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Esta primeira pagina pertence-vos. 
Começo, hoje, com o offerecimeiito 
d'esté pequeno trabalho, a saldar a 
grande divida que para comvosco 
contrahi. Mas, se, por isto mesmo, 
o meu peito trasborda d'alegria, por 
outro lado annuvia-se ao lembrar-me 
de que nunca poderei pagar a um os 
profundos sacrifícios que lhe causei ; 
á outra os carinhos de que sempre 
me rodeou. Sirva-me porém de atté
nuante a ideia de que também não 
foram poucos os revezes que soffri. 
Outro talvez tivesse parado a meio 
caminho. 
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Alguma cousa soffrestes por minha 
causa. Não o occulto e prometto mos-
trar-vos o quanto vos preso. 
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Nunca me esquecerei de que foi á 
vossa banca de estudo, e seguindo o 
vosso exemplo, que iniciei a minha 
carreira. 
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Não foi sem custo que nos resolvemos a apresen
tar esta ultima prova. Primeiro, porque, para ella, pou
co tempo nos sobejou das nossas occupações escola
res quotidianas, e em segundo logar, por que sempre 
entendemos que este trabalho não era de molde a sa
tisfazer o fim a que visa: aquilatar os merecimentos 
intellectuaes do que termina a sua carreira. Basta at-
tentar na extrema vaiïabilidade das condições em que 
se encontram os différentes alumnos para justificar á 
saciedade a nossa asserção. Parece-nos que cinco an-
nos de tirocínio escolar fornecem o melhor signal dia
gnostico da capacidade intellectual de cada um. É, ap-
pellando para elles, que esperamos a benevolência do 
illustradissimo jury que tem de julgar-nos. 

O nosso trabalho nada vale. Ë apenas o inicio de 
estudos por que temos, de ha muito, grande predilec
ção. Ao escrevel-o preferimos a ordem que seguire
mos quando a pratica nos fornecer ensejo de fazer 
uma analyse do conteúdo estomacal : — I indicações ; 
II contra-indicações ; III processos de excitação da 
mucosa gástrica; IV extracção do conteúdo estomacal; 
V finalmente analyse d'esté conteúdo. 



CAPITULO I 

I n d i c a ç õ e s 

Deve fazer-se esta exploração todas as vezes que 
os outros processos de diagnostico sejam insufficien-
tes para o conhecimento exacto da affecção de que se 
tracta. É um erro julgar que os phenomenos subjecti
vos, mesmo cuidadosamente analysados, bastam para 
reconhecer a maior parte dos estados dyspepticos. 
Quantas vezes o exame do chimismo estomacal vem 
pôr por terra um diagnostico que até ali parecia tão 
bem baseado ! Quantas vezes em caso d'ulcera ou can
cro o exame chimico vem tornar definitivo um diagnos
tico até ali simplesmente provável e incerto ! Mas bas
ta attentar nos progressos que a exploração chimica 
veio trazer á pathologia para nos certificarmos da sua 
grande importância no diagnostico e por conseguinte 
das suas vastíssimas indicações. 

Parece-nos não serem exageradas estas palavras 
de Hayem: «a analyse chimica do sueco estomacal, 
têm em relação ás affecções gástricas, o mesmo valor 
diagnostico, que a auscultação e percussão em rela
ção ás doenças do peito». Duas observações que en
contramos em Bouveret e Hayem vão evidenciarmos 
bem' a insuffleiencia dos meios habituaes para o dia
gnostico das affecções gástricas e a necessidade de fa
zer a: analyse do conteúdo estomacal em estados gás
tricos apparentemente de fácil diagnostico. 
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d .a «Um meu cliente, escreve Bouveret, ha seis 
annos que padece d'uma affecção gástrica, a principio 
d'apparencia benigna, hoje inteiramente grave. Os pri
meiros symptomas foram algumas dores sobrevindas 
trez ou quatro horas depois da refeição principal. A 
affecção era então intermittente e os paroxysmos eram 
separados por intervallos de completa acalmia. Qual é 
o homem adulto que nunca teve dores articulares ou 
musculares ? Esta affecção gástrica dolorosa foi pois 
qualificada de gastralgia rheumatismal. Quatro annos 
mais tarde, a situação aggravou-se, não havendo já pe
ríodos de remissão e diversos medicos consultados fi
zeram todos o diagnostico de dilatação do estômago. 
O paciente foi submettido á dieta cárnea e á reducção 
das bebidas. A doença proseguiu com tudo na sua 
marcha progressiva, e, ha alguns mezes, sobrevieram 
duas fortes hematemeses. Hoje o paciente está extre
mamente emmagrecido, cachetico, soffre e vomita mui
to ; o estômago dilatado, ê agitado de fortes contrac
ções peristalticas. Gastralgia rheumatismal e dilatação 
gástrica, são, com effeito, diagnósticos muito simples 
e muito fáceis, mas-inexactos ou muito incompletos, 
e os acontecimentos bem o provaram. 

É fácil restabelecer a filiação dos phenomenon 
mórbidos. Este homem teve primeiro uma hyperchlor-
hydria, apoz isto hypersecreção permanente, que ainda 
hoje subsiste; complicou-se d'uma ulcera, o que é mui
to commum, e esta ulcera está em caminho de pro
duzir o aperto cicatricial do pyloro. 

Ora supponha-se que desde o principio se fez um 
diagnostico exacto e reconhecido da hyperchlorhydria: 
é extremamente provável que o resultado do trata
mento fosse inteiramente outro, porque a hyperchlor
hydria não é senão uma perturbação funccional, e in
teiramente curavel. É verdade que um tal diagnostico 
seria um pouco mais difficil, um pouco menos sim-
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pies do que o de gastralgia rheumatismal, ou de dila
tação do estômago. Seria necessário empregar a sonda 
para fazer a analyse dos líquidos gástricos». 

2.a Escreve Hayem : «Muito recentemente, M. B . . . , 
de quarenta e trez annos d'idade, vem consultar-me. 
Ha dez annos que soffre do estômago, mas somente 
em certos intervallos: uma ou duas vezes por anno, 
durante cinco a seis semanas. Estas espécies de cri
ses de dyspepsia, são constituídas por digestões len
tas, penosas, acompanhando-se de dores que attingem 
o seu máximo cerca de trez horas depois das refeições. 
Em certos momentos estas dores são extremamente 
vivas, mas nunca se acompanharam de vómitos. M. 
B . . . é robusto, tem bom appetite e dorme bem habi
tualmente; mas, no momento das crises, é acordado 
de noite por caimbras estomacaes. Não pode então re
cuperar o somno, senão de manhã. O estômago disten-
de-se, enche-se de gazes e é ligeiramente sensível á 
pressão. A dor assim provocada, corresponde para o 
dorso. Não ha vascolejo a não ser n'uma pequena ex
tensão e somente na cavidade epigastrica. Não ha py
rosis, nem enxaqueca, nem hemorrhoidas. O fígado ê 
normal, existe um ligeiro sopro cardíaco na ponta. Não 
ha rheumatismo, nem doenças de família. As causas 
determinantes são obscuras. M. B . . . viaja muitas ve
zes por causa dos seus negócios. Come depressa, a ho
ras irregulares, consome por gosto muito pão e bebe 
abundantemente ás refeições. 

O conjuncto d'estes phenomenos, pareceu-nos re-
ferir-se a uma das formas da hyperpepsia. A edade do 
doente, o sexo, a marcha paroxystica da doença, a in
tensidade dos phenomenos dolorosos e o seu appare-
cimento muitas horas depois das comidas, as causas 
prováveis da affecção gástrica, todo este conjuncto fal-
lava no sentido d'esté diagnostico. 

0 exame chimico demonstrou que se tractava d'um 
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caso de hypopepsia do primeiro grau com ligeira fer
mentação acida : 

T = 0,343 H = 0,008 j 
F = 0,219 C = 0,116 j°>124 

A = 0,126 a = 1,04 A'=0.118 

Liquido pouco abundante, filtrando bastante len
tamente, mediamente rico em peptonas. A reacção dos 
ácidos gordos não dá nenhuma indicação». 

Não é evidente que, debaixo do ponto de vista do 
tratamento, é do maior interesse possuir um tal ensi
namento? E' pois verdade que todo o medico, em caso 
de dyspepsia, deverá inquirir da constituição do sueco 
gástrico, do mesmo modo que pratica a auscultação e 
a percussão quando se tracta d'uma affecção thoracica. 



CAPITULO II 

Contra- indicações 

O seu numero varia com os auctores. Para Hayem, 
quasi que só as hematemeses e as ulceras ainda não 
cicatrizadas, constituem verdadeiros inconvenientes da 
tubagem. Sobre 1:200 extracções elle não teve um 
único accidente a deplorar. 

Para outros, porém, são obstáculo : as hemorrha-
gias recentes, sobre tudo as do estômago, cérebro e 
vias respiratórias; edade avançada; cachexia pronun
ciada ; prenhez ; menstruação, doença do coração com 
palpitações ou alguns symptomas de assystolia ; angi
na do peito; arterio-esclorose generalisada; aneuris
mas do coração e grossos vasos ; affecções graves das 
vias respiratórias, emfim todos os estados em que se 
tema com esta operação prejudicar os doentes em vez 
de os beneficiar. Escusado é dizer que nunca se lan
çará mão da exploração chimica, se o diagnostico exa
cto da affecção gástrica se poder fazer por outros meios 
mais suaves e menos perigosos. 



CAPITULO HI 

Meios de excitar a secreção gástr ica 

No estado normal a secreção do sueco gástrico é 
intermittente. Para excitar a sua secreção ha duas es
pécies de meios: meios artiílciaes e.meios naturaes. 
Os primeiros dividem-se em physicos e chimicos. Os 
physicos podem ser o calor, o frio, a electricidade, etc., 
e os chimicos consistem em soluções de substancias 
como por exemplo, o bicarbonato de sódio que intro
duzidas no estômago provocam a secreção gástrica. Os 
naturaes são os alimentos. São estes que conveem 
para uma analyse chimico-clinica do conteúdo esto
macal, na qual se determinam não só os différentes ele
mentos do sueco gástrico, mas também os produetos 
da digestão gástrica. Os alimentos ou excitadores na
turaes da secreção gástrica não se dão d'uma maneira 
indeterminada e ao acaso. Devem, pelo contrario sa
tisfazer a certos requisitos, constituindo o que se con
vencionou chamar refeição de prova. 

REFEIÇÃO DE PROVA 

Chama-se assim a uma refeição, tendo por fim 
excitar a secreção gástrica ou avaliar o tempo que o 
estômago gasta em evacual-a. 
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Uma refeição typo deve approximar-se o mais 
possível da normal, sem offerecer á analyse uma de
masiada complexidade chimica. Qualquer que seja, 
porém, a sua natureza, é indispensável que seja rigo
rosamente determinada, em quantidade e qualidade, 
e ser a mesma em todos os casos, para os resultados 
poderem ser comparáveis. As refeições variam com 
os auctores. Assim, teem sido adoptadas as seguintes : 

Carne 60 a 80 grammas 
Pão . . 100 a 150 » 
Agua 500 » 

(G. SêeJ. 
Um bife. 
Um pão. 
Um prato de sopa. 

(RiegelJ. 
Carne 80 grammas 
Pão 40 » 
Caldo 200 Î 

[BourgetJ. 
Clara d'ovo cosida . . . n.° i/2 
Pão 60 grammas 
Agua destillada . . . . 100 » 

(A. RobinJ. 
Pão . . n.° 2 
Leite . . . . . . . 5 0 0 grammas 

(KlempererJ. 
Clara d'ovos c o s i d o s . . . 20 grammas 
Pão sem sal 40 » 
Agua destillada . . . . 250 » 

(BremontJ. 
Pão 35 a 70 grammas 
Chá fraco 300 a 400 » 

(Ewald e Boas]. 
Pão duro 60 grammas 
Chá fraco 250 » 

(HayemJ. 
Pão torrado 50 grammas 
Agua destillada morna . . 250 » 

(Paul Cornet). 
3 
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As que se approximam mais das refeições ordi
nárias, como as primeiras, têm o inconveniente de, 
por demasiado substanciaes, tornarem difficultosa a 
extracção e fazerem esperar quatro ou cinco horas 
para a tubagem. Parece-nos que as trez ultimas, espe
cialmente a de Ewald, cujo valor pratico tivemos oc-
casião de verificar, são as mais proprias a satisfazer 
o fim desejado. Extrahe-se, passada apenas uma hora, 
a partir do começo da refeição, é de fácil extracção 
porque se reduz a um liquido pouco espesso, tem, sob 
um pequeno volume, os princípios nutritivos da ali
mentação normal (matérias azotadas, hydrato de car
bone, saes, matérias gordas), determina-se com todo 
o rigor a quantidade e qualidade, de modo a poderem 
comparar-se perfeitamente os resultados, e, finalmen
te, elimina, por sua simplicidade, os elementos estra
nhos á analyse. 

v 



CAPITULO IV 

Extracção do conteúdo es tomacal 

Vamos estudar successivamente : 
1.° Instrumentos empregados; 
2.° Precauções preliminares ; 
3.° Momento da extracção; 
4.° Maneira de introduzir o tubo ; 
5.° Extracção propriamente dita. 

l.° Instrumentos empregados 

A principio empregaram-se as esponjas, meio mui
to usado na Allemanha e devido a Edinger. 

Empregam-se pequenas esponjas, envolvidas em 
gelatina e presas a um fio resistente e comprido. Man-
dam-se engulir ao doente em experiência e, depois de 
estarem durante trinta minutos approximadamente no 
estômago, retiram-se e espreme-se o seu conteúdo n'uni 
copo de vidro. Este processo é mais penoso do que o 
da sonda. Queria-se com elle evitar a introducção d'um 
tubo no interior do estômago ; mas, a deglutição d'uma 
esponja, presa por um fio e precisando de ficar no es
tômago durante trinta minutos, produz mais nauseas 
e vómitos do que a sonda, motivo porque é de ha 
muito abandonada. Empregam-se, pois, hoje, as son-
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das. Ha uma grande variedade; a sonda esophagica rí
gida, com o seu mandrim, a sonda molle com man-
drim, de Krishaber, o syphão de Debove, o tubo de 
Fremont, o explorador gástrico de Dujardin Beau-
metz, o tubo de Faucher, etc. (1). 

Deve escolher-se um tubo de diâmetro sufficiente 
para não permittir a saída do conteúdo estomacal, en
tre as suas paredes e as do esophago. Os melhores 
devem ser molles e ter na sua extremidade estomacal 
orifícios sufficientes para permittirem uma boa eva
cuação do estômago. É bom tel-os de vários diâme
tros, visto que também é variável o diâmetro do eso
phago, e porque começando por tubos de pequeno 
diâmetro e indo successivamente empregando-os de 
diâmetro maior, o doente vae pouco a pouco habituan-
do-se e chega a supportar um diâmetro que a princi
pio seria intolerado. O tubo de Faucher satisfaz na ge
neralidade dos casos. E' um tubo de caoutchouc flexí
vel e elástico, de l,m50 de comprimento e 0,m010 a 
0,m012 de diâmetro, aberto nas duas extremidades. A 
que entra no estômago tem aos lados dois orifícios 
para permittirem melhor a saída do conteúdo estoma
cal ; á que fica de fora adapta-se-lhe um funil de vidro 
ou metal de 50 grammas de capacidade. A 0,m45 ou 
0,m50 da extremidade estomacal ha um risco que deve 
ficar, approximadamente, ao nível das arcadas denta
rias para se ter a certeza de que o tubo penetrou no 
estômago. 

2.° Precauções preliminares 

Antes de dar a refeição de prova, deve-se, por um 

(•) Recommendam-se hoje muito as sondas semi-rigidas de 
Forges, mas ainda não tivemos occasião de as ensaiar. 
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exame cuidadoso, e, se necessário fôr, pela sonda, vêr 
se ha no estômago retenção dos alimentos da véspera, 
ou se ha hypersecreção continua. 

N'estes dois casos, deve-se, duas horas antes da 
refeição, evacuar o estômago, laval-o com trez ou 
quatro litros d'agua destillada morna. E' bom conven
cer o doente da innocuidade da operação a que vai su-
jeitar-se e desapertar a roupa ao nivel do estômago. 

Para vencer a susceptibilidade nervosa, geral ou 
pharyngea de certos doentes, é necessário alguns dias 
antes calmal-os com medicamentos apropriados, com 
a poção seguinte, por exemplo : 

Brometo de potássio . . . . quinze grammas 
Xarope de flores de laranjeira . cincoenta grammas 
Agua destillada . . . . . . duzentas grammas 

A anesthesia da mucosa pharyngea e da epiglote 
pôde obter-se pincellando-a com a seguinte solução : 

Ghlorhydrato de cocaina . . . um gramma 
Agua destillada. , . . . cincoenta grammas 

3.° Momento da extracção 

Varia com as refeições. Para a maior parte dos 
auctores a escolha do melhor momento é determina
da empyricamente. 

Para Hayem é uma hora depois do começo da sua 
refeição, hora em que o trabalho chimico-physiologico 
da digestão, deve ter attingido o seu apogeu, o que 
elle tem constatado por numerosíssimas observações 
em indivíduos apparentemente de digestão normal. 

Ha, porém, casos em que, em virtude de pertur
bações evolutivas, já se não encontra no estômago, 
n'esta occasião, uma quantidade de liquido sufficiente 
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para a analyse ou então a digestão ainda não chegou 
ao seu auge. N'estes casos, extrahese meia hora ou 
hora e meia depois da sua refeição. 

G. Seé extrahe a sua refeição hora e meia a duas 
horas depois do começo da ingestão ; Riegel, cinco ou 
sete horas depois do seu jantar ; Ewald e Boas, uma 
hora depois do seu almoço; Klemperer tira a sua re
feição duas horas depois de ingerida, etc. 

4.° Introducção do tubo 

Depois de bem lavado e desinfectado, se já tiver 
sido usado, deprimese a lingua com o indicador da 
mão esquerda, e, com a mão direita, apprehendese o 
tubo perto da sua extremidade estomacal e levase 
esta extremidade á pharyngé contra a sua parede pos
terior. Fazse uma pequena pressão e convidase o 
doente a fazer movimentos de deglutição, respirando 
tranquillamente. O tubo vae, pouco e pouco, escorre
gando, e, ao ultrapassar o cardia, um pequeno salto 
dános a sensação da sua chegada ao estômago. 

■ N'esta occasião, um pequeno risco indicador que 
se encontra no tubo deve estar proximo das arcadas 
dentarias. Ha porém casos em que o tubo se não pôde 
introduzir pela bocca, como são os casos de trismus 
ou de apertos cicatriciaes das maxillas. Recorrese en
tão, á via nasal. E' preciso uma sonda munida de man
drim, a que se dá uma curvatura propria para chegar 
á pharyngé, proseguindo depois como no caso da in
troducção bocal. ' 

5.° Extracção propriamente dita 

Introduzido o tubo, o conteúdo estomacal pôde 
sair immediatamente pelas únicas leis que regem os 
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movimentos dos líquidos nos syphões, pois que n'este 
caso o tubo é um verdadeiro syphão, ou então, é pre
ciso, o que succède mais ordinariamente, recorrer a 
artifícios. 

Ha dois processos : aspiração e espressão. 
A aspiração consiste em adaptar á extremidade 

exterior do tubo um apparelho que faça vacuo e as
pire assim o conteúdo estomacal. Este apparelho pôde 
ser a bomba de Kussmaul, a pêra aspirante de Fre
mont, mesmo o apparelho de Dieulafoy um pouco mo
dificado, o apparelho de Potain, ou emfím, qualquer 
apparelho que produza um vacuo relativo áquem do 
estômago e obrigue o seu conteúdo a seguir a via cen
trífuga. 

A espressão, devida a Ewald, consiste em mandar 
tossir o doente e fazer compressão sobre o epigastro. 
Na maioria dos casos, com estes meios, consegue-se o 
fím desejado. 

As vezes, porém, nada se consegue, e é necessá
rio deitar o doente em decúbito lateral esquerdo para 
os liquidos se accumularem na grande curvatura e ser 
mais fácil a sua evacuação. 

Alguns auctores, depois de extrahido este liquido, 
e querendo referir o resultado da analyse não a 100 
ou a 1000, como ordinariamente se faz, mas sim á quan
tidade total existente no estômago no momento da ex
tracção, tractam de avaliar esta quantidade e para isso 
deitam em seguida por meio da mesma sonda que ser
viu para a extracção, 300 centímetros cúbicos d'agua 
dèstillada, lavam com ella as paredes estomacaes e re
colhem o liquido de lavagem. 

Eis como conseguem em seguida avaliar a quan
tidade total de sueco gástrico existente então no estô
mago. 

Representemos por b a quantidade de liquido ex
trahido sem diluição: a—a acidez d'esse liquido; d — 
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a acidez do liquido diluido ; q — a quantidade d'agua 
destillada introduzida no estômago. 

A quantidade d'acido sendo evidentemente a mes
ma no liquido diluido e no liquido não diluido, po
demos estabelecer a seguinte equação : 

a x=á q-\-á x 

d'onde 
á q 

X: 
a — a 

A quantidade de liquido primitivamente contida 
no estômago é pois representada pela fórmula : 

# = &-' 
a —a 



CAPITULO V 

Analyse chimico-clinica do conteúdo 
estomacal 

Esta analyse tem por fim investigar qualitativa e 
quantitativamente, dos seus elementos constituintes, 
aquelles que a clinica reclama para o diagnostico das 
affecções gástricas. Estes elementos são: ácidos mi-
neraes e orgânicos —acido chlorhydrico livre e com
binado, ácidos láctico, acético, butyrico, chloro dos 
chloretos fixos, chloro total e fermentos digestivos — 
pepsina e propepsina, lab e labzymogéne; productos 
da digestão dos amylaceos — amidulina, erythrodex-
trina, achroodextrina e maltose ; e productos da di
gestão dos albuminóides — syntonina, propeptona e 
peptonas. Para termos uma analyse completa preci
samos por conseguinte de investigar qualitativa e 
quantitativamente todos estes elementos, precedendo 
essa investigação da determinação da reacção e da 
acidez total. Muito felizmente, porém, na prática, na 
generalidade dos casos, não é necessário executar 
todas estas operações para cada liquido gástrico. 
Muitas vezes duas ou très d'estas operações são suffi-
cientes para se fazer um diagnostico. Hayem, o gran
de reformador da pathologia gástrica, apenas mede o 
chloro do conteúdo estomacal pelo processo chloro-
metrico de Winter e dispensa todas as mais investi
gações. 
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§ I - REACÇÃO 

Os líquidos gástricos são ordinariamente ácidos. 
É excepcional serem neutros ou alcalinos. Para apre
ciar a sua reacção, podemos servirmo-nos da tintura 
ou papel de tornesol, ou da tintura ou papel de ver
melho do Gongo. 

O primeiro reagente, de violeta passa a vermelho, 
nos líquidos ácidos, emquanto que o segundo, passa 
nas mesmas condições a azul. É preferível o tornesol, 
porque é sensível aos ácidos chlorhydrico e combinado, 
emquanto que o vermelho do Gongo só é influenciado 
pelos ácidos livres. 

Pôde também empregar-se a phenol-phtaleina (so
lução alcoólica a um por cento). A solução é ligeira
mente amarellada, quando a solução é feita em alcool 
de vinho, e tem uma côr um pouco mais carregada, 
quando se usa alcool de cereaes. Lançando algumas 
gottas, duas ou ties, no liquido cuja reacção se quer 
determinar, este fica ligeiramente opalescente: ao 
menor excesso d'alcali o liquido torna-se immediata-
mente avermelhado, e esta côr vermelha é tanto mais 
intensa quanto maior fôr o excesso d'alcali. 

§ II - ACIDEZ TOTAL 

É devida ao acido chlorhydrico livre e combina
do ás matérias albuminóides, aos ácidos orgânicos de 
origem alimentar ou devidos a fermentações anormaes 
(ácidos, sarcolactico, butyrioo, láctico, acético, fórmi
co, ácidos gordos, etc.), e a phosphatos ácidos em pe
quena quantidade. 

Avalia-se a acidez total em acido chlorhydrico. 
Para isso é necessário uma solução decinormal de 
soda, isto é, uma solução titulada de modo que 1 cen-
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timetro cubico sature um centímetro cubico d'uma 
solução d'acido chlorhydrico egualmente decinormal, 
e um reagente indicador —a phenolphtaleina—que 
mostra, pela sua mudança de cor, quando o liquido 
gástrico deixou de ser acido. 

Eis como se opera: tomam-se 10 centímetros cú
bicos de liquido gástrico, filtrado para uns, e, para ou
tros não filtrado, visto que Martius e Luttke demons
traram que a filtração diminuía a acidez, e junta-se-lhe 
algumas gottas da solução alcoólica de phenolphta
leina. Com a bureta de Mohr, vae-se deitando n'esta 
mistura, gotta a gotta, a solução decinormal de soda, e 
com uma vareta agita-se a mistura, e continua-se até 
que appareça uma bella côr vermelha persistente. Esta 
mudança de côr indica que todo o liquido gástrico se 
encontra neutralisado. Não temos, pois, mais, para 
terminar a operação, do que 1er na bureta o numero 
de centímetros cúbicos gastos. Um pequeno calculo 
dá em seguida a acidez, expressa em acido chlorhydri
co, como desejávamos. Supponhamos que se gastaram 
4 c. c. de solução deci-normal de soda, e que queremos 
saber qual é a acidez, expressa em acido chlorhydrico, 
de 100 c. c. de liquido gástrico, visto que estas do
sagens quasi sempre se referem a 100. 

Fazíamos o seguinte calculo: 
1 c. c. de sol. de soda satura 0ïr,00365 de acido 

chlorhydrico, visto que a solução é decinormal. 4 c. 
c. neutralisarão 4 X 0,00365 = 08',01460. Portanto os 
10 c. c. sobre que operamos, tinham uma acidez cor
respondente a 0»"',01460 de acido chlorhydrico—100 
c. c. terão uma acidez correspondente O"'1' ,1460 de ac. 
chlorhydrico, o que se exprime, dizendo que a acidez 
total expressa em acido chlorhydrico, é 0°r,1460 por 100. 
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§ III - ACIDO CHLORHYDRIGO LIVRE 

Para a sua investigação qualitativa os dois melho
res reagentes são o de Gunzburg e o de Boas. O pri
meiro tem por formula: 

Ploroglucina duas grammas 
Vanillina. . . . . . . . . uma » 
Alcool absoluto trinta » 
ou 100 grammas de alcool a 80° 

A formula do segundo é : 

Rosorcina pura cinco grammas 
Assucar branco trez » 
Alcool diluído . . . . . . . cem » 

Estes dois reagentes empregam-se do mesmo modo 
que é o seguinte: 

Deitam-se n'uma capsula de porcellana 4 ou 5 
gottas d'um dos reagentes e egnal quantidade de liqui
do gástrico. Evapora-se esta mistura lentamente com 
muita cautella, a um calor pouco intenso podendo 
apressar-se a evaporação soprando e inclinando a ca
psula em différentes direcções. Se houver acido chlor-
hydrico livre forma-se com o reagente Gunzburg uma 
mancha vermelho carmim, tanto mais viva quanto 
maior é a dose existente ; com o reagente de Boas 
apparece também uma orla vermelha nos bordos da 
mistura. — Não havendo capsula de porcellana, pôde 
com estes reagentes preparar-se papeis reagentes. 
Para vêr por este meio se ha acido chlorhydrico basta 
deixar cahir sobre elles algumas gottas de liquido gás
trico e aquecer levemente. Córam-se de vermelho se 
o acido existe. 

Ha outros reagentes corantes taes como o violete 

* • 
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da methyla, a tropeolina, o verde brilhante etc., mas 
estes reagentes são também sensíveis aos ácidos or
gânicos. 

A. Mathieu emprega muitíssimo o verde brilhante. 
Esta materia corante em solução a 2 por 1000 tem 
uma bella côr azul. Toma-se um tubo d'esta solução 
e deitam-se-lhe alguns centímetros cúbicos de liquido 
gástrico. 

Se ha uma pequena proporção de acido chlorhy-
drico, o soluto passa de azul a verde prado ; se ha 
1,50 a 2 °/00, passa a verde amarellado; se existe em 
maior proporção 2,50 a 3 °/00, observa-se uma côr 
verde-folha-morta. Estas cores não são persistentes ; 
desapparecem passado algum tempo. Este reagente 
também toma a côr de verde prado com os ácidos 
orgânicos, mas é preciso que a sua quantidade seja 
muito mais elevada (3 a 4 °/oo) P a r a d a r a mesma mu
dança produzida por quantidades mínimas de acido 
chlorhydrico e não se observa descóração ulterior. 

A. Mathieu, com este reagente e com o conheci
mento da acidez total, faz quasi sempre um diagnos
tico sufficiente do chimismo estomacal para poder es
tabelecer um tratamento com conhecimento de causa. 

Assim, diz elle, supponhamos que a acidez total 
é muito elevada (2,50 a 3,50 °/00) e a mudança de côr 
do verde brilhante muito accentuada, seguida de des
córação ulterior rápida e completa, não ha duvida, 
trata-se d'uma hyperchlorhydria ; se o liquido exami
nado é extraindo de manhã em jejum, ha hypersecre-
ção continua com estáse e dilatação do estômago. Se, 
ao contrario, a acidez total é fraca (1,30 a 1 °/00) e a 
mudança de côr nulla ou duvidosa, sem descóração 
ulterior, ha hypochlorhydria. Uma acidez média (1,60 
a 2, °/oo) com uma mudança de côr positiva evidente, 
corresponde provavelmente a um estado proximo de 
normal.—Finalmente uma estáse gástrica evidente, 
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uma acidez elevada (2 a 3 °/on) e uma mudança de 
côr nulla ou pouco intensa e seguida em breve de 
descóramento, indicam uma dilatação do estômago, 
com estáse e fermentações acidas anormaes. 

§ IV-AGIDO CHLORHYDRIGO COMBINADO 

Investiga-se qualitativamente pelo reagente prioro-
citrico, reagente d'Esbach, cuja formula é : 

Acido picrico . . . . . . uma gramma 
» cítrico. . . . . . . . . duas » 

Agua destillada cem » 

Opera-se do seguinte modo:—tomam-se quatro 
ou cinco c. cúbicos de liquido gástrico, e misthram-se 
com egual quantidade de reagente. Forma-se um pre
cipitado floconoso de peptonas que se deve redissol-
ver completamente pelo calor ou por algumas gottas 
de acido nitrico concentrado. Ficamos assim certos 
de que ha acido chlorhydrico combinado, porque a 
pepsina, de per si só, não tem nenhuma acção diges
tiva. 

Para que esta reacção tenha um valor real, é ne
cessário não introduzir no estômago peptonas com a 
refeição de prova. 

§ V-DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA, 
DO AGIDO CHLORHYDRIGO (LIVRE E COMBINADO), DO CHLORO 

DOS CHLORETOS FIXOS E DO CHLORO TOTAL 

Ha vários processos. Occupar-nos-hemos apenas 
dos processos de Mintz, de Winter, de Hehner e 
Seemann e de Luttke, porque parece-nos serem os 
melhores. 

Processo de Mintz. - Investiga-se por elle a 
quantidade de acido chlorhydrico livre, do seguinte 
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modo: Deitam-se dez centímetros cúbicos de liquido 
gástrico filtrado n'um copo, e lança-se-lhe, gotta a gotta, 
com a bureta de Mohr, a solução deci-normal de soda. 

De vez em quando, vê-se, pelo reagente de Gunz-
burg, se ainda ha acido chlorhydrico livre. Logo que 
este reagente o não accuse, lê-se na bureta o numero 
de centímetros cúbicos de soda gastos, e, por unfcal
culo análogo ao que fizemos para determinar a acidez 
total, esse numero dá-nos a quantidade de acido chlor
hydrico livre existente no liquido gástrico. 

Processo de Winter. —Com este processo in
vestigate, não só o acido chlorhydrico livre,mas tam
bém o combinado, o chloro dos chloretos fixos e o 
chloro total. É o processo de que Hayem se serve 
nas suas analyses, apesar de não ser rigorosa, segundo 
Luttke, a dosagem do acido chlorhydrico livre. Para o 
pôr em prática, procede-se do seguinte modo : tomam-
se três capsulas de porcellana, designadas pelas lettras 
a, b, c, deita-se, em cada uma 5 centímetros cúbicos de 
liquido gástrico filtrado. Ao conteúdo da capsula a 
addicciona-se um excesso de carbonato de soda chi-
micamente puro; em seguida as três capsulas são eva
poradas a banho maria ou á estufa a 100 ou 110°, até 
á dessecação completa. Depois disto, actua-se em se
parado sobre cada uma das capsulas. O residuo da ca
psula a é calcinado com precaução, de modo a evitar 
projecções e perdas de substancia. Tracta-se pela agua 
destillada e algumas gottas de acido azotico, que facili
tam a penetração e deslocação do residuo. Leva-se 
depois este liquido á ebulição para expulsar o acido 
carbónico, e deita-se algumas gottas de solução de car
bonato de soda, de modo a tornar a reacção neutra ou 
mesmo ligeiramente alcalina. Depois de filtrar e lavar 
com agua fervente o residuo que ficou sobre o filtro, 
reunem-se todos os líquidos, e doseia-se ahi o chloro 
pela solução decinormal de nitrato de prata, em pre-



48 

sença do chrornato neutro de potássio. O numero obti
do representa a quantidade total de chloro, pois que 
o carbonato de soda que se juntou á capsula retém 
e transforma em chloreto de sódio todo o chloro do 
acido chlorhydrico livre e todo o chloro do acido 
chlorhydrico combinado ás matérias orgânicas. 

Vejamos como dosamos este chloro expresso em 
acido chlorhydrico. A solução dicinormal de nitrato de 
prata é uma solução titulada de modo que um 1 cen
tímetro cubico combina-se exactamente ao chloro de 
0gr,00365 de acido chlorhydrico. Com a bureta de Mohr, 
vae-se deitando, gotta a gotta, no vaso em que se en
contram os chloretos com o chromato neutro de po
tássio, a solução de nitrato de prata. Pára-se logo que 
appareça uma côr vermelha persistente, cor devida á 
formação do chromato de prata e que mostra não ha
ver mais chloro para se combinar á prata. Nota-se 
então o numero de centímetros cúbicos gastos. Este 
numero multiplicado por 0gr,00365 dá o chloro de 5 
centímetros cúbicos de liquido gástrico ; multiplicado 
por 20 dá o chloro de 100 centímetros cúbicos de li
quido gástrico. 

Vamos á capsula b. Depois de evaporada addic-
ciona-se-lhe um excesso de solução de carbonato de 
soda e submette-se a uma nova evaporação. O resíduo 
é tractado como o da capsula a e doseia-se o chloro 
pelo mesmo processo. O numero obtido corresponde 
á somma do chloro dos chloretos fixos e do chloro 
combinado ás matérias orgânicas, pois que esta ultima 
parte do chloro foi retida e transformada em chlo
reto de sódio fixo pela addição do carbonato de soda 
antes da segunda evaporação. Por conseguinte a diffe-
rença entre os valores a e b dá-nos a quantidade 
d'acido chlorhydrico livre. A capsula c foi evaporada 
sem nenhuma addicção, o resíduo é também calci
nado com precaução e no residuo que a calcinação 



49 

deixa, só fica o chloro dos chloretos fixos, porque todo 
o, chloro do acido chlorhydrico livre e das combina
ções chloro-organicas, foi expulso durante a evapo
ração e calcinação; tractam-se as cinzas e doseia-se o 
chloro do mesmo modo que para as outras duas cap
sulas e temos assim avaliado o chloro dos chloretos 
fixos. Para conhecer a quantidade do chloro combi
nado ás matérias orgânicas, basta subtrahir o valor da 
capsula c do da capsula b. 

Processo de Hehner e Seemann. -Tomam-
se 10 centímetros cúbicos de liquido gástrico e neu-
tralisam-se com a solução cleci-normal de soda, no
tando a quantidade de solução gasta. Todos os ácidos 
livres e mesmo o acido chlorhydrico combinado ás 
matérias albuminóides são tranformados em saes de 
soda; formam-se assim lactatos, acetatos, etc., de soda 
e chlóreto de sódio. Evapora-se, e em seguida calcina-
se. A calcinação transforma em carbonatos os saes 
orgânicos de soda. Temos pois no resíduo da calcina
ção carbonato de sódio e chlóreto de sódio. Dissolve-
se este resíduo n'uma quantidade sufficiente d'agua 
distillada. 

Á solução, assim obtida, junta-se uma quantidade 
de solução deci-normal do acido chlorhydrico egual á 
da solução deci-normal de soda empregada no prince 
pio da operação. Parte d'esta solução combina-se com 
a soda dos carbonatos, uma outra parte fica livre, É a 
parte que corresponde á soda que no principio da ope
ração foi saturar o acido chlorhydrico livre e combi
nado. Dosando pois esta porção de solução chlorhy-
drica, temos sabido o acido chlorhydrico total. 

Processo de Luttke — Este processo dá o chk> 
ro total e o chloro dos chloretos fixos. A differença 
indica-nos o chloro do acido chlorhydrico livre e 
combinado, isto é, do acido chlorhydrico total. 

São necessárias duas soluções tituladas: l.a uma 
i 
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solução deci-normal acida de nitrato de prata (27 er de 
nitrato de prata por litro, n'uma solução d'acido azo ti
co a 25 °/0); 2.a uma solução deci-normal de sulfocya-
neto d'ammonio. (7er-,6 por litro de sulfocyaneto d'am-
monio). 

Para dosar o chloro total, deita-se n'irai balão de 
100 centímetros cúbicos, 10 c. c. de liquido gástrico 
não filtrado. 

Junta-se-lhe 20 c. c. de solução deci-normal de ni
trato de prata, quantidade que a experiência mostrou 
mais que sufficiente para precipitar a totalidade do 
chloro. Em seguida enche-se o balão com agua des-
tillada de modo a obter o volume de 100 c. c , e filtra-
se a mistura. D'esté liquido filtrado, mede-se 50 c. c. 
nos quaes se doseia o nitrato de prata que se não com
binou com o chloro. Para isso junta-se-lhe algumas 
gottas d'uma solução de sulfato férrico e depois dei-
ta-se-lhe, com a bureta de Mohr, a solução de sulfo
cyaneto até que appareça uma côr vermelha persis
tente que prova que todo o nitrato foi precipitado. 

O numero de centímetros cúbicos de sulfocyaneto 
empregados, representa o numero de centímetros cú
bicos de solução de prata que ficou intacta. Subtra-
hindo este numero do numero de centímetros cúbicos 
de solução de prata empregada, temos o numero de 
centimètres cúbicos de solução de prata que se com
binou ao chloro. dom este numero conhece-se o chlo
ro total. 

Para dosar o chloro dos chloretos fixos, evapo-
ra-se 10 c. c. de liquido gástrico, não filtrado. O resíduo 
é calcinado e lavado com 100 c. c. de agua destillada 
quente, quantidade reconhecida como sufficiente para 
arrastar todos os chloretos. Os líquidos de lavagem 
são filtrados e reunidos. Junta-se-lhe 10 c. c. da solu
ção deci-normal de nitrato de prata, quantidade supe
rior á necessária para precipitar todo o chloro contido 
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no liquido a analysai'. O resto executa-se como no 
caso precedente. 

Basta meia hora ou três quartos d'hora para exe
cutar todo este processo. 

§ VI-AGIDOS ORGÂNICOS 

Hayem não os investiga porque a sua relação 
A —H 

a=—^— diz-lhe muitíssimo appro ximadamente se 

ha ou não fermentações anormaes no estômago. Em 
todo o caso, se quizermos ter a certeza se existem 
ou não n'um liquido gástrico, temos de recorrer a 
processos especiaes. Em geral, na prática, basta a sua 
determinação qualitativa. 

Para o acido láctico, podemos servirmo-nos do re
agente de Uffelmann, que se obtém juntando a 10 c. c. 
d'uma solução a 4 °/0 de acido phenico, 20 c. c. d'agua 
destillada e uma gotta de perchloreto de ferro. Este 
reagente tem uma bella cor azul amethysta que em 
presença do acido láctico, passa a amarello limão. 

O acido butyrico pôde determinar-se juntando 
50 c. c. de ether a 10 c. c. de liquido gástrico. Agita-
se, decanta-se, evapora-se, e depois addiciona-se-lhe 
agua destillada e alguns fragmentos de chloreto de 
cálcio. 

O acido butyrico, se existir, sobrenada em gottas 
Oleaginosas, de cheiro a manteiga rançosa, ou a anna-
naz, se se aquece com um pouco d'alcool e acido. 

O acido acético —investiga-se transformando-o 
em acetato, por neutralisação com uma solução diluí
da de soda. Depois de agitar com ether, evapora-se e 
trata-se pela agua destillada. Junta-se-lhes umas gottas 
d'uma solução diluida de perchloreto de ferro, obtem-
se uma cor vermelha, mais ou menos carregada, se 
houver acido acético. 

• 
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?'••' Para estes dois ácidos, basta muitas vezes o chei
ro para denunciar a sua existência. 

Um processo ingenhoso e simples, devido a Gau
tier, permitte avaliar a quantidade de ácidos orgânicos, 
considerados em conjuncto, n'um liquido gástrico, do 
seguinte modo: 

Satura-se exactamente a acidez do sueco gástrico 
pela soda, como se se quizesse determinar a sua aci
dez total. JSm seguida evapora-se a banho maria até. 
á secura. Calcina-se, e tracta-se pela agua fervente o 
residuo da calcinação. Obtem-se assim uma solução 
alcalina. Doseia-se então por uma solução titulada, deci-
normal de acido sulfúrico, a alcalinidade d'esta solu
ção. O numero obtido representa a quantidade d'acidos 
orgânicos, livres ou combinados, destruídos pela calci
nação. Com effeito, a addição de soda transforma os 
ácidos orgânicos livres ou fracamente combinados em 
saes correspondentes (lactato, e acetato). A calcina
ção redul-os ao estado de carbonatos alcalinos; dosan
do estes saes alcalinos pelo acido sulfúrico, determina-
se a que quantidade d'acidos orgânicos elles estavam 
combinados. 

§ VII - DETERMINAÇÃO DOS FERMENTOS DIGESTIVOS : 
PEPSINA E PROPEPSINA, LAB E LABZYMOGENE 

Investiga-se a presença dos fermentos digestivos 
nos líquidos gástricos pelas digestões artiíiciaes e apre-
cia-se approximadamente a sua quantidade pelo me-
thodo das diluições. 

Investigação qualitativa e quantitativa da pepsina 
por meio das digestões artiíiciaes. 

Ha a distinguir dois casos segundo o liquido gás
trico tem ou não acido chlorhydrico livre. 

1.° Ha acido chlorhydrico livre. 
Tomam 10 c. c. de liquido gástrico, deitam-se n'um 
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tubo de ensaio juntamente com um disco de clara 
d'ovo cosida e pesando 5 centigrammas. Leva-se á es
tufa a 39°. Ha tanto mais de pepsina, ou este fermento 
é tanto mais activo, quanto mais depressa se fizer a 
dissolução completa da clara do ovo. 

Esta conclusão porém não é exacta, attendendo a 
que a actividade da pepsina depende da proporção va
riável d'acido chlorhydrico existente no liquido exa
minado. Para diminuir esta causa d'erro, preparam-se 
trez digestões artiíiciaes em trez tubos d'ensaio, com 
a mesma quantidade d'albumina. O primeiro tubo con
tém liquido gástrico puro ; o segundo, liquido gástrico 
addicionado d'uma egual quantidade de acido chlor
hydrico a 2 ou 2,5 por 1000 ; o terceiro, liquido gástri
co a que se juntou alguns centigrammas de pepsina. 

Se o 1.° tubo digeriu tão depressa como os outros 
dois, é porque o liquido gástrico encerra uma propor
ção sufficiente d'acido chlorhydrico e de pepsina; a 
digestão é mais rápida no 2.° tubo, conclue-se que a 
proporção de acido chlorhydrico livre era fraca; é a 
pepsina que fazia falta, se a albumina se dissolve mais 
promptamente no 3.° tubo do que nos outros dois. 
Segundo as experiências de M. Jaworski, são necessá
rias trez horas para digerir á temperatura de 40°, um 
fragmento de clara d'ovo coagulada de cinco centi
grammas. 

2.° Não ha acido chlorhydrico livre. 
Deita-se uma solução d'acido chlorhydrico até que 

o reagente de Gunzburg revele a sua presença e em 
seguida procede-se como no primeiro caso. 
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Methodo das diluições de M. Brucke para a investigação 
quantitativa da pepsina. 

Este methodo permitte apreciar comparativamente 
a quantidade de pepsina contida em différentes líqui
dos gástricos. M. Jawoski applica este methodo do se
guinte modo : no estômago, êm jejum, introduz, por 
meio da sonda, 200 centímetros cúbicos d'uma solu
ção deci-normal de acido chlorhydrico, solução que 
tem a propriedade de estimular a secreção dos fer
mentos digestivos. No fim d'uma hora, esvasia o estô
mago com a sonda. Filtra o liquido e doseia a sua aci
dez. Leva esta acidez a 1,825 por 1000, titulo de solu
ção d'acido normal á vigessima. A uma quantidade 
dada de liquido assim, preparado junta quantidades de 
cada vez maiores de solução normal d'acido chlorhy
drico á vigessima, de modo a obter uma serie de so
lução de cada vez mais diluídas. Estas diluições são 
submettidas á prova da digestão artificial com a mesma 
quantidade de fibrina ou de clara d'ovo cosido. Che-
ga-se assim a determinar que grau de diluição o sueco 
gástrico é capaz de supportar, sem perder a proprie
dade de digerir. Comparando os resultados obtidos 
com dois líquidos différentes, estabelece-se entre es
tes dois líquidos uma relação debaixo do ponto de 
vista da actividade digestiva; assim, pode accontecer 
que um seja duas ou trez vezes mais rico em pepsina 
do que o outro. 

Pelo methodo das diluições de Brucke, mede-se 
approximadamente a quantidade de propepsina, o que 
tem grande importância, porque a sua ausência cons
tante n'um liquido desprovido de acido chlorhydrico, 
indica a destruição muito avançada ou mesmo com
pleta, das glândulas da mucosa gástrica. Eis como se 
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opera : á mesma dose, um centímetro cubico, de liqui
do que não contém acido chlorhydrico livre, junta-se 
proporções variadas da agua distillada, de modo a 
obter soluções ao quinto, ao decimo, ao decimo quin
to etc. Tomam-se 10 centímetros cúbicos de cada dilui
ção, e deita-se ahi, d'uma solução d'acido chlorhydri
co quantidade sufíiciente para obter uma reacção de 
Gunzburg positiva, junta-se um fragmento de fibrina 
ou de clara d'ovo cosido, e leva-se á estufa a 39°. O 
sueco gástrico examinado continha tanta mais subs
tancia pepsinogenica, quanto mais pôde digerir, n'um 
mais alto grau de diluição. 

Determinação qualitativa do lab e labzymogene 

l.o O liquido gástrico encerra acido chlorhydrico 
livre. Neutralisam-se exactamente 10 c. c. d'esté liqui
do. Junta-se-lhe uma quantidade egual de leite crû ou 
fervido. Leva-se a mistura á estufa a 38°; se ha o fer
mento lab, a coagulação opera-se no fim de dez a quin
ze muitos. 

Para o labzymogene, tomam-se 10 c. c. de liquido 
gástrico e alcalinisa-se fracamente com uma solução 
de carbonato de soda, o que des troe o lab, respeitan
do o labzymogene. Junta-se-lhe depois 2 ou 3 c. c. 
d'uma solução de chloreto de cálcio a 1 °/0, e tanto 
leite como de liquido gástrico, e leva-se á estufa a 38°. 
Se existe labzymogene, o leite coagula. 

2.a O liquido gástrico não contém acido chlorhy
drico livre. 

Deita-se-lhe, até que o reagente de Gunzburg re
vele a sua presença, e procede-se em seguida como no 
1." caso. 

Para apreciar a quantidade de lab e labzymogene 
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existente n'nm liquido gástrico, faz-se uma série de di
luições desde 1 para 10 até 1 para 150, e vê-se em que 
grau de diluição os processos precedentes já não re
velam a acção d'estes fermentos. 

§ VIII— DETERMINAÇÃO DOS PRODUGTOS 
DA DIGESTÃO GÁSTRICA 

As gorduras, soffrendo poucas modificações no 
estômago, pois que apenas podem dar origem á for
mação d'alguns ácidos gordos, cuja presença jâ apren
demos a revelar, quando tratámos da investigação dos 
ácidos orgânicos, trataremos aqui principalmente dos 
productos da digestão dos amylaceos e dos albumi
nóides. 

Os amylaceos, em virtude da ptyalina da saliva 
transformam-se emassucar, ou antes, n'uma substan
cia, maltose, capaz de reduzir o licor de Fehling. No 
estômago a saliva continua a actuar sobre os amyla
ceos emquanto o acido chlorbydrico não se encontra 
ahi em quantidade sufflciente para se oppôr a esta 
acção. Segundo M. Veldën, e Ewajd e Boas, uma so
lução de acido chlorhydrico a 0,7 por 1000 retarda 
muito, e uma solução a 1,2 por 1000 suspende com
pletamente a transformação do amido. Os ácidos or
gânicos actuam do mesmo modo, mas necessitam do
ses maiores, cerca de 4 a 5 por 1000 d'acido acético 
ou butyrico. 

A ptyalina retoma a sua actividade, se se neutra
lisa o meio acido pela soda, d'onde se conclue que 
no fim da digestão gástrica, logo que o acido chlor
hydrico deixa de ser segregado, começa de novo a 
produzir-se a transformação do amido. No estômago, 
o amido não se transforma directamente em substan
cia reductora do licor de Fehling. Passa por estados 
intermediários: cmidulina ou amido solúvel, erythro-
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dextrina, achroodextrina, maltose e uma pequena 
quantidade de dextrose. 

Ha certa importância em investigar estas substan
cias nos liquidos gástricos, porque, nos estados patho-
logicos, as modificações da digestão dos amylaceos 
estão ordinariamente em relação com as da secreção 
chlorhydrica. Se esta secreção é exagerada, o fermen
to salivar perde muito cedo a sua acção, e o que do
mina' no liquido da refeição de prova é a erythrodex
trina, ao passo que no estado normal, uma hora depois 
da refeição de prova, o que apparece é a achroodextri
na, a maltose, e vestígios de dextrose, não existindo 
já os dois primeiros termos da amylolise—amido so
lúvel e erythrodextrina. No caso de secreção exage
rada, deve distinguir-se a hyperchlorhydria da hyper-
secreção. N'esta, o liquido gástrico dá sempre a reacção 
da erythrodextrina, porque lia sempre no estômago 
uma quantidade sufficiente d'acido chorhydrico para 
se oppôr á acção do fermento salivar. No caso de hy-
perchlorydria, pôde não encontrar-se a erythrodextii-
na, por que o excesso d'acido chlorhydrico pode só 
apparecer no fim da digestão. 

Ha muitas reacções qne permittem descobrir nos 
líquidos gástricos estes différentes productos de trans
formação dos amylaceos. Costuma empregar-se, de 
preferencia, uma solução de iodo iodetada —(agua 100 
grammas ; iode 1 gramma e iodeto de potássio 2 gram
mas). 

Com esta solução, o amido solúvel dá uma côr 
azul, a erythrodextrina uma côr vermelha, com a 
achroodextrina, não ha mudança de côr. 

Determinação dos p roduc tos 
d a digestão gástr ica dos albuminóides 

A pepsina, em presença do acido chlorhydrico, 
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transforma a albumina em peptona, não também di
rectamente, mas dando origem a productos interme
diários, pelo menos dois, syntonina e propeptona. Ha 
interesse em investigar estes différentes productos, 
porque elles nos dão, até certo ponto, a medida do 
trabalho util do estômago, isto é, da peptonisaçâo. 
Existe para isso vários processos. Emprega-se ordina
riamente o seguinte : Vô-se primeiro se o liquido gás
trico é ou não coagulavel pelo calor. Se coagula, é 
porque ha abumina ou syntonina ou ambas ao mesmo 
tempo. Se não coagula, ha propeptona ou peptona ou 
a mistura das duas. No caso em que o liquido é acido, 
neutralisa-se exactamente. Trata-se de syntonina, se 
ha precipitado depois da neutralisação. Em seguida 
filtra-se, junta-se ao liquido filtrado uma egual quanti
dade d'uma solução saturada de chloreto de sódio, de
pois acidifica-se com acido acético. 

Se se forma um precipitado, que desapparece pelo 
calor, ha propeptona no liquido examinado. O liquido, 
em que se precipitou a propeptona, é de novo filtrado 
e deita-se-lhe ferrocyaneto de potássio e acido acético. 
Se não se forma precipitado, e se a reacção de biuret 
dá uma bella cor de rosa ou purpura, a substancia que 
ilea em solução é a peptona. A abundância dos pre
cipitados dá uma ideia approximada da quantidade 
d'estes différentes productos. Quando quizermos in
vestigar só a presença da peptona, pôde empregar-se o 
processo de Hofmeister. Tracta-se o liquido filtrado 
por acetato de sódio. Junta-se, gotta a gotta, chloreto 
férrico, até que se produza uma côr vermelha persis
tente. O liquido é em seguida neutralisado por um al
cali, levado á ebulição e filtrado, depois do resfria
mento. Este liquido tracta-se depois pelo ferrocyaneto 
de potássio e acido acético, para nos assegurarmos de 
que não existe ferro nem albumina, e só depois d'isto 
é que se investiga a peptona pela reacção do biuret, 
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solução cupro-potassica ou sódica. A constatação da 
peptona não auctorisa a concluir que o estômago se
grega uma quantidade sufíiciente de acido chlorhy
drico e pepsina, porque os ácidos orgânicos podem 
gozar o papel do acido chlorhydrico, e as fermentações 
d'origem microbianna dão por vezes nascimento a 
substancias que possuem as reacções das peptonas. 

Como se vê, são demoradíssimas as operações a 
que se tem de sujeitar o liquido gástrico para se fazer 
a sua analyse chimico-clinica completa. Muito feliz
mente, na prática, não são precisas todas. Acidez to
tal e as reacções corantes são ás vezes sufficientes. Se 
ellas denotam muito acido chorhydrico, é provável 
que se tracte de excesso da secreção, podendo então 
ser necessário conhecer mais exactamente o acido 
chlorhydrico total e livre. Se ha muito pouco acido 
chlorhydrico, e sobre tudo se este acido parece não 
existir, tem então interesse a investigação dos fermen
tos digestivos, e procede-se então principalmente á de
terminação quantitativa do labzymogene. É o melhor 
meio de apreciar o valor diagnostico e prognostico da 
diminuição notável ou de suppressão do acido chlor
hydrico, 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—Não existe válvula pylorica. 
Physiologia. — O acido chlorhydrico livre do estô

mago é um producto accessorio do acto digestivo. 
Anatomia pathologica. - Os desvios chimicos da di

gestão fornecem o melhor signal para o diagnostico 
das lesões da mucosa gástrica. 

Therapeutica. - A medicação kephirica constitue o 
melhor meio de tratamento da hypopepsia intensa e 
da apepsia. 

Pathologia geral. - A dilatação do estômago provoca 
uma diathese. 

Pathologia interna. - A analyse do conteúdo gástri
co é indispensável no diagnostico d'algumas affecções 
do estômago. 

Pathologia externa.—Na furunculose impõe-se a 
analyse das urinas. 

Operações.—A missão do operador não termina 
com a operação. 

Partos. - A applicação do forceps no estreito su
perior, exige a pelvimetria prévia. 

Hygiene. - A vaccinação deve ser obrigatória. 
PÔDE IMPRIMIR-SE 

0 Director, 

W, de Lima, 

VISTO 

0 Presidente, 

A. Plácido da Costa, 
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