas embora de substancias differentes, obram
do mesmo modo. E antes que a sciencia industrial as
descobrisse, existiam já dentro do coração. .
Nas margens da estreita abertura que se acha entre
as auriculas e os ventriculos, ha — de cada lado do
coração — largas faxas de membranas fibrosas, pouco

"
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espessas, porém fortes, que se chamam válvulas ventriculares. Molles e bambas, fluctuam na cavidade
do ventriculo, deixando-se facilmente levar para os
lados na corrente sangüínea que entra pela auricula
(fig. 48). Não apresentam, conseguintemente, obstáculo algum ao movimento do sangue n'essa direcção.
Porém., quando o ventriculo contrahe-se para expellir
o sangue de dentro de sua cavidade, levantam-se:f
então as válvulas pelo impulso do sangue ; e seus
bordos — approximando-se—tapam completamente
orifício ventricular.
N'essa occasião, as válvulas seriam repollidas no
orifício da auricula, se abundantes e rijas cordas
fibrosas as não retivessem em seu logar. As cordas
estão seguras aos bordos e superfície inferior das válvulas,— e depoite-- descendo — prendem-se ás pé'iM^lHuít
qiienas eminências ou columnas musculares, aos lados
do ventriculo. Essas columnas musculares contra4
hem-se ao mesmo tempo que as paredes do ventriculo,
e — por meio de seus cordões tendinosos—mantêm.
as válvulas na sua posição, e impedem que o sangue
regorgite (fig. 49).
Por conseqüência, o sangue —não podendo voltar
para a auricula — é forçado a procurar uma sahida na;
direcção opposta, e lança-se no orifício da artéria
correspondente.
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Ha também válvulas á entrada das grandes artérias.
Têm a fôrma de saccos ou apanhados em semi-circulo,
razão pela qual são chamadas válvulas semi-lunares.
Abrem-se na artéria para deixar penetrar a corrente
sangüínea (fig. 49), e logo depois voltam para fechar o orifício, quaado o ventriculo se relaxa (fig. 48).

Fig. 4-9. Auricula o vontriculo direitos. Válvulas
ventriculares fechadas; válvulas semi-lunares
abertas.

D'este modo essas válvulas tanto se movem para
diante como para traz, abrindo-se e fechando-se alternadamente a cada pulsar do coração. O sangue, por
33
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conseguinte, não pôde nunca voltar para traz, sendo,;
levado n'uma roda contínua do lado direito do coração,
para o esquerdo, pelos respectivos e successivos canaesí]
da circulação.
Para facilitar o estudo das affecções do coração, já
de si difficultosas, e á cujo conhecimento não se pôde •
chegar sem bases profundas, tornámos tanto quanto^
possível esta succinta descripção do mecanismo ei
funcções do coração, clara e despretenciosa.
O coração está envolvido em uma membrana serosa, o;|
pericardio. Reflectindo-se sobre outro envolucro flbro-.!
só, essa membrana fôrma um sacco sem abertura, constituído por duas folhas, uma visceral, — outra, parietal.i
As cavidades cardíacas são forradas internamente;
por outra membrana análoga ás serosas, o endocardo,
parecendo ser a continuação—à direita—da túnica in-i
terna dasveias,—á esquerda, da túnica interna das
artérias.
Bouillaud, Piorry, e outros, afflrmam que o ven- l
triculo direito cobre em parte o ventriculo esquerdo.
Nas auriculas, a falta de parallelismo é ainda mais
visivel: a esquerda, acha-se — atraz— completamente
encoberta pelo feixe commum da aorta e da artéria
pulmonar; no emtanto que — a direita — situada muito
mais adiante, é a única que — como sabemos — está
em relação com o sterno ; —

Se os orifícios tricuspide e mitral podem ser considerados—um á direita e outro á esquerda — apezar
do primeiro cavalgar sensivelmente sobre o segundo,
o mesmo não acontece com os orifícios arteriaes, que
estão exaotamente sobrepostos um ao outro.
E' — portanto — um erro acreditar que as cavidades
do coração estão situadas n'um plano regularmente direito e esquerdo, e que os orifícios direitos e esquerdos
acham-se perfeitamente isolados;—
Ouve-se geralmente dizer, e até por pessoas esclarecidas, accrescenta o professor Torres Homem,
que os dous corações estão um ao lado do outro,
opinião que só pôde ser admittida, mesmo assim com
alguma reserva, em relação unicamente ás cavidades.
Para o diagnostico das affecções cardíacas, pesa
grandemente o conhecimento exacto da disposição
anatômica das differerites partes de que se compõem as
duas metades do órgão central da circulação. Ignorando-se a relação que guardam entre si os dous
orifícios arteriaes, é impossível reconhecer qual d'elles
está estreitado.
O coração descança sobre o centro phrenico e occupa
uma posição oblíqua, de fôrma que — a ponta estando
desviada para a esquerda — é o ventriculo direito que
forma a sua base de repouso. Por conseqüência a
ampliação do coração só podendo ter logar no sentido
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transversal do órgão, quando os ventriculos estiverem distentidos, o coração será mais facilmente
levado para a esquerda e para cima do que para m
direita e para baixo, onde encontra maior resistência
contra o diaphragma.
A circulação cardíaca divide-se em dous tempos : o
primeiro, que é constituído pela contraccão dos ventriculos e a dilatação das auriculas, chama-se systole
ventricular ou simplesmente systole ;
O segundo, durante o qual os ventriculos se dilatam e as auriculas se contrahem, denomina-se diastole ventricular ou simplesmente diastole.
Segundo as observações de Hope, Marc d'Espine e
Bouillaud, as auricuias contrahem-se lentamente por
meio de um movimento vermicular, sem produzir
ruído; ao passo que os ventriculos contrahem-sá
forte e rapidamente, produzindo uma bulha surda.
No estado physiologico, a systole e a diastole effectuam-se ao mesmo tempo nos dous lados do coração.
A systole e a diastole successivas constituem uma
pulsação completa.
Passemos aos pontos sobre os quaes se deve praticar
a escuta, ou — para melhor dizer— os focos ou pontos
de preferencia, eleição ou escolha, também chamados
PONTOS CARDEAES; pois, comquanto em toda a extensão da região precordial percebamos as bulhas

cardíacas, em nem um apresentam tanta clareza e
intensidade como n'elles.
Os pontos cardeaes são quatro: dous superiores, e
dous inferiores.
Dos dous inferiores, um corresponde exactarnente ao
lugar em que a ponta do órgão choca a parede thoraxica, conseguintemente ao quinto espaço intercostal
esquerdo ou á face posterior da sexta costella, um
pouco para dentro de uma linha vertical que passe
pelo mamillo ;
O outro está situado no terço inferior do sterno, ou
— melhor ainda — na base do appendice xyphoide;—
O primeiro corresponde exclusivamente ao ventriculo esquerdo ; o segundo, á face anterior do ventriculo direito.
Os dous focos da base são também — um direito, —
outro, esquerdo ; —
O esquerdo estende-se da terceira articulação
chondro-sternal para cima, até o segundo espaço intercostal esquerdo, junto ao bordo do sterno ;
O direito occupa o segundo espaço intercostal direito, ao lado do bordo sternal respectivo ;—
O primeiro corresponde ao orifício da artéria pulmonar, que é superficial n'esse ponto; emquanto que
o segundo está em relação com o segmento inicial da
aorta,
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Em' cada um d'esses pontos ouvem-se as duas bulhas
do coração, porém as que se observam em um não são
perfeitamente iguaes ás que se notam em outro; defl
sorte que—prestando a necessária attenção — encontra-se certa diíferença entre elles, somente devida aoll
ponto distincto em que se formaram.
No foco superior direito percebem-se — de preferen- '•*
cia — as bulhas geradas no ventriculo esquerdo e as
produzidas pelas válvulas sigmoides da aorta; no»
esquerdo, as procedentes do ventriculo direito e as
causadas pelas sigmoides da artéria pulmonar.
Nos focos inferiores pódern-se examinar isoladamente
os ruidos do ventriculo aos quaes elles correspondem ;
por esses meios e conhecendo-se hoje perfeitamente òfl
mecanismo e ponto de origem dos ruidos cardíacos,
facilitou-se sobremodo o diagnostico e localisação das |
lesões do órgão.
A escuta do coração deve — portanto — ser feita
com todo o methodo ; para apreciar a regularidadeJB
intensidade e freqüência das bulhas, basta applicar ora
stethoscopo no centro mesmo da região precordialjlj
porém, si se quizer adiantar mais e saber em que par^H
do órgão reside a lesão que produz o ruido anormall
que se observou, então é necessário auscultar separáB
damente as diversas secções de que elle se compõe, oi»
— o que é a mesma cousa — auscultar por focos, para
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ver em qual d'elles é mais perceptivel o phenomeno, e
em que momento da revolução apparece.
Cumpre advertir que nem sempre o coração occupa
o lugar e limites normaes, visto como os derrames
pleuriticos, as adherencias, e outras causas, podem
desvial-o para a direita ou para a esquerda, ou então
mais para cima ou abaixo de sua sede ordinari i; factos
excepcionaes em que as regras até aqui prescriptas
quasi não têm applicação, cumprindo-nos sujeitar ás
circumstancias.
Ha também casos em que é necessário auscultar não
só a região do coração, como todo ou quasi todo o
thorax, afím de observarmos a intensidade dos ruidos
nos seos differentes pontos ; exame em que nos fixaremos muito, para não confundir as bulhas cardíacas
com os ruidos pulmonares, nem os attritos pericardicos com os da pleura.
A perfeita observação dos phenomenos cardíacos é
sempre difficil, fazendo-se necessário — e amiudadamente — repetir o exame em diíferentes occasiões para
nos certificarmos da existência positiva de um phenomeno que, sendo ás vezes momentâneo, poderíamos
considerai-o permanente.
Não obstante, os dados fornecidos pela escuta do
coração fizeram progredir admiravelmente a sciencia
na firmeza do diagnostico de suas enfermidades, bem
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como na opportunidade do tratamento, a ponto de ser
hoje tarefa fácil para qualquer observador aquillo que
outr'ora se considerava impossível: a localisação das ;1
lesões orgânicas.
Comtudo, aos dados que a escuta nos proporcione, m
convém sempre juntar aquelles que possamos colher .'
pelos outros methodos de exploração ; e — mais ainda ;!
— combinal-os com os symptomas geraes e locaes que
o enfermo apresente.
Este proceder, que — nas moléstias do pulmão —
desvanece muitas dúvidas, tem valor decisivo e primário nas affecções do coração, já de si mais obscuras.
Phenomenos physiologicos
No eslado de saúde, applicando-se o ouvido á região _
precordial, ouve-se um tic-íac, formado por duas
bulhas successivas, que repetem-se regularmente de.;]
sessenta a oitenta vezes por minuto.
A primeira, surda, profunda, e mais prolongada
que a segunda, coincide com a pancada da ponta do
coração de encontro ao thorax, e precede immediata-s
mente ao pulso radial; tem seu máximo de intensidade
na quinta costella, abaixo e um pouco para fora do
mulo esquerdo (foco inferior esquerdo);— '

A segunda, mais clara, mais curta e mais superficial, gera-se immediatamente depois do pulsar das
artérias ; e seu máximo de intensidade é pouco mais ou
menos ao nível da terceira costella, um pouco acima
e á direita do mamillo, perto do bordo esquerdo do
sterno ; —
A primeira è também chamada bwlha inferior;
a segunda, superior.
Consideradas em seu rhylhmo, essas bulhas succedem-se na ordem seguinte: primeiramente a hulha
surda, depois o pequeno silencio; em seguida a bulha
clara, e — porflm— o grande silencio: cada casal
constitue uma batedura completa.
As pancadas do coração, em numero de sessenta a
oitenta no adulto, apresentam maior freqüência na
criança, na mulher, nos indivíduos de pequena estatura, augmentando também com os exercícios violentos, emoções fortes, etc.
A força das bulhas varia na razão da energia e
rapidez das contracções do coração, e conforme a
idiosyncrasia dos indivíduos e disposição physica do
thorax ; sendo d'esse modo mais intensas nos indivíduos
nervosos, e n'aquelles cujo peito é magro e estreito.
Sua extensão é igualmente variável: muito perceptíveis na região precordial, vão-se gradualmente
enfraquecendo á medida que nos afastámos d'esse
34
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centro ; são ainda facilmente ouvidas ria parte anterior
do lado direito, um pouco menos — atraz — do lado esquerdo, — e quasi imperceptíveis na parte posterior, à
direita.
Variam também de extensão, conforme os órgãos
immediatos — em virtude de seu estado — conduzam
os sons mais ou menos bem.
Estes estados independentes do coração podem não
só produzir grandes modificações na intensidade dos
ruídos d'esse órgão, como até augmeutar ou diminuir
o extensão em que são apreciados.
Fracos e limitados n'um indivíduo que soffre de
emphysema pulmonar, visto como o pulmão rarefeito e
cheio de ar é mào conductor dos sons, tornam-se — ao
contrário— vibrantes, e propagam-se em largo espaço
n'um doente de tuberculose thoraxica, cujos pulmões
— endurecidos pelos productos heteroplasticos —
adquirem grande aptidão para a transmissão dos sons.
O timbre apresenta differentes modalidades, comquanto — por outro lado — os ruídos sejam claros,
nada tendo de áspero nem desagradável ao ouvido.
O mecanismo das bulhas do coração tem sido explicado de muitas fôrmas. Não obstante apresentarei
de preferencia as conclusões a que conduziram-nos o|
raciocínio e a experiência, pelo cardiograplio postas
fora de dúvida.

A. serie dos movimentos do coração principia pela
contracção das auriculas, vindo immediatamente a contracção dos ventriculos, á qual succede sua diastole;
O pulsar do coração, e conseguintemente a bulha
surda, coincidem com a contracção ventricular e diastole das grossas artérias ; a segunda bulha corresponde
á dilatação dos ventriculos e á systole das artérias
próximas do coração ;—
h. primeira bulha é produzida — ao mesmo tempo
— pela contracção muscular dos ventriculos, pelo
choque impresso á face inferior das válvulas sigmoides
e á base das columnas sangüíneas pulmonar e aortica,
pelo estridulo das válvulas auriculo-ventriculares,
e pelo impulso da ponta do coração de encontro ao
thorax; —
A segunda bulha é devida — especialmente — ao
estridulo das válvulas sigmoides e ao choque do retorno sobre sua faceconcava, das columnas sangüíneas
arrojadas na aorta e artéria pulmonar.
Esta é a opinião geral sobre o mecanismo das duas
bulhas, yasada na sua coincidência com os phenomenos que se passam na evolução cardíaca.
Entre os divergentes, a despeito de um assenso
quasi unanime, só o physiologista Beau, com tanto
talento quanta pertinácia, oppôz heróica resistência,
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infelizmente sem proveito, levantando — com a lógica
dos seus argumentos — sectários de nome e quilate,
taes como Valleix, Hardy e Béhier.
Beau quer que a primeira bulha coincida com a
diastole, e a sogunda com a systole do coração ; —
A seo ver, as contracções das auriculas — coincidindo
com a diastole dos ventriculos — lança uelles o sangue:
nessa occasião a ponta do coração bate na parede
thoraxica e ouve-se a primeira bulha ; segue-se immediatamente a systole ventricular com a diastole das
auriculas, e a chegada do sangue vindo das veias a
estas cavidades : ouve-se enteio a segunda ; —
A primeira bulha, Beau attribue ao choque do
sangue lançado pelas auriculas contra a parede dos
ventriculos na diastole ; a segunda, ao choque do
sangue lançado pelas veias na parede das auriculas
durante a diastole destas e a systole dos ventriculos.
A maior parte dos physiologistas não aceitam taes
coincidências ; fundando-se nas numerosas experiências feitas em diversos tempos e lugares, affirmam que
a systole ventricular coincide com a primeira bulha e
com o choque da ponta do coração, 6 a segunda com a
diastole.
Além das experiência s ha um facto— sujeito á observação de todos — que confirma essa doutrina: o pulso
das artérias coincide com a primeira e não com a

segunda bulha, e comprehende-se que o pulso arterial
acompanha a systole e não a diastole ventricular.
Dadas estas coincidências, passemos em revista os
phenoinenos que no coração se passam em cada evolução. Chegando o sangue das veias, as auriculas
entram em systole, a qual — como por um movimento
vermicular — vae-se propagando aos ventriculos, que
immediatamente se contrahem ; nesta occasião fechamse as válvulas auriculo-ventriculares e abrem-se as
sigmoides, a ponta do coração bate contra a parede
thoraxica e ouve-se a primeira bulha. Cessando a contracção ventricular vem a systole arterial, e então
fecham-se as válvulas sigmoides, e ouve-se a segunda
bulha. Segue-se durante o grande silencio um momento de repouso de todo o coração, em que auriculas
e ventriculos estão relaxados ; nesta occasião o sangue continua a vir das veias para as auriculas, e destas
a passar para os ventriculos atravez dos orifícios auriculo-ventriculares. Nova contracção das auriculas
vem seguida dos outros phenomenos que acabámos de
enumerar.
Durante a primeira bulha temos, pois: 1° a contracção muscular dos ventriculos ; 2" o attrito do sangue
contra as paredes ventriculares; 3° a collisão das
moléculas do sangue ; 4° o choque do sangue contra
as válvulas auriculo-ventricula,res ; 5° o choque do
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sangue do coração contra a base das columnas sangüíneas contidas nas artérias ; 6° o choque do sangue con-;
tra as paredes arteriaes; 7° a tensão das válvulas auriculo-ventriculares ; 8° a abertura das sigmoides ;
9° o choque da ponta do coração contra o thorax.
Durante a segunda bulha, temos : 1° a dilatação dos
ventriculos e o choque em suas paredes do sangue chegado das auriculas ; 2° a collisão das moléculas do
sangue; 3° a tensão ou fechamento das sigmoides ;
4° o choque do sangue das artérias contra as válvulas
sigmoides ; 5° a abertura das válvulas auriculoventriculares.
A cada um destes factos tem-se attribuido as bulhas
com os quaes elles coincidem; sendo, porém, de notar
que a respeito da segunda bulha quasi todos dão-lhe
por sede as válvulas sigmoides.
Não obstante, as diversas experiências têm demonstrado que as duas bulhas se conservam, inda mesmo
quando o coração se contrahe vasio, e fora da caixa
thoraxica; d'ahi conclue-se que não tem grande parte
nos ruídos, nem a collisão das moléculas do sangue,
nem o choque d'este liquido de encontro ás paredes das
cavidades do coração, ou das artérias, nem tão pouco
a pancada da ponta do órgão sobre a parede thoraxica;
Talvez esses factos concorram para reforçar as
bulhas, porém não para produzil-as isoladamente ; —'

Resta — pois — o jogo das válvulas e a contracção
muscular; —
Porém, os factos clínicos demonstram que nas
alterações valvulares encontra-se ordinariamente a
causa das alterações das bulhas do coração; além
d'isso — n'esses casos pathologicos — ainda ha pontos da
parede thoraxica em que se observa a bulha normal;—
D'onde se concluirá que as bulhas têm sua origem
em phenomenos effectuados, embora isochronos, em
diversos lugares do coração, fazendo com que se
manifestem normaes em um ponto, e anormaes em
outro j:—
Esta condição só se encontrará attribuindo as
bulhas ao jogo das válvulas; —
E' a theoria de Rouanet, mais geralmente abraçada:
A primeira bulha deve-se ao fechamento das válvulas auriculo-ventriculares nasystole; a segunda,
ao fechamento das sigmoides na diastole.
Adoptada esta theoria, encontramos a razão pela qual
Meyer, Friederich, Jaccoud e Torres Homem admittem quatro pontos para o máximo das bulhas. O coração consta de duas metades, cada uma tendo seus
movimentos independentes, bem que isochronos. A
primeira bulha é produzida pela válvula mitral, e
tricuspide ; o seu máximo ouve-se ao nivel de cada
uma d'essas válvulas, a mitral correspondendo ao
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ponto do thorax que se acha á esquerda e abaixo do
mamillo, a tricuspide á base do appendice xyphoide. A
segunda bulha, devida ao jogo das válvulas sigmoides,
aorticas e pulmonares, tem seu máximo ao lado direito
do sterno para as aorticas, e ao lado esquerdo paraj
as pulmonares.
Fomos até agora levados a admittir — nos actos que
constituem uma revolução completa do coração—a
contracção e a dilatação apenas: d'ahi dous períodos— l
um, deactividade, —outro, de descanso. Pois bem:
ha urna outra divisão, mais seguida, e tanto mais
fácil de ser comprehendida para quem conhece já oi
mecanismo do coração, quanto é ella da maior importância na clinica, — a que separa cada pulsação em
trez tempos distinctos.
O primeiro tempo começa com a systole ventricular
e com ella acaba; o segundo corresponde à diastole
ventricular; o terceiro — finalmente — é o de repouso
ou afrouxamento do coração. A systole da auricula,
que — como sabemos—precede â systole do ventriculo,
pertence ao ultimo tempo, e termina-o.
A cada um dos dous primeiros tempos corresponde
uma bulha; o terceiro não tem bulha alguma, é o
silencio do coração.
A primeira bulha, ou bulha do primeiro tempo,
corresponde — pois — á contracçâo ventricular, razão

pela qual é chamada ruído systolico. E' surdo, prolongado, e — quasi — isochrono com o choque precordial.
Ouve-se a segunda bulha quando começa o segundo tempo, isto é, no principio da diastole ventricular ; sendo—portanto — u m ruído diastolico. Claro
e superficial, não se estende tanto como a primeira
bulha.
As duas bulhas não se distinguem simplesmente
pelo metal, duração, e tempo em que se manifestam;
o ponto — mais ou menos fixo — da região precordial
em que ellas apresentam o seo máximo de intensidade,
constitue também — como já dicemos acima — um
dos seos mais importantes caracteres. Embora devidas
ambas principalmente ao estalido valvular, e effectuando-se por conseqüência em orifícios muito próximos,
nem por isso — qualquer dos dous —é ouvido na parte
do thorax correspondente ao ponto em que foi gerado.
Nabaseedirectamente, ouviremos o ruido diastolico;
emquanto que—em sentido oppôsto — devemos procurar na ponta do coração o máximo de intensidade do
ruido systolico; —
E este ultimo, gerado longe do ouvido, é-lhe ao
mesmo tempo transmittido pela corrente sangüínea e
pela parede ventricular mais ou menos adherida ao
thorax durante a systole.
33
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O que acabámos de expender acha-se claramente
representado no schema (fig. 50), que reúne — do
modo mais engenhoso — todos os elementos que compõem uma revolução do coração. N'elle encontrámos a>

no claro — entre as duas circumferencias — as
bulhas no seu respectivo tempo e com a sua relativa
duração;—
No grande circulo, vê-se a indicação do pulso, com
a maior ou menor demora conforme a parte em que o
tomámos.
Aproveitando o ensejo, bem como o modelo de Gairdner, reproduzido por Bucquoy nas suas lições clinicas sobre as moléstias do coração, accrescentemos
duas palavras sobre o rhythmo dos movimentos do coração, mais francamente estudado e esclarecido —
principalmente — pela successão das bulhas. No lugar
competente, encontraremos mais detalhadamente tudo
quanto poderíamos discorrer sobre esse ponto.
Na generalidade dos casos, os trez tempos de que se
compõe um pulsar completo do coração tem a duração
quasi igual, o que nos permitte representar esse rhythmo por uma medida de trez tempos, duas pretas correspondendo ao primeiro e segundo tempo, e um silencio no segundo tempo.
Independente mesmo de qualquer desordem nos movimentos do coração, poderemos encontrar no seo rhythmo grandes e notáveis variações. D'esse modo, accelerando-se a circulação, por exemplo, vemos que a
medida mais se conchega da medida dos dous tempos
pela diminuição ou mesmo pelo desapparecimento do

lA

PESCOÇO.
BULHA .

PULSO.

' DIASTOLE
VENTRICULAR.

Fig. 50.

successão e duração relativa dos actos mecânicos, que
cumpre estudar : sysíole, diastole e descanso ;
a systole auricular terminando o grande silencio e
precedendo immediatamente a systole ventricular ;• e
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grande silencio ; o inverso acontece quando os bati*
mentossão mais pausados ou lentos : o silencio—nesse
caso—prolongando-se, as duas bulhas conchegam-se.í
Phenomenos palhologicos
No estado mórbido, as bulhas do coração podem alterar-se :
1°, quanto á sede ;
2°, quanto á extensão;
3°, quanto â intensidade ;
4°, quanto ao rhythmo ;
5", quanto ao metal ou caracter;
6°, quanto á presença de bulhas anormaes, sendo
por ellas precedidas, acompanhadas, seguidas ou
substituídas;
E, porfim, em certos casos, agrupam-se a ruídos
insólitos, determinados pelas pancadas do coração de
encontro aos órgãos immediatos.
i° Alterações de sede

Ha casos em que as bulhas do coração mudam de
lugar, não correspondendo portanto seo máximo aos a
pontos que indicámos. Essas deslocalisações dependem |
de lesões do coração, do pericardio, dos grandes vast>sx
ou dos órgãos immediatos,
'
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As duas bulhas do coração podem ser deslocadas do
seguinte modo:
1°, ambas acham-se fora de sua sede normal,
porém guardam entre si as respectivas posições;
2°, ambas acham-se fora de sua sede, porém não
guardam as posições respectivas;
3°, uma só se acha fora da sede normal, que a
outra conserva.
A deslocação do primeiro gênero pôde ser para baixo,
para cima, para o lado esquerdo ou direito, e — finalmente— para traz, de maneira que se ouvem com mais
intensidade no lado esquerdo da columna vertebral, do
que na região precordial.
Tumores na base do coração, um aneurisma da
origem da aorta, um cancro no mediastino anterior, uma hypertrophia com dilatação das auriculas
íazem descer o coração, e deslocam as bulhas para
baixo.
A deslocação das bulhas para cima é mais freqüente,
o de ordinário tem por causa a tympanite ou hydropesia abdominal, que recalca o diaphragma para a
parte superior.
A deslocação lateral é — quasi sempre — devida a
uma collecção de líquidos ou gazes na pleura, quando
na pleura esquerda o desvio faz-se para o lado direito,
e vice-versa. Também a deslocação para a esquerda
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pôde ser produzida, bem que mais raras vezes, por
uma hypertrophia do ventriculo direito.
A deslocação para traz será determinada, ora por
um aneurisma da crossa da aorta que passe pela frente
do coração, ora por tumores cancerosos do mediastino
anterior, ora por derramamento pericardico.
Também as adherencias do pericardio com o coração
podem ser causa das deslocações das bulhas.
O segundo e o terceiro gênero de deslocação, isto é,
o afastamento reciproco do máximo das duas bulhas,
quer uma conserve sua posição normal, quer ambas só
achem desviadas, indicam o augmento nas dimensões
do órgão.
Em todos estes casos de desvio do coração, seos dous
ruídos conservam — um em relação ao outro — as mesmas distancias que os separam, no estado physiologico.

do peito anteriormente, lado direito, lado esquerdo posterior, e — em ultimo lugar — lado direito posterior.
No augmento ou diminuição de extensão das bulhas
cardíacas, devemos ter sempre em vista duas ordens de
circumstancias: as que se referem ao órgão,—alterações de volume, ou somente modificações na força de
suas contracções; e as que se referem ás partes circumvisinhas,—lesões que modificam a densidade dos
tecidos, e consecutivamente a sua propriedade conductora dos sons.
A diminuição da extensão das bulhas depende da
fraqueza das contracções, corno na atrophia, no amollecimento do coração, na debilidade geral; ou da menor
conductibilidade das partes ambientes, como no emphysema pulmonar ; —
Também as bulhas podem-se ouvir em menor extensão por se passarem afastadas da parede thoraxica,
como na hypertrophia concentrica, e no derramamento
pericardico ; —
Em todos estes casos, excepto na hypertrophia concentrica, a força do choque do coração diminue consideravelmente .
O augmento de extensão das bulhas observa-se nas
condições oppostas: na hypertrophia excêntrica, no
endurecimento do tecido do órgão, nas palpitações
nervosas, na excitação mórbida geral, casos em que as
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2° Alterações de extensão

Ora, a extensão em que se ouvem as bulhas diminue,
circumscrevendo-se á região precordial; ora, ao contrário, augmenta, ouvindo-se até na região scapul
direita.
Esse augmento de propagação segue — ás vezes uma ordem regular; isto é, effectua-se segundo^ se
guinte successão, indicada por Laennec: lado esquerdo
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contracções são mais enérgicas; na hepatisação pulmonar, e nos tuberculos que tornam o tecido pulmonar
melhor conductor do som.
Racle refere o caso de uni vasto derramamento na
pleura direita, em o qual as bulhas — não se ouvindo na \
região precordial—resôavam em toda a extensão do
lado direito do thorax; a autópsia demonstrou que nSo
havia desvio do coração.
Dias da Cruz estranha muito este facto, visto como
os líquidos são máos conductores do som, conforme
demonstra a fraqueza e a pouca extensão das bulhas
quando ha derramamento pericardico.
3° Alterações de intensidade

O augmento ou diminuição da intensidade das
bulhas coincide sempre com o augmento ou diminuição
da extensão.
Não ha — pois — mister indicar os CASOS PATHOLOGICOS, em que se observam: são os MESMOS que ficaram relatados a propósito da EXTENSÃO ; cumprindo
notar que o caso MAIS COMMUM da DIMINUIÇÃO é o DERRAMAMENTO PERICARDICO.
A exageração da intensidade pôde chegar a tal ponto,
qu*e.as bulhas cardiacas façam-se ouvir a algum*
distancia do peito, como observou Laennec,em vários
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enfermos, e em si próprio poucos dias antes de seu
prematuro passamento.
Pareceo a este illustre observador que tal phenomeno coincidia com a presença de abundantes gazes,
quer na cavidade pericardica, quer mesmo no interior
do estômago.
Tirámos das lições clinicas do professor Torres
Homem o seguinte exemplo :
Para a 6a enfermaria da Misericórdia, entrou um
doente que — além de uma gastro-hepato-splenite —
tinha extensa hepatisação do pulmão esquerdo ;—
Seu estado geral era máo ;
Medicação a mais branda fora empregada durante
vinte dous dias ; —
A par dos phenomenos inherentes ao estado pulmonar, notava-se exageração manifesta na intensidade
das bulhas do coração, bem como na extensão em que
cilas se propagavam.
Os alurnnos, presumindo que se tratava de uma
affecção cardíaca, pediram a interpretação do facto:
o illustrado mestre explicou-o pela maior densidade
do parenchyma pulmonar como condição favorável á
propagação das bulhas tanto normaes como pathologicas. E, com effeito, á medida que o pulmão foi-se
desembaraçando, os phenomenos — dependentes • do
coração — entraram na sua orbita.
36
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Laennec refere que — em mais de vinte pessoas —
ouvio as bullias cardíacas n'uma distancia de duas
pollegadas até a de dous pés, da caixa thoraxica •, e
que—n'esse numero—somente encontrou trez ou
quatro affectadas de moléstias orgânicas do coração;
as demais, apenas tinham palpitações nervosas.
Barth, n'uma moça que — por tempo de um anno —
soffria de palpitações, ouvio as bulhas do coração a
um pó das paredes thoraxicas. Na região precordial
notava-se forte impulsão, maior obscuridade á percussão do que no estado normal, e um ruido de raspar
presystolico.

Nas Lições de clinica encontrámos o seguinte : na
anemia propriamente dita, na chlorose, cacliexias
especificas, opilação, em todas as moléstias — finalmente — caracterisadas por alteração profunda do
sangue, sobretudo havendo notável diminuição do
seu elemento globular e augmento relativo da parte
aquosa, nota-se grande freqüência dos batimentos cardíacos acompanhada de impulsão forte: n'esses casos
não se trata de exageração das forças da economia, —
ellas acham-se — ao contrário — abatidas,—ha atonia
geral.
Por que motivo os movimentos do coração tornamse freqüentes e sua impulsão enérgica, quando ha
plethora ou anemia ? Qual a theoria que explicará o
phenomeno n'um e n'outro caso ?
Na plethora, o sangue — muito rico em glóbulos
vermelhos — serve de poderoso excitante do coração,
obrigando-o a multiplicar o numero das contracções
em um tempo dado ; ás vezes, em virtude da grande
vivacidade com que o sangue é lançado no systema
arterial, o orifício ventriculo-aoríico torna-se relativamente augusto, e u m a hulha do sopro acompanha'á
systole ventricular.
Na anemia, todos os órgãos perdem sua energia
plrysiologica, — a força contractil dos músculos diminue seiisiveltuente,—e as cavidades relaxam-se : ora,

pão
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4° Alterações do rliyllimo
As bulhas do coração podem ser alteradas em s
freqüência, ordem desuccessão e numero.
I — Freqüência. — Pondo de parte o estado febril,
em que a freqüência pôde attingir de 140 a 150 pancadas por minuto, lia affecções graves do coração nas
quaes excodom esse numero, sendo tão precipitada"
que é impossível ás vozes contal-as.
Observa-se também maior freqüência das pancada
cardíacas em alguns estados graves do organismo,
que — por muito communs entre nós — não podeir
ser desiembrados.
'
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sendo o coração o órgão que mais directamente recebe
o influxo do sangue, também mais do que nem um
outro participa da atonia que invade toda a economia ;
suas cavidades passivamente se dilatam.
Em virtude d'essa dilatação, maior quantidade de
sangue chega ás cavidades cardíacas, cujas paredes
entram em contracção violenta, redobram de esforço
para impellir todo o sangue que — além de affluir corn
mais abundância — não pôde auxiliar o coração, porque acha-se profundamente alterado em sua crase;
todo o trabalho da circulação central faz-se à custa
unicamente do coração ; entre este órgão e o sangue
empobrecido que chega ás suas cavidades, estabelece-se
uma reacção, uma luta, que revela-se por maior
intensidade das bulhas cardiacas, maior freqüência
das pancadas pela impulsão enérgica, e — nos casos
mais adiantados — pelo ruído de sopro, que —•
geralmente — acompanha o primeiro tempo, raras
vezes o segundo, e — mais escassamente ainda •— é
duplo,
Os mesmos phenomenos cardíacos podem — portanto — exprimir dous estados geraes da economia
diametralmente oppostos.
Quando ha grande freqüência das pancadas cardiacas, o numero — no adulto — attinge a 160 por minuta;e — na cr jança —•• a 180.
i
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Raras vezes esses limites são excedidos.
Nas affecções orgânicas do coração, e — principalmente— nos estreitamentos dos orifícios, observa-se —
ás vezes — grande velocidade na successão das bulhas
do coração, que tornam-se tumultuosas e irregulares.
Na opinião de Laennec, se a freqüência dos batimentos cardíacos augmenta de repente fazendo-se
acompanhar de graves accidentes, suspeitaremos que
n'uma das cavidades formou-se uma concreção sangüínea polypiforme.
O exemplo citado por Barth e Roger parece ser da
mesma natureza. Observaram n'um indivíduo, até
então de perfeita saúde, phenomenos graves de uma
affecção cardíaca, entre os quaes sobresahia a orthopnéa. Os ruídos succediam-se 180 a 190 vezes por
minuto, ao passo que — na extremidade inferior da
artéria radial — apenas sentia-se ligeiro tremor.
Em uma manhã, por occasião da visita, o doente
apresentou melhoras sensíveis: as bulhas eram regulares, pouco freqüentes (100 por minuto), e o pulso
tornara-se largo e regular.
A diminuição da freqüência dos ruídos cardíacos é
um phenomeno que raramente se observa ; comquanto
sua causa algumas vezes possa referir-se a uma
affecção orgânica do coração, em grande numero de
casos passa completamente desapercebida.
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Stokes colleccionou diversas observações de doentes
que não apresentaram — d u r a n t e á v i d a — senão 40,'
30, 28 e mesmo 25 pulsações por minuto. A autópsia
demonstrou que — na maior parte d'elles — a moro-1
sidade da circulação era devida a um estreitamento do
orifício ventriculo-aortico com endurecimento das
respectivas válvulas ; n'outros, havia amollecimento
ou degenerescencia gordurosa do coração.
E' de Torres Homem o seguinte exemplo:
N'uma das enfermarias da Misericórdia tratava-se
um preto. Apezar de gordo, cachetico. Ao lado de
uma affecção hepatica, cujo principal symptoma era o
extraordinário augmento de volume cio órgão, notavam-se as bulhas cardíacas mais profundas, só percebidas na região precordial, e succ-adeudo-se com muito
maior demora que no estado physiologico ; o pulso batia-lhe 53 vezes por minuto. A percussão nada revelava
de anormal. Ao Dr. Campos, que dirigia o tratamento
do doente, o mestre declarou suspeitar de uma atrophia
do coração com degenerescencia gordurosa, invadindo
também este ultimo estado o fígado ; —
Mais tarde, tendo já sabido do hospital, voltou;
mas — desta vez — para a enfermaria do Dr. Torres
Homem ; —
Trazia os mesmos symptomas que elle antes observara, e — mais ainda — congestão pulmonar; —
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Quando esta grave complicação cedera quasi de todo,
morro o doente repentinamente;—•
O exame revelou, além de liemorrhagia do pulmão
esquerdo, causa immediata da morte, as alterações
cardíacas e hepaticas por olle diagnosticadas ern
vida; —
O coração pesava 5 onças e 2 oitavas.
N'algumns moléstias cerebraes, em virtude da demora com que a circulação se faz, os batimentos
cardíacos podem diminuir muito de freqüência ; observaram-se casos em que desceram a 40 por minuto.
O mesmo acontece quando se abusa da digitalis.
Bartb encontrou no hospital da Piedade, em Pariz,
uma moça affectada de angina do peito, que tomara —
por seis dias consecutivos — dons grãos de digitalis em
pó. Ao sétimo dia deram-lhe — em clyster— uma decocção de digitalis que era destinada a fricções na região precordial; o pulso e os batimentos cardíacos
que — no dia antecedente — mantinham-se a 60, desceram a 25.
Nas grandes emoções, existindo o verdadeiro estado
plethorico, ou por occasião— como já dissemos —
de reacção febril, o coração pulsa com força e rapidez ;
porém, desapparecidas essas causas mais ou menos
transitórias, o órgão volta gradualmente ás suas primitivas funcções,
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II— Ordem de successão. — Pôde ser alterada de
differentes modos. Tão depressa as pancadas do co-/
ração se acceleram ou retardam alternadamente,
como fazem—por intervallos— uma pausa, cuja
duração é igual à de um pulsar completo, constituindo a intermittencia; estas desordens não teem
— por si mesmas — significação mórbida bem definida. Outras vezes, porém, a irregularidade
Q tal que as pancadas — por confusas e tumultuosas— não guardam ordem alguma; e esse phenomeno, quando permanente, é indicio de diversas
alterações materiaes do coração, entre as quaes o
estreitamento do orifício mitral occupa o primeiro
plano.
Ha também occasiões em que a alteração limita-se
a um dos elementos da pancada completa : d'esse modo,
um dos silêncios (quasi sempre o grande) prolonga-se,
como acontece quando o sangue soffre certa compressão ao penetrar nos ventriculos ppr causa de um
estreitamento auriculo-ventricular ; ou então o prolongamento tem lugar n'uma das duas bulhas (ordinariamente na primeira), como se observa nos casos de
hypertrophia com estreitamento dos orifícios arteriaes.
Bouillaud, em sua obra de classe sobre moléstias do
coração, refere uma fôrma particular de intermittencia,
denominada passo falso decoração, em que o ventriculo

mal cheio contrahe-se quasi debalde: esse symptoma, algum tanto raro, dil-o ello próprio, depende
quasi sempre de estreitamento auriculo-ventricular.
III—Alteração de numero.— O numero das bulhas
cardíacas pôde ser diminuído; em vez de duas encontraremos somente uma, coincidindo quasi sempre
com o primeiro tempo : é o que se observa quando um
ruído de sopro substitue as bulhas normaes; começa
com a primeira, que ó por elle disfarçada, assim como
acontece á segunda.
Fora dos limites em que o ruído anômalo é percebido, os dous ruídos normaes tornam-se patentes. A
segunda bulha cessa, em alguns casos, sem que se
perceba ruído algum anormal; o silencio prolonga-se
então muito mais, parecendo começar depois da primeira bulha.
Esses casos, já por si raros, são observados quando,
em virtude de um enfraquecimento geral, ou apenas
limitado ao coração, os batimentos são muito mais
fracos, a circulação torna-se muito lenta, e o embate
das válvulas sygmoides arteriaes faz-se frouxamente,
em relação com a pouca energia contractil das duas
grossas artérias que partem dos ventriculos.
Ha casos em que o numero dos ruídos do coração
augmenta, e ouve-se na região precordiâl trez ou
mesmo quatro ruídos.
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Quasi sempre é o segundo que se repete, — raras
vozes, o primeiro ; pode-se representar os ruídos d'estó
modo: tie-tac-tac.
Beau e Littré attribuem ossos ruídos múltiplos á
falta de isochronismo nos movimentos das cavidades
similares.
Os ruídos repetidos, ou succedem-so regularmente
sendo acompanhados do pulsações arteriaes rogularos,
ou suo differentes em intensidade, succedem-so sem
ordem, e coincidem com um pulso irregular, pequeno
e desigual. No primeiro caso, Beau attribue o phenomeno á falta de isochronismo nas dilatações ventriculares ou auriculares.
Esse mesmo cardio-patliologista observou outra variedade de anomalia em que um batimento coincidia
com dons choques na parte inferior da região precordial, tendo lugar— um, á direita — outro, á esquerda — separados por um intervallo de duas pollegadas,
pouco mais ou menos, e cada qual acompanhado de
ruído normal.
No segundo caso, Bouillaud acredita que as irregularidades observadas dependem de estreitamento de
alguns dos orifícios cardíacos, com endurecimento das
válvulas e adherencias do pericarclio.
A falta do isochronismo na acção das duas metades do coração, produz também a rara anomalia

de um batimento completo apresentar-se com quatro
ruídos.
Para que o phenomeno se de, é preciso que o jogo
irregular das differentes partes do coração se exerça
de tal modo que os ruídos resultantes d'essa anomalia
succedam-se sem se mascarar.
Muitas vezes os ruídos quádruplos resultam também da combinação dos ruídos anormaos com os ruidos
physiologicos.
Barth e Roger observaram um caso em que ouvia-se
— primeiramente -— um ruido de sopro presystolico,—
depois, a primeira hulha do coração e uma repetição
da segunda.
Estas perversões do rhythmo do coração, quasi sempre ligadas a estreitamentos de orifícios ou insufficiencias valvulares, podem ser pouco duradouras ou permanentes, variar de intensidade ou conservar-se no
mesmo gráo, ser mais pronunciadas no coração direito
do que no esquerdo, e reciprocamente.
IV—Alterações de caracter ou metal.— As bulhas
soffrem muitas modificações em relação ao som que
produzem, sendo mais claras ou mais siirãas do
que normalmente.
As bulhas claras podem ser attribuidas a adelgaçarnento das paredes do coração ; o som abafado das
bulhas exprime — ao contrário — espessamento das
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válvulas, e — com mais freqüência — hypertrophia
das paredes.
As bulhas sêccas e duras parecem, ás vezes, coincidir com certo gráo de engrossamento e rigidez das válvulas esquerdas, da mitral principalmente ; as bulhas
roucas, abafadas, dependem antes de um estado de
pastosidade ou inchação d'essas folhas membranosas.
— E' o ruído a quo Bouillaurl denomina ruído de per gaminho.
A resonanoia metallica (tinido metallico do coração) é uma das mais freqüentes e principaes alterações dos ruidos do coração. A's vezes nota-se apenas
um sonido ligeiramente argentino d'esses ruidos, sobretudo do primeiro; n'outros casos, ha uma resonancia tympanica muito pronunciada, que acompanha
o ruido systolico ; finalmente, também observa-se cada
impulsão do coração acompanhada de um tinido francamente metallico.
Este ruido pôde ser imitado se, applicando a palma
da mão ao pavilhão da orelha, percutirmos com o dedo
sobre as costas d'ella : d'ahi o nome de tinido-auriculo-metallico.
Contracções muito enérgicas do coração, impulsão
violenta n'um ponto sonoro do thorax, e a vizinhança
de cavidade cheia de gazes, taes são as causas mais
freqüentes do tinido metallico. Torres Homem tem-n'o

encontrado quasi sempre unido á hypertrophia das
paredes do coração com dilatação das cavidades.
Observou-o já, e de modo muito distincto, n'um moço
que — em conseqüência do abuso do onanismo — soffria
de palpitações nervosas, com ataques epileptiformes.
O tinido metallico ordinariamente é tanto mais
pronunciado quanto mais fortes são os batimentos e a
impulsão do coração.
Essa bulha nada tem de commum com a que se ouve
na respiração, na voz, na tosse, tendo aliás a mesma
denominação.
Além d'isso, as bulhas do coração podem perder de
sua clareza, e tornarem-83 um pouco sibilantes ou
ásperas. Essas alterações do timbre, porém, assignalam
o primeiro gráo de lesões diversas nas válvulas e orifícios, lesões cuja existência—n'uma escala mais
elevada — será depois manifestada pelas bulhas anormaes.
VI—Bulhas anormaes do coração.— As bulhas
anormaes, isto é, aquellas de que não existe signal
algum no estado physiologico, dividem-se em dous
gêneros: as que se passam dentro do coração (bulhas
intra-cardiacas]; e as que se passam fora do coração,
no pericardio (bulhas peri-cardiacas).
As primeiras chamam-se também intrínsecas; as
segundas, extrinsécas.
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As segundas são duas, que podem reduzir-se a urna:
a bulha de fricção ou de aílrito e o ruído de couro
novo, que mais não é do que o ruído de fricção ou de
attrito, exagerado ; —
As primeiras, são cinco : a bulha de sopro, o ruído
de raspar, o ruido de lima, o ruido da serra, e
— finalmente — os ruídos musicaes (sibilo, piado, etc.)
O segundo, terceiro, quarto e quinto são modificações do primeiro.
Acompanhando Torres Homem, inverteremos com
elle a ordem das bulhas, occupando-nos primeiro das
extrinsécas e depois das intrínsecas. Fundando-se no
justificável principio de partir do simples para o complexo, em nada altera — neste caso — a inversão.
líOLHAS EXTRA-CARB1ACAS

Ruido de fricção ou de attrito
Gora as duas folhas serosas do perícardio relalivamento ao coração, acontece o mesmo que às duas folhas serosas da pleura em relação ao pulmão : roçam
uma na outra durante os movimentos cardíacos,
sem ruido algum. No estado pathologico, quando as
superfícies serosas perdem o polido physiologleo, ess
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attrito produz um ruido mais ou menos intenso,
conforme o gráo de aspereza das membranas ; —
Já Laennec, cm sua obra, dá-nos uma idéia muito
oxacta da fricção do pericardio, attribuindo-a á pericardite;—
Hoje, depois dos trabalhos de Collin, não só a bulha
de attrito é bem conhecida, como também as suas modificações distinctamente apreciadas.
O ruido de fricção, como algures referimos, é idêntico
ao que resulta da passagem, uma sobre a outra, de duas
membranas cujas superfícies são rugosas e desiguaes.
A's vezes a bulha anômala acompanha os dous movimentos do coração : é — por conseqüência — dupla ;
sendo, porém, sempre mais pronunciada nasystolc.
N'alguns casos coincide exclusivamente com a cont racçiXo ventricular; n'outros, parece intermediária,
não podendo ser attribuidaa nem um dos dons tempos.
Em um mesmo doente, e durante o mesmo exame, pôde
ser percebida com intervallos, ou durante os dous tempos, ou unicamente n'u m delles.
A fricção pericardica tem quasi sempre uma intensidade relativa á energia e extensão dos movimentos
que o coração executa dentro do pericardio ; apresenta,
pois, differentes gráos de aspereza, cujo limite máximo
constituo o ruido de couro novo, do qual adiante nos
uccupa remos.
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Attritando-se entre os dedos um pedaço de seda encorpada ou tafetá, produz-se um ruído análogo à bulha
de fricção branda. Pôde ser apreciado n'um espaço
limitado da região precordial, ou em toda ella,
sendo — n'esse caso — mais pronunciado perto do
mamillo ; —
A's vezes começa muito circumscripto, e—mais tarde
— torna-se extenso ; varia segundo a posição do doente,
e — em alguns indivíduos—é mais patente na expiração do que na inspiração.
A duração da bulha de attrito varia muito : ora ó de
dous ou trez dias, ora de uma ou duas semanas, e —
em um ou outro caso raro — pôde ser de mez ou mais ;
o phenomeno desapparece ás vezes por tempo de alguns
dias, depois de novo se manifesta, para então cessar
definitivamente.
Barth e lioger observaram a fricção pericardica,
n'um doente, por espaço de duas semanas consecutivas;
e — ao cabo de quatro dias de completo desapparecimento—voltou o mesmo symptoma. durando ainda trez
septenarios.
Casos ha em que a fricção pericardica confunde-se
com o attrito pleuritico, podendo — á primeira vista—•
occasionar um erro de diagnostico ; porém a sede exclusiva e invariável do phenomeno na região precordial, o isochronismo que ha entre elle e os movimentos

do coração, são elementos sufficientes para desvanecer
qualquer dúvida.
A observação de Roger inserida na União Médica de
Janeiro de 1850, é por demais significativa; mostra a
que ponto chegam as diíHculdades no tocante ao
diagnostico das moléstias thoraxicas,— serve de prova
contra as pretenções d'aquelles que se vangloriam de
não ter nunca errado. O illustre prático ficou perplexo ante este caso :
Era n'um pleuritico. A bulha de attrito coincidia perfeitamente com a systole ventricular ; havia ausência
absoluta de qualquer outro symptoma das pertcardites, circumstancia que esclareceo muito o diagnostico. Ora, se — em vez de Roger — o assistente fosse
um medico inexperto, embora hábil, não é provável
que commettesse um erro, sem que por isso o culpássemos ?
Felizmente para aquelles que começam, esses casos
são muito raros.
A bulha de attrito branda, semelha-se — ás vezes
— e muito — á bulha de sopro, do mesmo modo que a
fricção áspera ao ruido de raspar. Muitos tomam um
phenomeno pelo outro, e —na Misericórdia — diz Torres Homem — os estudantes menos adiantados — enganam-se freqüentemente. O equivoco — nos casos mais
difficeis — pôde — até certo ponto — ser desculpado,
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sobretudo aos principiantes; em primeiro lugar,
porque o attrito pericardico coincide com um dos
dous tempos da evolução cardíaca, ou com ambos, como
acontece aos ruidos que se passam dentro das cavidades
do coração ; em segundo lugar, porque tanto em um
como em outro caso, a circulação estando sempre
accelerada, o ouvido pouco educado dificilmente
poderá apreciar ruidos rápidos, quanto mais distinguil-os.
Para evitar a confusão ao prático, cumpre não esquecer :
1° que o ruido de sopro quasi sempre é observado no ponto correspondente á origem dos vasos
sanguineos ; emquanto que a bulha de attrito, quando
limitada, mariifesta-se— de preferencia — para a ponta
do coração ; —
2° que o sopro é percebido em grande extensão da
região precordial, ao passo que a fricção peripherica
circumscreve-se em muitos casos ; —
3° que o sopro parece situado profundamente, e
não muda,— ao passo que o ruido de attrito é superficial, pôde variar de sede, e ser um dia mais pronunciado á direita e n'outro á esquerda ; 4° que o sopro — em geral — é simples, e sempre
ligado ao mesmo tempo da evolução cardíaca; a
fricção muitas vezes dupla, isto é, manifesta-se em

ambos os tempos, e — quando simples — pôde acompanhar, ora o primeiro tempo, ora o segundo ; —
5° que o sopro freqüentemente propaga-se ás carótidas, o que nunca se dá com a bulha de attrito ; —
6° finalmente, que o sopro, quer brando, quer
áspero, quando permanente não passa senão por pequenas variações de intensidade, e só muda de caracter ao cabo de muito tempo; emquanto que as
transformações da bulha de attrito são ordinariamente muito mais rápidas.
A fricção pericardica e a bulha de sopro — n'alguns
casos — apparecem juntas, distinguindo-se pelos caracteres que lhes são peculiares.
As condições necessárias á manifestação da fricção
pericardica são as mesmas já indicadas para a fricção
pleuritica: contacto directo entre duas superfícies rugosas e ásperas, e possibilidade de roçarem uma na
outra.
A existência de falsas membranas nas duas folhas
do pericardio, ou em uma só, é a causa immediata da
bulha de fricção, sendo também necessário — para sua
producção — que, no sacco pericardico, não haja
grande quantidade de liquido capaz de separar uma da
outra as duas folhas serosas, impedindo o contacto
entre ellas, e que adherencias muito intimas não embaracem seus movimentos ; —
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Dadas estas circumstancias, as superfícies contíguas roçarão uma na outra por occasião da svstole e
da diastole, o que produzirá um ruido de attrito, cuja
intensidade, extensão e caracteres estarão de accôrdo
com a consistência e extensão das pseudo-membranas
e energia dos movimentos do coração ; — Esse ruido
será tanto mais áspero, quanto mais densas e duras
forem as falsas membranas.
E' mais intenso durante a contracção ventricular,
quando augmenta a impulsão cardíaca, ou o doente '
inclina-se para diante, e — porflm — durante a expiração .
A pericardite é moléstia de que depende essencialmente a bulhade fricção ou de attrito; cumpre, porém,
notar que— só em certos períodos da inflammação —.
o plienoineno apparece. Manifesta-se nos primeiros
dias, quando já ha uma exsudação pseudo-membranosa e a quantidade do liquido é ainda pequena: ã
proporção que o derramamento vae augmentando, o
ruido vae diminuindo de intensidade, até que desapparece completamente quando a cavidade serosa acha-se
muito distendida.
Logo que a pericardite começa a declinar, isto é,
desde que o liquido derramado vai sendo absorvido, a
bulha de attrito também começa a reapparecer ; cessa
depois de repente por causa das adherencias que se
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formam rapidamente entre as duas folhas do pericardio, ou persiste se o trabalho de adhesão se opera
lentamente; torna-se pouco e pouco mais áspera à
medida que as falsas membranas adquirem maior
consistência.
Quando as falsas membranas consecutivas á pericardite só existem na face posterior do coração ou na folha
parietal correspondente, a bulha de fricção não se
manifesta.
O ruido de attrito indica a existência de uma pericardite com falsas membranas, havendo pouco liquido
na cavidade do pericardio; a aspereza desse ruido
cresce á proporção que também cresce a consistência
das pseudo-membranas.
RUÍDO DE COURO NOVO

E' o mesmo ruido de fricção, porém um pouco mais
exagerado; semelha-se perfeitamente ao ranger da
sella nova em virtude de attrito exercido pelas coxas
do cavalleiro.
Quando muito áspero, acompanha-se de tremor vibratório sensível á mão applicada na região precordial.
Todas as considerações feitas com respeito á bulha
de attrito, são applicaveis ao ruido de couro novo.
Existe apenas uma differença, e essa mesma quanto
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á significação pathologica dos dous phenomenos : a
primeira faz suppôr que a pericardite é recente, — o
segundo, que é já de antiga data; uma designa antes o
estado agudo, — o outro, o chronico.
Vários pathologistas referem-se a outros ruídos,
modificações do ruido de fricção, que exprimem alterações profundas das folhas do pericardio consecutivas
á pericardite. Além de raros, difficilmente podem ser
distinguidos da bulha de couro novo exagerada e áspera. As significações pathologicas sendo as mesmas,
nada mais accrescentaremos.
Laennec diz que — ás vezes — reconhecia um pneumo-pericardias pela resonancia exagerada da parte
inferior do sterno, sobrevinda em poucos dias, ou por
uma bulha de fluotuação determinada pelas pancadas
do coração e inspirações profundas.
Esta bulha, que semelha-se á que produz a água
agitada pela roda de um moinho, devida sem dúvida
aos movimentos rhythmicos do coração, foi observada
também por Bricheteau n'um caso em que o pericardio
continha certa quantidade de pus fétido e gazes.
A existência do verdadeiro pneumo-pericardias não
está ainda demonstrada ; os casos —• como tal referidos
— são de hydro-pneumo-pericardias ; e — apezarde
pequeno numero d'esses factos pertencentes á sciencia,
o medico tem á sua disposição alguns symptomas
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:' stethoscopicos, encontrados nas cinco observações co,; nhecidas, que podem guial-o ao diagnostico: associados aos phenomenos plessimetricos, e desenvolvidos
de um momento para outro, esses symptomas são de
grande valor. Para esclarecei-os, consigna o illustrado mestre as duas mais importantes observações de
hydro-pneumo-pericardias, que nos merecem toda a
attenção por encerrar mais de um preceito prático de
utilidade. Pertencem, uma ao sábio Stokes,— outra, a
Sorauer, que colheo-a na enfermaria do prof. Traube.
O primeiro caso refere-se a um moço de temperamento lymphatico, que já soffria de pericardite aguda,
quando foi visto por Stokes. Estava presente todo o
cortejo de symptomas que caracterisa ordinariamente
a pericardite sem derramamento liquido; as bulhas de
attrito, comquanto pronunciadas, não apresentavam
anomalia alguma, nem o doente queixava-se de
anciedade. Trez dias depois, completa mudança operou-se em seo estado. Appareceo uma insomnia que
ameaçava exhauril-o, cuja causa era a intensidade
extraordinária que — de repente — tinhão tomado os
ruídos da região precordial; de tão fortes, a mulher
do doente, que dormia no mesmo aposento, não poderá
conciliar o somno.
N'ess'a occasia.o, o illi,stre professor d;.i Universidade
de Dublin ouvio uma serie de sons que não tinha ainda
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observado; — E' difficil, senão impossível, exprimir
por meio de palavras esse extraordinário phenomeno
da escuta;—Não era nem a bulha de raspar da lympha
plástica endurecida, nem a bulha de couro, de Collin,
nem a bulha complexa que resulta da união do attrito
pericardico com o murmúrio valvular; mas sim, a
mistura de ruídos de fricção os mais diversos com a
crepitação de grossas bolhas e gargarêjo: e todos esses
ruídos com o timbre metallico muito distincto.
Nunca, em todo o tempo de sua prática, encontrara
tão descommunal conjuncto. O estômago não estava
distendido por gazes; os pulmões e as pleuras achavam-se no estado physiologico ; a região do coração
fornecia á percussão um ruído tympanico de pote rachado . Da summa d'esses signaes concluio que o pericardio continha gazes, independentemente da serosidade e da lympha coagulavel.
Ao cabo de trez dias, os signaes do derramamento
gazôso tinham desapparecido, sendo então percebidos
os ruídos de fricção observados a principio. O doente
restabeleceu-se, mas com demorada convalescença.
Bulhas de fricção muito pronunciadas, crepitação
de grossas bolhas e gargarêjo com timbre metallico,
ruído tympanico de pote rachad^ foram os symptomâs
physicos queStokes observòiH» seu doente, em cujo
pericardio havia um derramamento hydrò-gazôso.

No segundo caso, referido por Sorauer, tratava-se de
um indivíduo com trinta e quatro annos, e constituição forte, atacado de pericardite durante a marcha
do rheumatismo articular; —
O exame do thorax revelou : sonoridade normal na
metade direita; á esquerda, sobretudo na parte
superior da região precordial, em o espaço comprehendido entre a terceira e a quinta costella, som exagerado
e tympanico, som claro em toda a extensão do sterno;
ao nível do appendice xyphoide, som tympanico com o
caracter do de pote rachado ; —
A quinta costella e a sexta são simultaneamente
levantadas em cada systole, e — n'esses pontos — a
percussão fornece o som obscuro; no lugar correspondente ao appendice xyphoide, depressão isochrona
com a diastole ; —
Ouve-se, na parte interna e inferior da região
precordial, um ruído vibrante de caracter metallico,
que torna-se mais pronunciado ainda perto do appendice ; esse ruído prolonga-se tanto durante a systole
como durante a diastole. Os ruídos normaes do coração acham-se enfraquecidos; na ponta, deixam de ser
audíveis ; —
O diagnostico foi assim proferido : exsudação hemorrhagica no pericardio, dando lugar ao derramamento
de gazes; —
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O doente restabeleceu-se.
Ruido vibrante de caracter metallico, enfraquecimento dos ruídos normaes do coração, sonoridade
exagerada de toda a região precordial, ruido tympanico de pote rachado, foram os symptomas physicos
observados — por Sorauer — n'esse doente.
Não é possivel desconhecer a quasi perfeita semelhança entre os phenomenos que exprimiram o hydropneumo-pericardias.nos dous doentes cujas observações
acabam de ser expostas ; á excepção do gargarêjo que
havia no caso observado por Stokes, todos os outros
symptomas apresentaram-se no doente de Sorauer.
Talvez que o ruido vibrante e metallico percebido pelo
ultimo, mais não fosse do que o mesmo gargarêjo que
tanto impressionou seu collega de Dublin, porém um
pouco menos pronunciado: esta é a opinião de Jaccoud,
que commentou as duas observações.
Provavelmente o gargarêjo metallico de que
falia Stokes, é o mesmo phenomeno a que Bouillaud e Bricheteau denominaram bulha de roda de
moinho.
Do exposto conclue-se, pois, que presumiremos
existir nopericardio um derramamento gazôso, se—no
decurso de umapericardite—observarmos : sonoridade
exagerada da região precordial, a ponto de haver som
tympanico com o caractar de som de pote rachado,

— enfraquecimento dos ruídos normaes do coração, —
exageração dos ruídos de fricção preexistentes, — gargarêjo com caracter metallico.
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BULHAS INTRA-CARDIACAS
A.

— BüLHA DE SOPRO (OU de FOLLE). — Patholo-

gistas notáveis, entre elles Barth e Roger, tratam
dos ruídos de sopro em primeiro lugar, e depois
dos de fricção; Torres Homem, porém, seguindo
sempre a ordem a que se submetteu, do simples ao
complexo, por parecer-lhe mais methodica, faz a
inversão.
Parecendo-nos sob todos os pontos de vista tão
completo o methodo como o desenvolvimento dado pelo
prof. Torres Homem ás bulhas de sopro e subsequentes,
aproveitando seu valioso trabalho, seguimôl-o par e
passo, tanto na essência como na fôrma.
Como já vimos, os ruídos intra-cardiacos podem ser
reduzidos ao simples ruido de sopro ou de folie.
O ruido de sopro apresenta differentes grãos de
aspereza, cada um com seu timbre especial ; e d'ahi as
divisões sanccionadas pela prática.
Quando brando, o ruido é chamado de sopro; —
quando áspero, ruido de raspar ou de Uma por sua
analogia com a bulha que produz uma raspadeira ou
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lima actuando na madeira ; — quando — além de
áspero—-é agudo, chama-se ruído de serra, pela semelhança que apresenta com a bulha da serra, cortando.
N'alguns casos o ruído anômalo pôde ser sonoro,
denominando-se então ruído musical: tem alguma
cousa de análogo com o piar do pinto, e apresenta
entôações variadas.
Todos esses ruídos differem muito em relação á sua
intensidade e duração.
Precedem, acompanham, succedem ou substituem os
ruídos normaes do coração, quer a um só, quer a
ambos; umas vezes permanente,— outras, iutermittentemente.
De todos os ruídos mórbidos do coração o de sopro é o
mais freqüentemente observado. Muitíssimo variável
quanto á intensidade, ora é muito fraco, ora muito forte;
em alguns casos só perceptível n'uma pequena extensão da região precordial,— em outros, occupa largo espaço da face anterior esquerda do thorax ; ouvido na
extremidade inferior do sterno, na região epigastrica,—
torna-se muito pronunciado no ponto correspondente ás
aberturas das grossas artérias que communicam-se
com os ventriculos, propagando-se ás carótidas.
Na maioria dos casos substituo a primeira bulha ; a
segunda, poucas vezes é por elle exclusivamente disfarçada ou encoberta.
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Comquanto reconheça que — geralmente — o ruído
de sopro é único, Torres Homem discorda dos pathologistas que affirmam ser elle raras vezes duplo. Refere
ter observado indivíduos anêmicos e outros cardíacos,
que apresentavam a bulha de folie em ambos os tempos
da evolução cardíaca ; nos casos de estreitamento do
orifício ventriculo-aortico com insufficiencia valvular, a systole é acompanhada de sopro áspero, e a
diastolede sopro brando ; o primeiro devido á passagem
do sangue atravez do orifício estreitado, — o segundo,
produzido pelo refluxo do sangue para o ventriculo.
Foi recebido no Hospital da Misericórdia, a 7 de Outubro de 1865, um menino de 12 annos, adiantadamente
opilado ; n'este doente as duas bulhas do coração eram
completamente substituídas por dous ruídos de sopro
de igual intensidade. Convenientemente medicado, ao
cabo de dous mezes e poucos dias os ruídos anômalos
tinham desapparecido; notava-se apenas acceleração
das pancadas cardíacas.
Para a casa de saúde de Nossa Senhora d'Ajuda,
entrou —a 17 de Janeiro de 1866 — uma preta, ainda
muito moça; apresentava na ponta do coração dous
ruídos de sopro muito distinctos, com caracter musical,
sendo um systolico e outro diastolico.
A 25 desse mesmo mez e anno, foi o illustrado mestre
chamado em conferência para ver um velho que parecia
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soffrer de lesão do orifício mitral com degenerescencia valvular, no qual percebia-se um pouco para
fora do mamillo esquerdo dous ruídos de sopro, o primeiro muito mais áspero que o segundo, e este mais
prolongado do que aquelle ; asbulhas normaes estavam
de todo encobertas.
Em outro doente, que examinara em fins de Novembro de 1865, encontrou na base do coração, principalmente no ponto correspondente á parte mediada terceira peça do sterno, um ruído de sopro systolico
muito áspero, e outro ruido de sopro diastolico mais
brando.
E concluo do modo seguinte : um phenomeno
observado quatro vezes pelo mesmo medico, e durante
o curto espaço de quatro mezes, não deve ser considerado raro.
Forget e Stokes, Bouillaud e Costa Alvarenga apre
sentam observações que demonstram evidentemente
não ser tão pouco commum o ruido de sopro duplo.
O barão de Petropolis pensado mesmo modo. Hardy
e Béhier sustentam esta mesma opinião, no seu Tratado
de pathologia interna.
O ruido de sopro é — ás vezes — curto, e não excede
o tempo da evolução cardiaca em que só manifesta
muito prolongado outras vezes, vae além d'esse tempo,
e invade o immediato ; pôde — portanto -— o mesmc

ruido anômalo encobrir as duas bulhas physiologicas
do coração.
N'alguns casos o sopro começa subitamente, apresentando-se com certa intensidade ; n'outros, porém,
sua marcha é lenta e progressiva ;
ora existe isoladamente, ora acompanhado de um
ruido de sopro nas artérias distantes do coração;
permanente ou intermittente, é encontrado sempre
que se ausculta a região precordial, ou apparece com
intervallos mais ou menos longos.
Nunca perderemos de vista todas essas distincções;
porque do seu conhecimento depende a apreciação
exacta do valor semeiotico da bulha de folie, que indica
— ás vezes — estados pathologicos numerosos e variados ; da sua existência exclusivamente não se pôde
tirar uma conclusão decisiva ; as indicações — que se
apresentam — são extremamente vagas.
Para que ouçâmos a bulha de sopro é sempre preciso
que haja forte attrito da onda sangüínea ao nível dos
orifícios, ou que as qualidades do sangue estejEo
modificadas.
Esse attrito dependo de muitas circuinstâncias. Na
maioria das vezes, provém dos obstáculos que o sangue
encontra em sua passagem, como —por exemplo —
nos estreitamentos dos orifícios, nas insufficiencias valvulares, nos casos de concreções fíbrinosas das cavidades
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cardíacas, etc. Ha então verdadeira desproporção
entre o volume da onda sangüínea que deve percorrer
o canal representado pelas cavidades do coração e o
calibre de um dos pontos d'esse mesmo canal. Porém
a falta de proporção, assim como procede da disposição
anômala de um ou mais pontos do tubo cardiaco, pôde
também reconhecer como causa o próprio sangue,
q u e —em virtude de lesões especiaes das cavidades do
coração — é impellido em maior quantidade e com
mais velocidade n'um determinado tempo.
Comprehende-se facilmente que, dado mesmo um
coração cujos orifícios se acham em perfeito estado
physiologico, possa haver comtudo desproporção,
quando a onda sangüínea, augmentada de volume
pela dilatação da cavidade em que se formou, tem
de atravessar toda inteira — em designado tempo —
um orifício cujo diâmetro é apenas sufficiente para a
passagem de menor quantidade de sangue.
Nos casos de estreitamentos de orifícios não ha nada
de tão fácil comprehensão como o mecanismo do ruído
anômalo; a columna liquida é comprimida pelos
bordos do orifício estreitado ; a intensidade do sopro
está na razão directa da angustia da abertura e das
rugosidades do seo contorno.
A insuficiência valvular, mais não sendo do que o
estreitamento em sentido inverso, o mecanismo do
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ruído de sopro dependente do refluxo do sangue é o
mesmo que acabámos de referir.
Nos casos de concreções sangüíneas das cavidades
cardíacas, a theoria do attrito é ainda que explica a
bulha de sopro: a concreção adherente ás paredes ou
aos orifícios do coração estreita um ponto do canal,
determinando n'esse ponto a onda sangüínea um attrito
muito forte.
Em alguns casos de hypertrophia do coração com
dilatação, achando-se os orifícios em estado normal,
ouve-se o ruído de sopro: maior quantidade de sangue,
impellida com mais velocidade que no estado physiologico, permanecendo o mesmo diâmetro do orifício
que tem de ser atravessado pela onda sangüínea, essa
é a causa do phenomeuo ; o attrito continua ainda a
ser sua condição essencial.
Na endocardo-pericardite, e em algumas pericardites simples, a bulha de sopro não só manifesta-se,
como é também devida — no primeiro caso — a depósitos pseudo-membranosos no endocardo; e — no
segundo — á compressão do coração ou á dos grossos
troncos arteriaes contidos no pericardio.
Appellando também para esta compressão, explicámos o sopro percebido no hydro-pericardias abundante : ha grande attrito do sangue contra as paredes
dos vasos comprimidos: este é o motivo pelo
40
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qual a bulha de folie, distincta — às vezes — quando
o doente está deitado, desapparece quando se levanta.
Comquanto quasi sempre o ruído de sopro seja devido às causas já mencionadas, e n'essas condições o phenomeno deva ordinariamente apparecer, todavia, não
só alterações inteiramente estranhas ao pericardio e ao
coração podem dar lugar a uma bulha de folie distincta, coincidindo com um dos tempos da evolução
cardíaca ou com ambos, como também um estreitamento de orifício, a insuficiência valvular, a concrecção sangüínea, a hypertrophia acompanhada de
dilatação, podem invadir o coração, sem que o mais
experimentado ouvido perceba ruido algum anômalo.
Como muito bem dizem Barth e Roger, para as funcções do coração concorrem trez elementos indispensáveis : o apparêlho, o liquido que o percorre, e a
força que põe a machina em acção. Desde que um
d'elles se perturba, o ruido de sopro pôde manifestar-se.
São, porém, indispensáveis certas condições para
producção do plienomeuo. Nos casos em que o orifício
está estreitado e não se ouvn a bulha do folie, acontece
o seguinte : as contracções que lançam o sangue atravez
d'esse orifício não esvasiam de uma só vez a cavidade
que o continha ; dá-se então o que Beau chama asysiolia; a passagem faz-se em dous ou trez jactos,-"•
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passam duas ou trez ondas sangüíneas successivas em
lugar de uma ; —
As bulhas normaes multiplicadas e irregulares
acompanham cada uma das dilatações ventriculares
incompletas que precedem a contracção, e o pulso
torna-se irregular; —
Isto comprova o que ficou dito ; —
O volume d'essa.s ondas sangüíneas parciaes é insuficiente para destruir a proporção que deve existir
entre a onda e o diâmetro do orifício, quando muito
estreitado ; —
Ss algum meio therapeutico despertar a actividade
do coração, fazendo com que elle se contraia mais
completamente, o volume da onda — augmentando.—
fará apparecer a bulha de sopro ; —
Em abono d'esta opinião, citam-se alguns cardiopathologistas que julgam a regularidade do rhythtno
do coração uma condição necessária á manifestação
dos i-uidos anômalos.
Ha casos em que um estreitamento pronunciado
não produz a bulha do sopro senão depois do doente
correr ou fazer ajgum oxorcicio violento, — quando
-•e accelera a circulação, em summa.
O estado plethorico pôde causar a bulha de sopro, não
só porque ha augmento da quantidade de sangue que
circula no organismo, como pensam alguns autores,
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como também em virtude do accrescimo na proporção
dos glóbulos vermelhos, poderosa causa de veloci<
dade da circulação. Explica-se o phenomeno peL
acceleração dos batimentos cardíacos, que também
depende da hyper-globulia: o maior attrito da onda
sangüínea nos orifícios arteriaes do coração, é ainda a
theoria que dá a razão do facto.
Durante a gestação ouve-se ás vezes uma bulha de
folie branda, no primeiro tempo. Os médicos antigos
julgavam que — n'este caso — dava-se o mesmo que
naplethora, e admittiam uma turgencia do apparêlho
circulatório. Hoje, com os progressos da hematologia, está perfeitamente provado que, longe de augmento de glóbulos vermelhos no sangue da mulher
pejada, ha — ao contrário — notável diminuição.
Na anemia verdadeira, consecutiva ás hemorrhagias
abundantes,— na chloro-anemia, devida a causas geraes que — actuando lentamente sobre todo o organismo
— acabam por debilital-o, alterando a composição do
sangue,— nas cachexias,— na opilação propriamente
dita, — em todas as moléstias — finalmente — caracterisadas principalmente por diminuição na proporção
do elemento globular da massa sangüínea, o ruído de
sopro é muito freqüente. Sem admittir a polyhemia
serosa deBeau, creio que o mecanismo pelo qual ficou
explicada a maior actividade do coração nas affecções
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liypoemicas, serve do mesmo modo para explicar a
bulha de folie produzida sob as mesmas condições.
Aquelles que soffrem — por muito tempo — de perturbações profundas do systema nervoso, as mulheres
hystericas, oshypochondriacos, os epilépticos de longa
data, apresentam algumas vezes bulha de sopro no
primeiro tempo da evolução cardíaca, o que pôde ser
explicado pela cachexia em que cahem esses doentes,
ou — excepcionalmente — pela alteração por que passa
a inervação do coração ;
Torres Homem observou —por vezes — uma moça,
que — depois de fortes ataques de hysteria—apresentava ruido de sopro cardíaco por espaço de muitas
horas, e ficava completamente surda.
As moléstias que podem apresentar o ruido de sopro
dividem-se em trez grupos distinctos : no primeiro
estão incluídas as lesões orgânicas do coração, taes
como : o estreitamento dos orifícios, congênito ou consecutivo a uma alteração das válvulas; a endocardite
com depósitos pseudo-membranosos; concreções fíbrinosas, vegetações; o espêssamento das válvulas tornando-as inflexíveis, adherencias anômalas das válvulas com as paredes ventriculares ou arteriaes ; ruptura,
perfuração, destruição ou ausência congênita de uma
ou mais válvulas; ruptura de seus tendões ou de
suas columnas musculares; dilatação dos orifícios
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auriculo-ventriculares em conseqüência de augniento
das cavidades, ou do orifício aortico em virtude da
aneurisma daaorta; coágulos sangüíneos formados nos
ventriculos; hypertrophia dos ventriculos com dilatacão; communicação anômala dos ventriculos entre si ;
pericardite e derramamentos no pericardio; —
No segundo encerram-se as alterações do sangue : a
chloro-anemia, a anemia verdadeira, as cachexias, a
opilação ;—
No terceiro, figuram as desordens do systema nervoso : hysteria, epilepsia, hypochondria, as palpitações nervosas ;—
Quaes, pois, os dados que devem guiar o medico na
verdadeira interpretação do ruído de sopro ? Quaes as
circumstancias que elle deve ter em vista quando quizer attribuir o phenomeno antes a esta do que àquella
moléstia ?
A resolução do problema nem sempre é fácil; ha
casos em que se reveste de sérias difficuldades; porém,
com alguma attenção, raras vezes o diagnostico será
desacertado.
Uma vez observado o ruido de sopro, o medico tratará logo de indagar se depende de uma lesão orgânica
do coração, se está ligado a uma alteração do sangue,
ou se—finalmente—é consecutivo a uma affecçSo
nervosa.

O tempo em que tem lugar a bulha anômala, sua sede,
caracter, persistência, os phenomenos concomittantes,
constituirão os elementos do diagnostico differencial.
Se o ruido é brando, sem tendência a approximar-so
do ruido de raspar ou de serra; se a ^aspereza é apenas
accidental, momentânea, e pouco pronunciada, pôde
ser attribuido a uma insuficiência valvular pura e
simples, ou a uma alteração do sangue ;—
Se, porém, o sopro é áspero, e se approximada bulha
de raspar ou de lima, ordinariamente reconhece como
causa uma lesão dos orifícios.
Os factos clínicos demonstram que os ruídos de sopro
no primeiro tempo são observados indifferentemente
nas lesões orgânicas do coração, nas cachexias, no estado de gravidez, nas desordens nervosas, na plethora ;
emtanto que o sopro no segundo tempo acompanha
quasi exclusivamente a insufficieucia das válvulas
ventriculo-arteriaes e o estreitamento dos orifícios
auriculo-ventriculares.
Como algures referimos, Torres Homem teve occasião de ouvir distinctamente a bulha de sopro— em
ambos os tempos— em dous indivíduos hypoemicos, o
que é muito raro ;—
Era o primeiro um menino opilado ; o segundo, um
trabalhador que entrara para o hospital com cachexia
paludosa já adiantada ;—
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Restabeleceram-se ambos; —
Elle, pois, discorda dos práticos que —em absoluto
— dizem que a bulha de sopro dos anêmicos é exclusivamente percebida no primeiro tempo ; —
E accrescenta nunca ter observado tal bulha somente no segundo tempo em doentes cacheticos e chloroticos : n'esse ponto pensa com vários pathologistas
francezes.
- O que se encontra— quasi sempre — nos indivíduos
quesoffrem de alteração do sangue, é um sopro brando,
um suare murmúrio, coincidindo com a systole ventricular (1° tempo) ;—
Se a bulha anômala apparece com intermitte ncias,
se dura pouco tempo, pôde ser explicada por uma
nevrose^ que tenha antecedentemente invadido o organismo;—
Se o sopro, apezar de sua duração, permanece sempre brando, é symptoma de chloro - anemia ; se vae
— gradualmente — augmentando de intensidade e
approximando-se dos ruidos de raspar, de serra ou de
lima, exprime uma affecção cardíaca, um estreitamento de orifício ;—
A bulha de sopro dos anêmicos é mais pronunciada
na base do coração ; às vezes só se percebe n'esse
ponto; o contrário acontece quando o phenomeno é a
expressão de uma insufficiencia mitral;— ,

No estreitamento do orifício aortico, o ruído de folie
tem lugar no primeiro tempo, sendo mais pronunciado
na base do coração; sua aspereza e os phenomenos
concomittantes distinguem-n'o do sopro chlorotico.
O indivíduo que soffre de estreitamento do orifício
aortico, além do ruido anômalo áspero, ouvido no
primeiro tempo e mais pronunciado na base do coração,
apresenta na região precordial muito maior obscuridade á percussão do que no estado normal, em conseqüência da hypertrophia com dilatação que sobrevem
no ventriculo esquerdo; tem grande dyspnéa, pulso
forte, duro e vibrante, porém pequeno; hemoptyses freqüentes e rebeldes; fica — ás vezes — hydropico, etc.;
os symptomas e a marcha da moléstia guiam o medico
ao diagnostico.
O doente cachetico, não só apresenta mesmo no sopro
cardíaco as differenças já indicadas, como até fornece
commemorativos muito proveitosos ; tem a cor característica, queixa-se de incommodos que são raros nas
affecções do coração, e não accusa outros que — pelo
contrário — são muito communs.
Finalmente, além do metal da bulha de sopro ser
diverso na chloro-anemia, outros phenomenos a distinguem do estreitamento do orifício aortico ; ligaremos
— portanto — a esses phenomenos toda a importância
que merecem.
w
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Em conclusão : um ruião de sopro no primeiro
tempo, mais patente na base do coração, sempre
brando, seja qual for a sua duração, não coincidindo com o quadro symptomatico caracteristico das
lesões do coração, dependerá de uma alteração do
sangue ou de uma nevrose.
Distinguir uma da outra moléstia, é fácil.
Não basta reconhecer que o ruidode sopro é devido a
moléstia do coração ; cumpre também especificar-lhe o
diagnostico ; começando por discriminar :
1°, o gênero da moléstia;
2°, se ha estreitamento de orifício ou insufficiencia
valvular, de que lado, qual o orifício estreitado, quaes
as válvulas insuficientes;
3°, quaes as desordens determinadas pela lesão do
orifício ou das válvulas nas cavidades cardíacas e em
suas paredes.
Manifestando-se a bulha de sopro quando o doente
está deitado, e desapparecendo logo que se levanta;
acompanhando-se de grande obscuridade de som na região precordial e abaúlamento d'essa mesma região, e
de diminuição no embate do coração, enfraquecimento
e afastamento das pancadas cardíacas, indicará a existência de um derramamento no pericardio.
A bulha de sopro que apparece subitamente no decurso da moléstia do coração, e coincide com, o pulso

pequeno e irregular, fará presumir a formação de
concreção sanguinea n'uma das cavidades cardíacas.
Resta agora tratar dos estreitamentos de orifícios e
insuficiências valvulares.
Antes de tudo cumpre saber quando ha estreitamento
e quando insufficiencia; depois, qual o orifício lesado;
e — finalmente — de que lado do coração está a lesão.
O tempo em que se manifesta a bulha de sopro, o ponto
exacto em que ella tem o máximo de intensidade, seo
limite na região precordial, ou sua propagação ás
artérias, são considerações indispensáveis á solução do
problema.
Admittindo que a bulha de sopro é única, e está em
relação com o primeiro tempo da evolução cardíaca,
nem sempre ella coincide exactamente com a systole
ventricular,— precede-a ás vezes, — é presystolica,
como dil-o Gendrin ; — outras vezes succede-a immediatamente, acompanha um pouco o segundo ruido
normal, e pôde mesmo encobril-o, em grande parte ou
na totalidade; —
Ha casos em que ella começa no grande silencio,
estendendo-se ao primeiro ruido physiologico.
Quando o sopro tem lugar no primeiro tempo, coincide coma contracção dos ventriculos. E' nessa occasião que o sangue, comprimido por todas as partes
pelas paredes ventriculares, deve — de um lado —
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atravessar desembaraçadamente os orifícios ventriculoarteriaes, e — de outro — parar de encontro ás aberturas auriculo-ventriculares. Se aquelles orifícios estiverem estreitados, ou se as válvulas não fecharem completamente as aberturas superiores, haverá um ruído
de sopro, no primeiro caso devido ao attrito exagerado
da colurnna sangüínea em os pontos estreitados, —
e no segundo, ao refluxo de parte do sangue — contido n'um dos ventriculos — para a auricula respectiva.
A bulha de sopro no primeiro tempo indicará —
pois—um estreitamento dos orifidos ventriculoarteriaes, ou uma insuficiência das válvulas auriculo-ventriculares .
Observaram-se factos em que o ruído de sopro sendo
presystolico, mais tarde a autópsia revela simplesmente a existência de estreitamento do orifício mitral.
O professor Torres Homem vio um doente, que
soffria — como se comprovou pela autópsia — de
estreitamento muito pronunciado do orifício mitral com
insufficiencia valvular, acompanhado de adherencias
entre as duas folhas do pericardio, mas que — no emtanto — auscultando-o por diversas vezes— percebeu
distinctamente um ruído de raspar presystolico,
immediatamente substituído por um ruido de sopro
pouco áspero, que occupava todo o primeiro tempo,

mascarando completamente a primeira bulha normal,
e invadindo parte do segundo tempo.
Notava-se nesse doente—e de modo muito sensível —
o estremecimento felino, bem como uma fricção superficial só perceptível durante a systole ventricular.
Comquanto as bulhas anômalas intra-cardíacas fossem
mais pronunciadas na ponta do coração, convencido
como estava de que no estreitamento mitral o ruido de
sopro devia coincidir com o segundo tempo, diagnosticou um estreitamento do orifício aortico com insufficiencia valvular; diagnostico que lhe pareceu tanto
mais provável quanto, não só se reunira ali todo o
grupo de symptomas que caracterisa a hypertrophia
do ventriculo esquerdo com dilatação da cavidade,
conseqüência quasi infallivel das lesões do orifício
aortico, como também notavam-se nas carótidas e nas
temporaes pulsações fortes e freqüentes. O reconhecimento da pericardite era fácil á vista dos symptomas
característicos que a denunciavam ; —
Foi— pois—para o mestre—'Uma sorpresa, quando
— verificadas pela autópsia a lesão do pericardio e do
ventriculo esquerdo — reconheceu que se enganara
quanto ás alterações do orifício e das válvulas.
O Dr. Alvarenga, professor da Faculdade de Lisboa,
accrescenta Torres Homem, tratando — em sua bella
Memória sobreainsufficienciadas válvulas aorticas—
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do diagnostico differencial entre a insufflciencia dessas
válvulas e o estreitamento do orifício mitral, diz que
só em casos pouco freqüentes o sopro devido a esta
ultima lesão coincide perfeitamente com a diastole
ventricular; é — quasi sempre—systolico ou presystolico.
Além de factos observados, o illustre prático chama
em apoio de sua opinião a physiologia do coração.
Para o Dr. Alvarenga, assim como para outros
physiologistas, a contracção auricular é immediatamente seguida da contracção dos ventriculos: o intervallo que separa esses dous actos é tão pequeno, que
— apenas as auriculas se contrahem — vê-se logo o
sangue nas artérias aorta e pulmonar.
Em virtude dessa successão tão rápida de actos, a
systole auricular faz parte do primeiro tempo, postoque — em rigor — ella preceda a contracção dos
ventriculos.
No estreitamento auriculo-ventricular — p o i s — a
bulha de sopro manifesta-se no começo do primeiro
tempo ; —
Assim pensa o Dr. Alvarenga, que muito se tem
occupado com o estudo das affecções dos orifícios e
das válvulas do coração ;—
O Dr. Bernardino Antônio Gomes refere, n'uraa
Memória sobre a moléstia de Bright, a observação

de um caso de estreitamento mitral por ossifícação,
em que o ruído de folie era muito pronunciado no
primeiro tempo.
Tendo como verdadeira a theoria do distincto médico
de Lisboa, aceita por Beau, Müller, Parchappe e Bérard, e já assignalada porHarvey e depois por Haller;
convencido pela linguagem positiva e eloqüente dos
factos, Torres Homem é de opinião que — nos casos de
estreitamento dos orifícios auriculo-ventriculares — o
ruído de sopro é presystolico. Os factos por elle minuciosamente investigados, autorisam-no a pensar desse
modo. As observações -— não seguidas de autópsia —
apresentadas em sentido contrário, não inspiram confiança .
A bulha de sopro do primeiro tempo ás vezes prolonga-se muito, sobretudo nos casos de estreitamento dos
orifícios arieriaes.
Em vez de substituir a primeira bulha normal, o
ruído anômalo pôde coincidir com a diastole ou segundo tempo. E' nesse momento que o sangue deve livremente passar das auriculas para os ventriculos
pelos orifícios mitral e tricuspide, assim como as ondas
sangüíneas — projectadas pela contracção ventricular
na aorta e na artéria pulmonar — devem parar de encontro ás aberturas ventriculo-arteriaes fechadas completamente pelas válvulas sygmoides ; —
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Porém, como já vimos, comquanto a contracção das
auriculas preceda a dos ventriculos, esses dous actos
succedem-se com tanta velocidade, que o fim da systole auricular entra no começo do primeiro tempo : é
a razão pela qual nos casos de estreitamento dos orifícios mitral e tricuspide, o ruido de folie — em vez de
diastolico — é presystolico.
Hérard, que publicou observações em sentido contrário, confessa que os casos idênticos aos que elle próprio observou são muito raros, e que a bulha de
sopro no segundo tempo — quasi sempre — exprime
insuficiência das válvulas ventriculo-arteriaes.
A bulha de sopro em casos muito raros pôde ser percebida immediatamente depois do segundo tempo,
coincidindo com o começo do grande silencio : é o que
se dá em certos doentes deaneurisma da aorta ascendente ; o phenomeno depende, na opinião de vários
cardiopathologistas, de um attrito que se passa no
orifício do aneurisma ou mesmo na sua cavidade, em
conseqüência da pulsação arterial.
O ruido de sopro systolico, podendo indicar dous
estados diversos do coração, isto é, um estreitamento
dos orifícios ventriculo-arteriaeí^u uma insufficiencia
das válvulas auriculo-ventriculares, qual o meio de
distinguir uma da outra moléstia ? Na maioria das
vezes, digâmol-o desde já, o diagnostico differencial
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pôde sei- feito sem difficuldacle pelo prático esclarecido. Em relação á bulha anômala, o ponto da região
precordialem queolla tem seu máximo de intensidade,
assim como sua circumscripção ou propagação, são os
elementos que nos devem guiar.
Comquanto a anatomia demonstre que os orifícios
arteriaes e auriculo-veníricularesestão situados pouco
mais ou menos no mesmo plano, comtudo a prática
tem sanccionado como verdade que os ruídos pnthologicos dependentes das lesões dos orifícios o das
válvulas ventriculo-arteriaes tem seu máximo de intensidade no ponto da região precordial correspondente á base do coração, e propagam-se ás grossas
artérias, de modo que são percebidos n'uma grande
extensão ; ao passo que os ruídos produzidos pelas
alterações dos orifícios e das válvulas auriculo-ventriculares são mais pronunciados na ponta do coração,
limitando-se á região precordial.
Assim pois, um ruído de sopro isochrono com
o primeiro lempo, mais pronunciado na 'base do
coração, e propagando-se às artérias, exprime ESTREITAMENTO
dos orifícios arteriaes ; —
O mesmo ruido, tendo lugar nesse mesmo tempo,
porém com seu máximo de intensidade na ponta
do coração, e não excedendo os limites da região
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precordial, designará INSUFFIGIENCIA
CULO-VENTRICULAR.

AUR1-

Um ruido de sopro isochrono com o segundo tempo
tem — quasi sempre — sua maior intensidade na base
do coração, porque—geralmente — é devido á 1NSUFFIC1ENCIA DÁS VÁLVULAS VENTRICULOARTERIAES; —
Se, porém, excepcional monte elle for muito mais
pronunciado no vértice do órgão, capitularemos um
ESTREITAMENTO AURICULO-VENTRICULAR.
Um ruido de sopro presystolico depende sempre de
ESTREITAMENTO AURICULO-VENTRICULAR ;
e, segundo Fauvel, torna-se predominante na ponta
do coração.
Se a bulha anômala succede immediatamente ao segundo tempo, revela a existência de UM ANEURISMA
DA AORTA ASCENDENTE.
Para complemento do diagnostico, o médico procurará saber de quelado do coração existe a lesão cios orifícios ou das válvulas. A sede de predilecção do ruido
anômalo da base ou da ponta, os phenomenos revelados
pelas grossas veias e pelo pulso, serão bases para o
diagnostico differencial; O conhecimento exacto dos quatro pontos cardeaes admittidos por Jaccoud, facilitará muito o
juizo diagnostico, indicando^os qual o orifício onde
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se passam os phonomenos mórbidos fornecidos pela
escuta.
Antes de tudo, cumpre-nos consignar que as lesões
orgânicas dos orifícios e das válvulas do coração
direito são excessivamente raras. Já observada por
Bichat, foi depois essa rareza corroborada por vários
outros pathologistas, circurnstancia aliás feliz, porquanto— na maioria dos casos — não é fácil distinguir
as alterações dos orifícios direitos das dos esquerdos.
As alterações do orifício aortico isolado, não são tão
freqüentes como geralmente se pensa.
As alterações do orifício m i trai isolado, são tão
freqüentes como as do orifício aortico.
As alterações simultâneas dos orifícios aortico e
mitral, são — pelo menos—tão freqüentes como as
alterações isoladas de um e de outro.
Os autores limitam-se a dizer que ouvem-se particularmente as bulhas anormaes do coração direito no
lado direito do peito, e as do coração esquerdo no lado
esquerdo;
Além de vaga, a regra ó iuexacta.
Littré resume d'este modo as opiniões dos diversos
pathologistas :
Quanto á distincção do lado do coração que está
affectado de estreitamento dos orifícios, os autores,
e o próprio Laennec, deram como sigrial característico
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o lugar da região precordial em que se ouve o ruído
anômalo ; isto é, as cavidades direitas por baixo do
sterno, as cavidades esquerdas á esquerda desse osso,
a primeira bulha na ponta do coração, a segunda na
base desse mesmo órgão, e muito perto do lado esquerdo
do sterno; —
Porém, quando se põe em prática estes preceitos,
encontra-se muitas difficuldades e incertezas.
A regra de Torres Homem é esta :
Havendo estreitamento ou insuficiência no coração
esquerdo, o ruído patliologico que — na região precordial — mascara a bulha physiologica correspondente
do coração direito, desapparece á medida que nos afastámos com o ouvido; e, em um ponto do lado direito
do peito, ponto que precisa ser procurado, ouve-se
apenas o tic-tac natural, embora longínquo.
Rayer observa : o lugar em que melhor se percebe
o coração direito de boa saúde, quando o esquerdo está
doente, é a região epigastrica ; —
Torres Homem diz ter ouvido muitas vozes nosso
ponto—e de modo muito distincto — o tic-tac normal,
emtanto quo o coração esquerdo fornecia um ruído
anômalo;
O contrário acontece quando o compromettido é o
coração direito: á esquerda e longe do coração,
devemos procurar o tic-tac pliyaiologico. '

Finalmente, encontrando longo do coração — c
em ambos os lados do peito — uma bulha mórbida,
concluiremos que as duas metades do coração acham-só
affectadas; e essa bulha poderá pertencer a apparêlhos
distiuctos,—á válvula tricuspide, por exemplo, e ás
válvulas aorticas ;o tempo em que—do, cada lado — se
ouvir o ruído anômalo, determinará a sede e natureza
da lesão.'
Para o diagnostico differencial entre as alterações
dos orifícios arteriaos, esses preceitos não têm applicação, visto como os orifícios- estão collocados no
mesmo nível, um anteriormente e o outro posteriormente : é— pois —difflcil admittir que — n'estes cases
— ruídos anômalos — produzidos no mesmo lugar —
sejam percebidos um á direita e o outro á esquerda; —
Hope acredita que poderemos distinguir as affecções
do orifício aortico das do orifício pulmonar, observando se porventura o ruído anormal estende-se na
direcção da aorta ou da artéria pulmonar. Para chegar
a esse resultado, o medico procurará o phenomeno
acústico no segundo espaço intercostal á direita do
sterno, ou no segundo espaço intercostal á esquerda
do sterno.
Nos estreitamentos mitrai e aortico, assim como na
insufficiencia auriculo-ventricular esquerda, o pulso
ordinariamente é pequeno e molle. Quando as lesões
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existem no coração direito, ha um refluxo regular do
sangue para as jugulares, denominado jmfeo venôso ; •
Este phenomeno, devido á contracção da auricula
direita, tem lugar todas as vezes que ella encontra
alguma difficuldade em mandar o sangue para o ventriculo correspondente.
A dificuldade existe:
1°, nos casos de estreitamento auriculo-ventricular;
2°, quando—-em conseqüência de um estreitamento ventriculo-arterial pulmonar—o ventricuíò
direito não se desembaraça completamente do sangue
contido em sua cavidade;
3°, quando a asphyxia, fazendo parar o exercício
dos pulmões, determina uma estagnação de sangue nc
coração; —
Resumindo, pode-se dizer que — em geral — quando
os soffrimentos cardíacos tem por sede as cavidades
esquerdas, a circulação arterial é de preferencia perturbada ; quando — pelo contrário — são as cavidades
direitas que se acham compromettidas, as desordens
da circulação são muito mais pronunciadas no systema
venôso.
Concluindo o estudo do ruído de sopro, consideremôl-o nos dous tempos da evolução cardíaca.
Em vez de mascarar uma só bulha physiologica, o

ruído anômalo pôde substituir o tic e o tac simultaneamente.
A existência de uma bulha de sopro dupla indica ou
uma lesão de dous orifícios, ou um estreitamento de
orifício com insufficiencia valvular.
No primeiro caso, os dous ruídos mórbidos são
igualmente intensos, um na ponta do coração e
outro na sua base; um intervallo separa-os, em
que se nota diminuição sensível na intensidade de
ambos ; —
No segundo caso, ambos os ruídos pathologicos têm
o seu máximo de forca no mesmo ponto ; —
Se o estreitamento com insufficiencia existe no orifício por exemplo, os dous sopros tornam-se aorticos,
manifestos no segundo espaço intercostal direito junto
do sterno ; —
A sede do ruído duplo, sua propagação e natureza
prestam valiosos serviços ao médico no diagnostico da
lesão complicada; Um estreitamento com insufficiencia em um só orifício é muito mais freqüente do que uma lesão simples
em dous orifícios.
Reduzindo a sete proposições tudo quanto ficou dito
com respeito á bulha de sopro, temos :
1° Uma bulha de sopro sempre branda, irregular,
intermittento em suas manifestações, coincidindo com o
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primeiro tempo, mais pronunciada na base do coração
som ser acompanhada dos symptomas geraes das
affecções cardíacas, é devida geralmente á alteraçã>
do sangue ou á novrose; —
2° Uma bulha de sopro isoclirona com o seguncl
tempo, quasi sempre depende do insuíficiencia das vá
vulas ventriculo-arteriaes; 3° Uma bulha de sopro mais ou menos áspera, pré
cedendo um pouco o primeiro tempo (presystolica)
tendo o seu máximo de intensidade na ponta do coração
denotará estreitamento auriculo-ventricular ; —
4° Uma bulha de sopro pouco áspera, coincidinci
com a systole ventricular, mais pronunciada na ponta
do coração, depende de uma insuíficiencia auriculoventricular ; —
5° Uma bulha de sopro muito áspera, manifestai!
do-se por occasião1 da systole ventricular (1° tempo)
tendo a sua maior intensidade na base do coração
propagando-se ás grossas artérias, é gerada por ura
estreitamento dos orifícios ventriculo-arteriaes; —
6° A sede das bulhas anômalas, mais á direita ou
mais á esquerda, não basta para indicar de que lado do
coração está a moléstia ; os quatro pontos de eleição na
região precordial, o pulso venôso para o estreitamento
dos orifícios direitos, a pequenhez do pulso arterial para
o estreitamento dos orifícios esquerdos, são os únicos

guias verdadeiros quando se quer determinar de que
lado o coração soffre ; sendo um facto hoje geralmente
admittido que as lesões dos orifícios e das válvulas do
lado direito são extremamente raras ; —
7° Uma bulha do sopro dupla denuncia ou uma
lesão de dous orifícios, ou um estreitamento de orifício
com insufíícieacia valvular, o que é muito mais
coram u m .
Ruídos de raspar, de lima, de serra
São modificações do ruído de sopro: soídos ásperos,
cujas denominações já deixámos explicadas.
Acompanham ou substituem a primeira ou a segunda bulha normal ; —
A's vezes muito curtos, limitam-se ao primeiro
tempo; outras vezes mais prolongados, estendem-se
ao pequeno silencio; n'alguns casos prolongam-se por
forma tal que mascaram completamente os dous ruídos
normaes.
Qualquer das trez bulhas anômalas, sendo ordinariamente única, pôde ser dupla, e substituir ao mesmo
tempo o He e o tac do coração.
A intensidade dos ruídos de raspar, de lima e de
serra é quasi proporcional á actividade da circulação,
á força e rapidez com que o sangue passa pelos orifícios
cardíacos; —
43
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Se, em virtude da lentidão do movimento circulatório, as ondas sangüíneas não determinam senão um
pequeno attrito nos orifícios, os ruídos anômalos sSo
pouco pronunciados ; existindo, porém, condições
oppostas, dá-se o inverso: os phenomenos acústicos
manifestam-se com intensidade.
Os ruídos ásperos são sempre permanentes, e — uma
vez desenvolvidos — não desapparecem. Ordinariamente, depois de succederem a um sopro brando, tornam-se gradualmente mais agudos e mais ásperos: uma
mesma bulha toma successivamente o caracter da de
raspar, de lima, de serra. Os ruídos ásperos — em
geral — são acompanhados do estremecimento felino.
Os ruídos de raspar, de lima e serra quasi sempre
indicam profundas alterações orgânicas do coração, e
são devidos — na maioria dos casos — a estreitamento de orifícios. Quando existe essa lesão, a colurona sangüínea—dirigindo-se no sentido natural
da circulação — tem muita força de impulsão, e seu
attrito nos orifícios é enérgico; quando, porém, lia
insufficiencia valvular, o movimento retrogrado do
sangue é mais suave, principalmente nas aberturas
ventriculo-arteriaes, o conseguintemente o menor
attrito só produz sopros brandos.
Os ruídos ásperos, além de annunciarem estreitamento ou insufficiencia, indicam ainda grande adiantamento
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da lesão, rugosidado accentuada do orifício estreitado, existência em seo contorno de depósitos calcareos, — finalmente, que a válvula insufficiente passou
por uma degenerescencia cartilaginosa ou óssea, e
nella desenvolveram-se uma ou mais vegetações.
Martin Solou cita um facto no seu trabalho sobre
albuminuria, em que o rápido desapparecimento de um
ruído de raspar, o qual durara quatro mezes, pareceo
ter coincidido com a queda de uma vegetação que occupava a válvula mitral: só em casos desta ordem
pôde uma bulha áspera desapparecer completamente
de um para outro momento.
Ruídos musicaes

.

Já Laennec observara nos vasos do pescoço alguns
sons musicaes, que mais tarde também foram percebidos no coração.
Esses ruídos apresentam grande numero de variedades: ás vezes ouve-se uma bulha perfeitamente análoga
ao piar de certos pássaros; outras vezes o phenomeno
semelha-se ao sibilo que se manifesta nas bronchites.
Torres Homem ouvio n'um doente, em tratamento na
enfermaria de clinica interna, certo ruído sonoro,
um tanto semelhante ao grito da araponga, coincidindo
com a systole ventricular, sendo logo seguido de sopro
brando, claramente diastolico ; —
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A autópsia demonstrou estreitamento do orifício
aortico, devido a uma alteração cartilaginosa tão desenvolvida que — á custo — admittia a extremidade
do dedo indicador ; acompanhado de insuficiência valvular, com depósitos calcareos em duas válvulas sigmoides, e complicado de immensa hypertrophia do
ambos os ventriculos, sobretudo do esquerdo.
Alguns práticos afflrmam ter ouvido um desses ruídos
musicaes perfeitamente idêntico ao arrulho do pombo; —
N'uma doente do Dr. Paula Costa, cuja historia já
referimos, as duas bulhas anômalas, uma no primeiro
tempo, a outra no segundo, assemelhavam -se a dous
sons agudos, idênticos — por exemplo — áquelles que
S3 podem tirar da rabeca cuja prima é tangida pelo
arco.
Os ruídos mórbidos, de que nos occupâmos, ora são
agudos, ora graves ; —
Quasi sempre coincidem com o primeiro tempo;
Muito intensos n'alguns casos, podem ser percebidos
a certa distancia, e até pelo próprio doente; n'outros,
são por tal fôrma fracos, que só com muita attencão
serão ouvidos;—
Muitas vezes permanentes, podem — comtudo —
apresentar intermittencias sem suas manifestações.
Os ruídos musicaes indicam os mesmos soffrimentos
cardíacos que — na maioria dos casos — são revelados

pelos ruídos de raspar, de lima, de serra : estreitamento de orifícios e insuficiência valvular,
dependentes de degenerescencia cartilaginosa ou
osteo - calcarea.
Chomel observou um ruído musical om dous
doentes que, na autópsia, não apresentaram lesão alguma dos orifícios nem das válvulas do coração: encontrou-se apenas hypertrophia com dilatação das
cavidades esquerdas, em ambos os casos ;
•Barth e Roger offerecem á nossa apreciação um caso
perfeitamente idêntico ;
Bouillaud presenciou também o mesmo phenomeno,
em duas mulheres chloroticas que não tinham lesão
cardíaca.
Bulhas produzidas pelas pancadas ao coração nos
órgãos immediatos
O pulsar do coração de encontro ás paredes immediatas, pôde gerar differentes bulhas, isochronas com
as pancadas cardíacas, tendo — não obstante — sua
sede fora do pericardio :
l" No estômago, um glu, glu, ou bulha de ondulação, determinada — atrave/ do diaphragma — na
cavidade do estômago distendida por gazes, podendose tomar por symptonia de um Imlro-pneumo-pericárdias.
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2" Na cavidade pleuritica. Ouve-se — ás vozes —
n'essa cavidade, ura ruído do attrilo a cada systole
pelo endereço da ponta do coração fazer roçar entre si
as duas folhas pleuriticas cobertas de falsas membranas, ruído q u e — p o r sua sede e r hy th m o—suppõe
urna pericardite aguda.
Outras vezes nota-se tinido metallico a cada systole cardíaca, na cavidade pleuritica distendida por
uma collecção de gazes.
3° No pulmão, tão depressa ha um sopro pulsalü,
attribuido pelos autores á sabida de certa quantidade
de ar, determinado pela pancada do coração contra o
bordo anterior do pulmão esquerdo adherido ao pericardio, como também um ruído de crepitação ou de
stertôres subcrepitantes, produzidos pela pressão do
coração sobre as vesiculas pulmonares e as pequeninas raízes bronchicas cheias de mucosidades.
Mais freqüentemente observa-se ainda um verdadeiro gargarêjo, devido ao embate da systole contra
uma caverna tuberculosa ou de qualquer outra natureza, desenvolvida na parte anterior do pulmão esquerdo.
4° Finalmente, nos conduotos respiratórios podem
ser ouvidos ruídos estranhos longínquos, repetidos a
cada contracção do coração, retumbando até as vias
aéreas superiores.

* •
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AHTIGO 3" — ESCUTA DOS VASOS

Regras
A maneira de proceder varia uni pouco n'este caso,
conforme quizermos auscultar a aorta, as artérias ou
as veias do pescoço e dos membros.
Para o exame da aorta ascendente, emprega-se —
sem escolha — a escuta immediata ou mediata; porém
é preferível o ouvido para o exame da aorta thoraxica
descendente, que seausculta na linha média do dôrso.
De grande vantagem uo exame da aorta ventral, é o
stethoscopo indispensável para observar o que se passa
nas artérias e veias do pescoço, assim como nos vasos
dos membros.
Quando se pratica a auscultação meliata, pouco
importa que o stethoscopo esteja ou não munido do
obturador, pois que não é muito necessário.
Afim de evitar a depressão produzida pelo contorno
mais largo do cylindro sobre uma artéria, Vernois
aconselha que se faça no instrumento — em dous pontos
diametralmente oppostos da circumferencia — uma
chanfradura destinada a accommodar o vaso que se
ausculta.
Si se quer explorar a porção ascendente e a crossa da
aorta, o doente será mandado deitar, ou ficará de pé,
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ou — ainda — sentado, com o corpo naturalmente estendido. Se, porém, o exame versar sobre a porção
descendente da aorta thoraxica, curvará o corpo para
diante; e o decubito dorsal íar-se-ha indispensável,
porque a flexão das pernas sobre as coxas, e das coxas
sobre a bacia, facilita a compressão da parede abdominal
anterior.
Para a exploração dos vasos do pescoço, o doente
ficará indifferentemente sentado ou de pé, ou então
deitado, com a cabeça descançando em travesseiro
um pouco alto; n'um e u'outro caso, teremos a precaução de dar-lhe — para o exame dos dous lados —
uma posição perfeitamente symetrica.
Cumpre mais ainda que o pescoço esteja moderadamente tenso, o queixo um pouco levantado, e. o rosto
ligeiramente voltado para o lado oppôsto áquelle que
tem de soffrer exame ; porque, estando a cabeça muito
inclinada para traz ou para os lados, produz nos mus• culos cervicaes tamanha tensão e rigidez que modifica
a natureza dos sons.
O decubito é a posição mais conveniente para os
vasos dos membros. Quando examinar-se as artérias
brachiaes ou radiaes, o braço manter-se-ha moderadamente separado do tronco ; — Se é do exame das cruraes
que se trata, o membro inferior ficará em semi-flexão,
a coxa em ligeira abducção, e a parte externa do

joelho descansando n'uma almofada para que o membro
se conserve immovel e sem constrangimento nem esforço muscular; —
O exame das poplitéas exige que o doente se deite de
barriga para baixo com a perna ligeiramente sustida por
uma almofada, afim de evitar sua tensão exagerada, cuja
primeira conseqüência seria a modificação dos ruídos.
A parte que se ausculta ficará nua, se o exame
versar sobre os vasos do pescoço, braço, perna, etc.;
e coberta apenas de panno fino, se exploramos —
n'uma senhora —• a aorta ou os vasos cruraes.
Para o exame da aorta nas suas differentes porções,
o medico collocar-se-ha indifferentemente á esquerda
ou á direita do individuo; para o das artérias ou das
veias do pescoço e cbs membros, preferirá o lado
correspondente ao vaso que ausculta.
Além d'isso, como os ruídos são muito variáveis e
fugidios, exercer-se-ha— pouco a pouco—diversos
gráos de pressão com o stethoscopo, chegando-se
desse modo a perceber murmúrios não ouvidos anteriormente, e que poderiam escapar: na generalidade,
a pressão deve ser moderada, para não motivar um
estreitamento parcial do vaso, e — por conseguinte —
ruidos artificiaes.
Torres Homem refere ter visto — e mais de uma vez —
pessoas inexperientes exercerem com o stethoscopo
44
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uma pressão tal nas carótidas, procurando o sopro
chlorotico, que — cm virtude do estreitamento parcial
e muito pronunciado que nellas determinam — ouvem
um ruido de folie áspero, e julgam-n'o dependente da
moléstia.
A's vezes o observador precisa comprimir com o
instrumento as partes sobre as quaes o assesta, sobretudo se o doante é gordo, e se — om virtude de
anasarca — o tecido cellular do pescoço e da parte
superior do thorax está infiltrado de serosidade,
visto como — do contrário— não perceberá as bulhas
anômalas, n'alguns casos pouco sensíveis. Porém, a
compressão exagerada — como já vimos— não só pôde
fazer com que o médico se engane acreditando na
existência de certos ruídos que só dependem da má
applicaçâío do stethoscopo, como também concorrer
para que uma bulha mórbida que realmente existe,
porém branda e pouco intensa, seja percebida como se
fosse uma bulha áspera; e dalú provir um erro de
diagnostico.
Quanto ao mais, sempre se escutarão os dous
lados, comparando os resultados obtidos n'esse duplo
exame ; confronto muito útil para resolver se o ruido
depende de uma lesão local, ou se está ligado quer a
uma alteração do liquido sangüíneo, quor a uma enfermidade orgânica do coração.
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Antes de concluir, lembremos que convém reproduzir—'de cada lado— condições exactamente iguaes,
sob o ponto de vista da posição do pescoço ou do
membro, assim como da applicação do stethoscopo, de
sua direcção perpendicular aos vasos, e do gráo de
pressão exercida sobre elles.
E' uma precaução necessária na exploração das carótidas e das jugulares, não deixar que o cylindro
descanse sobre o tubo laryngo-tracheal.
A carótida deve ser escutada applicando-se o stethoscopo acima da clavicula, entre as duas porções
inferiores do músculo sterno-mastoidiano ; ou — u m
pouco acima — entre o bordo interno d'este músculo
e o larynge.
Para as jugulares, o lugar do instrumento acústico
é immediatamente fora do feixe externo do mesmo
músculo, no triângulo super-clavicular ; isto é, no
mesmo lugar em que elle deva ficar collocado quando
desejarmos observar o que se passa nas artérias subcláveas.
E — finalmente — para as demais porções do systema vascular, nos guiará o conhecimento anatômico
do trajecto dos vasos.
Em conclusão, na escuta da aorta e dos vasos do
pescoço, é — muitas vezes — não só preciso — como
útil, mandar o paciente ou suspender momentaneamente

••
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a respiração, ou respirar o mais devagarinho possível,
afim de evitar que o murmúrio — devido á passagem
do ar pelas vias aéreas — disfarce os ruídos vasculares, ou simule sopros estranhos á circulação.
PHENOMENOS PHYSIOLOGICOS

Estudaremos successivamente os ruídos que fo
necem a aorta, as artérias e as veias.
Auscultando a parte anterior do peito ri'u m indi
viduo de perfeita saúde, em o ponto correspondente
à aorta ascendente, perceberemos duas buiftas que se
confundem perfeitamente com as do coração, as quaes
vão gradualmente enfraquecendo à proporção que
caminhámos com o ouvido para a extremidade superior do sterno ; —
Na parte posterior, em direcção á aorta descendente,
junto do bordo esquerdo da columna vertebral, as
mesmas bulhas são manifestas, com caracter idêntico,
porém menos intensas ; —
Nos pontos correspondentes ao trajecto da aorta abdominal, de ordinário apenas se ouve uma hulha isochrona com a systole cardíaca, surda, pouco pronunciada, só existindo ás vezes em indivíduos magros cuja
parede abdominal anterior é deprimida, tornando-se
progressivamente anais fraca à medida que observámos

.
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mais para baixo, e cessando completamente na parte
inferior da grossa artéria.
Conforme o volume da artéria, a distancia que a separa do coração o sua posição mais ou menos superficial, osphenornenos fornecidos pela escuta variam,
admittindo tão perfeita calma no indivíduo que a
circulação não esteja superactivada.
Nas carótidas primitivas existem duas bulhas: a
primeira mais surda e a segunda mais clara, cujo
rhythmo é idêntico ao das bulhas do coração ; —
Ao nível das artérias sub-cláveas e acima das claviculas, os dons ruídos apresentam-se com os mesmos
caracteres; na região infra-clavicular são pouco pronunciados ; á medida que se ausculta para fora e para
baixo destes pontos, vão-se tornando mais fracos, de
modo que— no concavo axillar—só percebemos um
ruído, coincidindo com a pulsação arterial.
O ruído arterial apresenta algumas modificações em
seu caracter e intensidade, conforme certas e determinadas condições individuaes. E' tanto mais intenso
quanto mais activada se acha a circulação; em geral
surdo e breve, pôde apresentar-se um pouco mais claro
e prolongado se a posição dos vasos para isso concorrer.
O diâmetro das artérias, a espessura de suas paredes, a quantidade e qualidade do sangue que nellas
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Na maioria dos casos, os ruídos mórbidos da aorta são
circumscriptos ; podem, porém, em certas circumstancias, propagar-se a grande distancia. Differem
muito quanto á intensidade, ao caracter, marcha e
duração ; —
são quasi sempre acompanhados de fortes palpitações e de estremecimento vibratório.
Ha casos em que os mesmos phenomenos acústicos da
aorta podem ser fornecidos pela artéria pulmonar;
mas, as alterações deste vaso, além de raras, não
tem caracteres particulares indicando que os ruídos
observados lhes pertencem exclusivamente.
Em geral, os ruídos mórbidos são duplos na aorta
thoraxica, e simples sobre a aorta abdominal.
Exprimem innumeras lesões, tanto do próprio
orifício da aorta (estreitamentos e insufficiencias), como
de dentro do vaso (depósitos pseudo-membranosos, cartilaginosos, incrustações calcareas ossiformes, erosões
da túnica interna,-estreitamentos, dilatações, aneurismas verdadeiros ou aneurismas varicosos).
Os signaes dos estreitamentos e das insufficiencias do
orifício aortico foram já expostos anteriormente ; tratemos, pois, unicamente dos phenomenos especiaes das
moléstias do próprio vaso.
O sopro áspero ou ruido de raspar, ouvido exclusivamente no trajecto da aorta, em uma grande

circula, o sexo, idade, constituição,, o gráo de tensão
momentaneamente communicado aos vasos arteriaesou
ás partes circumvisinhas pela posição do corpo, e a
pressão exercida pelo stethoscopo, modificam de modo
sensível o ruído arterial.
Nas veias—finalmente—não se ouve signal algum
de ruido.
PHENOMENOS PATHOLOGICOS

No estado pathologico, produzem-se ruídos anormaes em todas essas diversas porçSes de systema vascular .
Ruídos aorticos
Nas moléstias da aorta, a escuta revela ora um
ruido único, formado, já por uma bulha de sopro,
de raspar ou de serra, já por um zumbido mais ou
menos longo ; ora um ruido duplo análogo ao do coração, ou então um sopro duplo, ou ainda —• finalmente
— um estalido precedido ou seguido de sopro.
D'esses diversos ruídos, uns n3o são mais que a transmissão dos que se passam no coração; e outros, ruídos
intrínsecos.
Estas duas causas podem actuar concomitantemente.

•
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extensão, exprime a existência — na superficia interna
do vaso — de RUGOSIDADES dependentes de falsas
membranas inda frescas, se ha febre ; e de PLACAS
CARTILAGINOSAS OU CALCAREAS S6 COÍnCÍde COtll

apy-

rexia, sobretudo n'um velho cuja artéria radial apresenta ossiíicações.
Um sopro brando, perceptível em todo o trajecto
da aorta pectoral, será de preferencia symptoma de
CHLORO-ANEMIA, rnaxiinô se coincidir com um ruido
análogo nos vasos do pescoço ; —
E o mesmo acontecerá — conseguintemente —- nos
casos de CACHEXIA ADIANTADA, OPILAÇÃO ; nas enfermidades todas — em summa — caracterisadas por diminuição notável dos glóbulos vermelhos do sangue.
A bulha de folie, accrescenta Dias da Cruz, explicada pela menor viscosidade do sangue, soffre contestações ; —
Andral e Gavarret demonstraram experimentalmente que ella está na razão directa da diminuição do
numero de glóbulos;
Beau suppôz haver crescimento da massa liquida
por causa de augmento da água ;
e Vernois attribuio a dobras — no interior do vaso
— produzidas pela sua retracção ; —
Entretanto o Dr. Paula Cândido, tendo sido o primeiro a demonstrar que o ar da respiração' penetra no

systema circulatório, admittio —ao contrário de Beau
— que a diminuição da massa liquida permitte a entrada
de maior quantidade de ar, o qual dá — n'esses casos
— o ruido de folie.
Um sopro aortico, limitado a pequena extensão ,
fará suppôr um estreitamento local do vaso ,
maximê manifestando-se simultaneamente por pulsações enérgicas, geradas acima da porção estreitada.
Um ruido de sopro áspero ou um ruido de raspar,
coincidindo com o primeiro tempo, mais pronunciado á
direita ou á esquerda do sterno, acompanhado de obscuridade de som no mesmo ponto, e de tremor vibratório sem tumor, indicará dilatação da aorta ascendente ; —
e se o ruido for seguido de sopro no segundo tempo,
é de crer que haja — ainda mais —• insuficiência das
válvulas aorticas.
Um ruido de sopro áspero systolico, e zumbido
diastolico, independentes das bulhas do coração quo
conservam-se normaes, ouvidos na região sternal, tornarão mais que provável a existência de um SACCO
ANEURISMAL, onde o sangue — entrando — saia depois
com rumor. O diagnostico será um pouco mais firme se
— aos phenomenos stethoscopicos — se juntarem obscuridade de som, tremor vibratório e impulsão;não
«5
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restando dúvida alguma se 'apparecer — no mesmo
ponto — um tumor pulsatil.
Um estalido duplo, análogo á bulha dupla do
coração, tendo seu máximo de intensidade ao nivel de
um tumor agitado por movimentos de expansão pouco
manifestos, fará acreditar na existência de um saoco
aneurismal, cheio de coágulos sangüíneos eootractificados.
Em conclusão, um zumbido interno, prolongado,
percebido independentemente das bulhas do coração,
n'um dos pontos em que a aorta está em relação com o
systema venôso, annunciará um aneurisma varicôso
da aorta.
Na aorta ventral, essss mesmos ruídos mórbidos
(geralmente simples), como sejão o batimento único,
exagerado, bulha de sopro ou de raspar, zumbido
ou sussurro, terão igual significação pathologica se
coincidirem com os outros phenomenos já anteriormente mencionados.
Finalmente, descobre-se — ás vezes — na aorta
ventral — uma exageração das pulsações normaes
sem que haja lesão alguma material, exprimindo o
estado mórbido a que Laennec denominou pulsação da
aorta.
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Grande parte das bulhas anormaes ouvidas no
orifício da aorta, ou em seu trajecto, podem ser apreciadas até nas artérias que d'ella nascem; porém,
além d'esses phenomenos .de pura transmissão, ha
ruidos pathologicos gerados mesmo no interior das
artérias;
outros passam-se mais particularmente nas veias;
e alguns — porfim — resultam da combinação de
ruidos arteriaes e venósos (RUÍDOS MIXTOS).
A..— RUÍDOS ARTERIAES.—No trajecto das artérias,
ouve-se — ás vezes—um sopro intermittente, brando
ao ouvido, coincidindo com a diastole, apreciável
freqüentemente em muitas artérias ao mesmo tempo,
porém ainda mais freqüentemente nas carótidas, e de
preferencia na direita que na esquerda.
Outras vezes, o sopro é mais áspero, — é um
verdadeiro ruído de raspar ; muito raramente generalisado, faz-se — d e ordinário — seguir de tremor
vibratório sensível á mão.
Outras vezes ainda, é um sussurro, um zumbido
mais longo, mais agudo, ordinariamente limitado,
coincidindo também com o tremor vibratório manifesto.
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Em geral, quanto mais ásperos e circumscriptos são
os ruídos, com tanta maior certeza donot.mxo uma
lesão material da artéria: estreitamento de sua cavidade, rugosidades da superfície interna, dilatações
aneurismaticas, compressão produzida por tumores,
etc.; o zumbido contínuo observa-se mais especialmente nas communicações arterio-venosas. Ao inverso,
quando os sopros são brandos e generalisados, annunciam de preferencia alteração da economia em geral,
uma affecção do sangue, e — em particular — a chlorose e a anemia.
1$.—RUÍDOS VENOSOS E MIXTOS, — Os ruídos compreliendidos n'este grupo, são — em geral -r- contínuos,
offerecendo várias modalidades de timbre e intensidade.
A's vezes é um murmúrio surdo, diffuso, idêntico
áquelle que se produz quando chegámos ao ouvido
uma grande concha univalva (murmúrio contínuo
simples] ; —
Outras vezes, é um murmúrio mais intenso, contínuo
como o anterior, porém mais forte a cada systole do
coração, transmittindo-nos a sensação de duas correntes sangüíneas que se dirigem em sentido oppôsto
(bulha de sopro de dupla corrente).
Semelhante á bulha de um folie- de forja, torna-se
roncador e sonoro, imitando o rumor que produz o

CORAÇÃO

357

brinquedo das crianças geralmente chamado corropio,
o que deu-lhe o nome de bulha de corropio. Os francezes chamam-n'o ruído do diabo, porque áquelle
brinco assim se chama no seu idioma.
A bulha de corropio é também conhecida por bulha
depiorra : a razão sendo a mesma, dispensâmo-uos de
mais explicações.
Outras vezes, finalmente, ouve-se, ora só, ora
combinado com uma das variedades precedentes, um
ruido sibilante e musical formado por successão de
sons diversamente modulados, comparado pelos autores á resonancia do diapazão, á vibração de uma
corda metallica (ruido musical, canto das artérias).
Estas trez espécies de ruídos são muito variáveis
em sua intensidade e caracteres : modificam-se, crescem ou diminuem pelas mudanças mais insignificantes na tensão das partes ou na pressão do stethoscopo; •—•
Manifestam-se principalmente nos vasos do pescoço,
mais freqüentemente á direita do que á esquerda, e
muito maior numero de vezes na mulher que no homem.
Os ruídos vasculares estão quasi exclusivamente
ligados ás aftecçõos do sangue ; constituindo-se o signal mais evidente da chlorose adiantada, e da anemia
com diminuição notável dos glóbulos sangüíneos.
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CAPITULO III
ESCUTA DO ABDÔMEN

Regras
Para a exploração dos órgãos abdominaes, o paciente collocar-se-ha symetricamente no decubito
dorsal, com as coxas um pouco erguidas e os joelhos
ligeiramente curvos.
A's vezes, torna-se preciso inclinar-lhe um pouco o
corpo para qualquer doslados; e—em casos excepcionaes — pôl-o de quatro pés, para verificar se — com
essas mudanças de posição — mudam por sua vez de
lugar certos ruídos, modificam-se ou deixam de ser
ouvidos.
O ventre se conservará nu, ou ligeiramente coberto
de panno fino, e sem gomma, para não produzir attrito
algum.
O medico tomará o lado que vae auscultar ; conforme os phenomenos que procura e órgão que explora, servir-se-ha do stethoscopo, que é — na generalidade dos casos — mais vantajoso, visto deixar
comprimir e fixar as partes flexiveis e móveis, approximando-as ao mesmo tempo das que se acham mais
profundamente situadas.
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Para apreciar o attrito peritoneal, é talvez melhor
a auscultação immediata ; porém, para exploração da
aorta abdominal, da bexiga, etc., prefira-se o cylindro.
Cumpre consignar antes de tudo, que poucos signaes stethoscopicos percebem-se espontaneamente no
ventre, sendo necessário — e com freqüência — exercer compressões, provocar attritos e choques artificiaes para que elles se manifestem. Por esse motivo
comprimimos umas vezes os rins, a bolsa da bile, para
produzir o embate entre muitos cálculos ; outras vezes, o roçar quando se trata de tumores no abdômen ; ou toques com a sonda, para descobrir as
concrecções calculosas da bexiga.
Associaremos, para maior segurança d'esses effeitos, a percussão á escuta nos casos de ascite, tumores
hydaticos, etc./etc.
Phenomenos physiologicos e pathologicos
A' excepção da bulha produzida pelo deslocamento
dos gazes contidos no tubo digestivo e os batimentos
aorticos já conhecidos, não se ouve — auscultaiido —
nem um outro ruído procedente da cavidade abdominal
no estado physiologico ; a mor parte dos actos que se
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executam no ventre não se exprimem por nem um
ruido apreciável.
No estado pathologico, os movimentos das partes
cobertas pelo peritoneo, e que — em condições normaes — fazem-se silenciosamente, podem originar,
quando na grande serosa existem falsas membranas
consecutivas á inflammação, uma bulha de fricção que
— além de tudo — é muito menos freqüente e mais
fraca do que o attrito pleuritico, apresentando-se
apenas ao nível dos órgãos um pouco resistentes, como
— por exemplo — o fígado.
Quando na extremidade pylorica do estômago ha
estreitamento, sacodindo-se o tronco rápida e violentamente, percebe-se—às vezes—-uma bulha de flucluação ; e , nos casos de estreitamento intestinal,
ouve-se uma bulha de ondulação, devida ao agitar dos
líquidos e dos gazes pelas fortes contracções do intestino já hypertrophiado.
O gargaréjo ouvido n'umtumôr herniario, indicará
qvie a hérnia é intestinal.
Tremor desenvolvido pela percussão n'um tumor do
Irypochondrio direito, annunciarà kysto hydatico. Esse
phenomeno é mesmo conhecido por tremor hydatico.
Se, comprimindo a região em que se acha a vesicula
biliar, ouvirmos uma crepitação, a existência de cálculos biliares se tornará provável.
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A pressão sobre os lombos pôde determinar um ruido
de fricção análogo, nos casos de concrecções renaes
múltiplas.
Em alguns tumores võlu mosos do rim, o apparecimento de um tinido melallico indicará que as cavidades d'essa víscera — extremamente distendidas —
conteem ao mesmo tempo líquidos e gazes.
A presença de uma ou muitas pedras na bexiga,
reconheceremos também por um sonido especial, devido
ao encontro e toque da ponta do catheter n'essas pedras, e transmittido ao ouvido pelo stethoscopo ápplicado sobre o púbis ou mesmo pela sonda competeníemente provida de um tubo acústico.
Emfim, observando-se distinctamente pulsações
duplas n'um tumor volumoso situado no baixo ventre,
presuma-se prenhez extra-uterina.
CAPITULO IV
ESCUTA

DA C A B E Ç A

Nos indivíduos de perfeita saúde, ouve-se — apenas
— na cabeça — o murmuxio respiratório, e resonancia
vocal laryngeana transmittidos pelas fossas nasaes,
bem como os ruídos da deglutição, da sucção e o tic-tac
do coração propagado.
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Nas cr lanças, cujas f ontanellas ainda não estão fechadas, ouve-se — ás vezes — no estado mórbido —
uma bulha de sopro systolica, branda, quasi sempre
intermittente, raras vezes contínua ;
este phenomeno manifesta-se n'alguns casos de hy~
drocephalia chronica, bem como na anemia, cacheosias, — sempre, finalmente, que ha desglobulisação
do sangue,
A introducção do ar no tympano, quando vasio, determina um ruido de sopro ; determinará um sibilo
quanclo essa cavidade se achar muito sêcca; e o stertôr
de grossas bolhas quando nella se contiverem líquidos
atravessados pelo ar (Méniére).
CAPITULO V
ESCUTA DOS MEMBROS

Além dos ruídos produzidos pelas alterações arteriaes, ouve-se — em certos tumores erectís — uma
bulha de sopro muito franca.
A extremidade da sonda ou do stylete tocando n'um
corpo estranho introduzido em um membro, pôde revelar a natureza desse corpo ; N'alguns doentes de arthrite, os movimentos communicados á articulação compromettida dão lugar ás vezes ao apparecimento de uma bulha de fricção
característica; —

Nas fracturas, roçando-se uma na outra as duas
extremidades ósseas, percebe-se claramente uma crepüação que — em alguns casos duvidosos — esclarece
muito o diagnostico.
CAPITULO VI
J

\
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Regras
Grande parte dos preceitos estabelecidos quando tratámos da escuta do abdômen, tem n'este caso applicação : motivo pelo qual pouco accrescentaremos.
A mulher deve ficar n'uma posição symetrica ; antes
deitada do que n'outra qualquer posição, e com os
joelhos um pouco curvos. D'este modo facilitando o
afrouxamento das paredes abdominaes, as comprimiremos até encontrar o utero.
A's vezes, convirá inclinal-a para a direita ou para
a esquerda, afim de observarmos se os ruídos propagam-se aos vasios, se persistem ou modificam-se com
as mudanças de posição impressas ao utero ; outras
vezes — em summa — dobral-a-hemos para a frente,
subtrahindo dessa fôrma as artérias contidas na bacia
á compressão que o globo uterino exerce sobre ellas.
O médico tomará a posição mais commoda; e, durante a escuta, será conveniente acompanhar o pulso
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da mulher para apreciar com mais facilidade as relações
de coincidência entre as bulhas uterinas e a circulação
geral.
Pode-se perfeitamente empregar o ouvido para a
investigação d'esses ruídos ; porém —na maioria dos
casos— é preferivel o stethoscopo para estudar-lhes o
metal ; isola-os melhor d'aquelles que se passam nos
órgãos visinhos, precisando com mais rigor—não soa
sede— como limites e máximo de intensidade.
Além disso, empregando o cylindro, poder-se-ha
melhor comprimir as paredes abdominaes e uterinas, e
— por conseguinte—approximarmo-nos mais facilmente da superfície do feto.
Como as bulhas produzidas pela prenhez ordinariamente são pouco intensas, e quasi sempre muito
circumscriptas , variáveis na sede e sempre difficeis de
perceber pelo ou vido pouco adestrado, seu estudo exige
muita attenção e silencio : o exame não perde por prolongado e repetido com differentes intervallos, devendo
o observador explorar successivamente todos os pontos
do abdômen.
O stethoscopo ordinário servirá — além d'isso — para
essa auscultação, rarissimas vezes carecendo lançar
mão do stethoscopo curvo de Nauche (METROSCOPO),
destinado a ser introduzido na vagina para escutar o
segmento inferior do utero.
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Phenomenos physiologicos e pathologicos
Depois do quarto mez da gestação, applicando o
ouvido ao ventre, ouvem-se rio utero diversas bulhas,
uma das quaes dimana da circulação da mãi (sopro
uterino), — e as outras, do feto ;
As ultimas são produzidas, ou pelas pancadas do
coração do embryão (bulhas do coração fetal), ou
pelos movimentos d'esse mesmo embryão na madre
(ruido de deslocação do feto) .
Ouve-se — ás vezes — além de taes ruídos — um
sopro isochrono com o pulso fetal, gerando-se — ao
que parece — no cordão, quando esse tronco vascular
está enroscado no pescoço do feto, ou — ainda — comprimido entre o espinhaço da criança e as paredes
uterinas (sopro umbilical) .
Este ultimo ruido, sendo mais raro, é também
menos importante que os precedentes.
Sopro uterino
A. — O SOPRO UTERINO é brando, isochrono com o
pulso da mãi, mais ou menos prolongado, de caracter
ora sonoro, ora mais agudo, e — ás vezes — um pouco
musical ; —

f f
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Quasi sempre percebido nas regiões inguinaes, é
essencialmente móvel, podendo désapparecer temporariamente, depois manifestar-se de novo sem nenhuma
regra fixa ; —
Apresenta-se'geral mente no quarto mez da gestação ;
depois do quinto, só por excepção não será encontrado.
Sendo o sopro uterino um phenomeno quasi constante na prenhez, e rarissimo n'outras condições, é signal
muito provável — mas não evidente — da gestação ; e
— como acontece que também falha n'alguns casos—
nem por isso sua ausência excluo a idéia da prenhez.
O.— As BÜLHAS PRODUZIDAS PELAS MUDANÇAS DE

POSIÇÃO DO FETO consistem ora n'um embate único
ou duplo, ora n'um ruiclo de fricção lento e prolongado, produzindo a sensação evidente de um corpo
que se move. •
Esses phenomenos começam de ordinário a ser ouvidos ao quarto mez ; e — quando bem manifestos —
provam a existência de um feto vivo.
C. — RUÍDOS DO CORAÇÃO DO PETO. — São pancadas
duplas, iguaes ás ouvidas quando se ausculta o coração
do recém-nascido;
Quasi sempre só começam a apparecer ao quinto mez ;
A' principio fracos, vão depois gradualmente augmentando de intensidade : de ordinário repetem-se
130 a 140 vezes por minuto ; —
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Sua freqüência e intensidade passam por modificações
momentâneas independentes da circulação materna; —
A sede corresponde, n'algumas mulheres, a pontos
muito differentes do abdômen; não é raro que mude
na mesma mulher;—
Mas — em geral — no fim da prenhez, os ruídos do
coração do feto tornam-se mais fixos, sendo encontrados com mais freqüência na fossa illiaca esquerda.
Esses ruidos constituem o signal de mais valor no
diagnostico da gestação, por isso que nunca falham depois do quinto mez. Comquanto sua presença seja um
indicio certo, inequivoco, de que o utero está occupado
pelo producto da concepção vivo, e com mais de
quatro mezes, sua ausência — todavia — não exclue a
idéa de prenhez, não só porque antes dos cento e vinte
dias de vida uterina o feto não apresenta batimentos
cardiá*cos apreciáveis no mundo exterior, como também
porque certas condições podem dar-so em virtude das
quaes — apezar da prenhez contar mais de cinco mezes
— os ruidos do coração fetal não sejam perceptíveis.
Além d'essas mudanças momentâneas de intensidade
e caracter, ellas podem — nos casos de enfermidade do
feto — converter-se n'um sopro, cessando definitivamente com a morte da criança.
Como este signal quasi nunca falha depois do quinto
mez, tem grande valor no diagnostico da gravidez.
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Nem sempre a falta de duplas pulsações prova a não
existência da prenhez, não tendo importância nos quatro
primeiros inezes ; porém, a contar do quinto mez, fortalece e garante— de dia para dia — e cada vez mais
— a presumpção da não existência do feto, sem o affirmar muitas vezes positivamente até o termo. Sua presença, ao contrário, é o signal mais certo da gravidez.
Quando os batimentos cardíacos do feto forem
observados — de modo distincto — em dous pontos do
ventre distantes um do outro, quando — além disso —
o numero desses batimentos desencontrar-se — quer á
direita — quer á esquerda — poder-se-ha diagnosticar
prenhez dupla.
A força e regularidade dos ruídos denotam que o
feto está bom ; seu enfraquecimento e intermittencia
dão a perceber que elle soífre ; o augmento dessas
desordens e cessação completa dos phenomenos, Jnnun*
ciam sua morte.
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