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PRÓLOGO 

Ao iniciarmos este trabalho surgem-nos 
múltiplas dificuldades, que nos tornam mais 
árdua esta tarefa, no fim da nossa longa jor
nada de estudante. 

A vida escolar é constituída para o estu
dante de variadíssimos trabalhos, desde os la
boratórios às clínicas, desde a anatomia às in
vestigações médico-legais; em todos os traba
lhos, em todos os exercícios, temos nós, no de
correr do nosso tirocínio académico, de afirmar 
em lições orais e escritas, que não foi perdido 
o esforço dos nossos mestres, nem menor atenta 
a nossa aplicação e menos cuidado o nosso es
tudo. 

Remata a série das canceiras escolares a 
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elaboração da tese de doutoramento, e assim 
todos podessem apresentar trabalhos de valia, 
evidenciando um largo quinhão de saber. 

Nem todos o podem fazer, e nós somos um 
deles. 

Mas é possível significar numa lição, como 
é a elaboração da tese, que ao entrarmos na 
vida profissional levamos a vontade de lutar, e 
o estímulo para esta luta vem dos nossos pro
fessores e dos nossos condiscípulos. 

Outro significado não pode ter o nosso es
tudo sobre a assistolia, que dividimos nos se
guintes capítulos: 

i —Definição de assistolia. 



li —Etiologia e patogenia, 
m—Anatomia patológica, 
iv—Sintomatologia. 
v—Evolução, 

vi —Formas clínicas, 
vu —Diagnóstico, 

viu —Prognóstico, 
ix—Tratamento. 
x—Algumas observações clínicas. 

Submetendo-o à douta apreciação dos mes
tres, na certeza porém de que nenhum valor 
tem, nós julgamos cumprir o nosso dever. 

Ao corpo docente da Faculdade de Medi-

• 



cina, queremos patentear a nossa eterna gra
tidão, pelo muito que lhe devemos. 

Ao nosso ilustre presidente de tese Professor 
Tiago de Almeida os nossos sinceros agra
decimentos por se dignar presidir a esta dis
sertação, honra que jamais olvidaremos, poise 
conferida por quem muito nobremente sabe ser 
Mestre. 



CAPÍTULO I 

befinição de assistolia 

O termo assistolia foi empregado por Beau 
em 1856 para designar um síndroma, já até aí 
observado e descrito, e cujos sintomas mais 
notáveis são o enfraquecimento e a insuficiên
cia cardíacas, as perturbações profundas da 
circulação geral e local, com estase venosa, de
pressão da tensão arterial e produção de ede
mas mais ou menos consideráveis e difusos. 

Não há portanto supressão da sístole car
díaca, como etimologicamente se poderia jul
gar, pois neste caso teríamos a morte. 

O enfraquecimento e a impotência sistó-
licas teem um papel manifesto e incontestável 
na produção dessa série de acidentes, que cons
tituem o sindroma de Beau; mas temos ainda 
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a mencionar outras condições inerentes ao es
tado patológico, quer do motor central da cir
culação, quer da rede vascular. 

A assistolia não aparece somente nos pe
ríodos avançados das lesões valvulares, ela 
surge todas as vezes que uma alteração mio-
cárdica, ou um obstáculo à circulação no ter
ritório vascular venha colocar o músculo car
díaco em estado de inferioridade manifesta, em 
relação ao trabalho útil que lhe é preciso pro
duzir. 

A assistolia é portanto um conjunto de fe
nómenos mórbidos cuja aparição quer brusca, 
quer lenta e progressiva, é comandada pela 
produção da insuficiência cárdio-vascular no 
curso dos mais variados estados patológicos. 



CAPÍTULO II 

Etiologia e patogenia 

As causas da assistolia podem-se encon
trar no coração ou fora dele. 

As alterações cardíacas capazes de a pro
duzir residem ora no pericárdio, ora no mio
cárdio ou no endocárdio. 

A pericardite pode dar origem à assistolia 
por um obstáculo trazido à circulação, por 
motivo de um derrame abundante, que por 
sua vez comprime o coração e a origem dos 
grandes vasos. 

A pericardite aguda raras vezes origina a 
assistolia, ao passo que na pericardite crónica 
simples ou tuberculosa a sua aparição é fre
quente. 
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Também se encontra nos casos de sínfise 
cardíaca. 

Todas as lesões miocárdicas possuem em 
face da assistolia uma influência etiológica das 
mais manifestas. ^ 

Miocardites agudas de origem infeciosa; 
esteatose; aneurismas cardíacos; miocardites 
crónicas ou esclerose do miocárdio. 

As endocardites desempenham um papel 
importante na produção dos estados assistóli-
cos, e para isto basta-nos citar os estragos val
vulares causados pelos ataques de reumatismo 
articular agudo. 

Tal é a origem dos acidentes assistólicos 
na marcha das doenças infeciosas, nos obe
sos, cloro-anémicos ou caquécticos, nos arté-
rio-esclerosos, saturninos, fumadores, gotosos 
ou alcoólicos; nas cardiopatias arteriais, ou 
na marcha evolutiva do mal de Bright: emfim 
como consequência da endarterite ou da obli
teração dos vasos coronários. 

As lesões sifilíticas do miocárdio, gomas 
e principalmente a esclerose difusa teem sido 
constatadas num bom número de casos. 

É bem evidente, que se a lesão do miocár-
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dio tem em tais circunstâncias uma influência 
predominante, ela encontra a maior parte das 
vezes condições adjuvantes no estado patoló
gico das artérias e na resistência maior à mar
cha do sangue. 

A fadiga imposta ao coração, os exercícios 
violentos, a surmenage, as emoções vivas, actua
rão como causas ocasionais das crises, princi
palmente nos indivíduos cujo miocárdio ou o 
sistema vascular previamente alterados, encon-
tram-se em estado de predisposição, em face 
das perturbações assistólicas. 

Em suma, trata-se a maior parte das vezes 
duma patogenia complexa na qual as causas 
de ordem anatómica e dinâmica se encontram 
associadas e concorrem em proporções essen
cialmente variáveis para a produção do sín
droma. 

A assistolia aparece de uma forma quási 
constante num período mais ou menos tardio 
das lesões valvulares. 

Bard (Lião) incrimina a influência directa 
dos processos endocárdicos inflamatórios sub-
agudos ou crónicos sobre a fibra muscular do 
miocárdio; êle admite em face das assistolias 
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mecânicas e degenerativas uma assistolia infla
matória pela acção da qual a insuficiência car
díaca, que origina por sua vez as perturbações 
assistólicas, aparece muito antes da surmenage 
mecânica fazer a sua obra. 

Fora do coração, as causas da assistolia 
podem-se encontrar nos vasos, nos órgãos 
respiratórios, numa lesão das vísceras abdomi
nais ou ainda numa afecção do sistema ner
voso. 

Nalguns casos de lesões dos grossos vasos 
da base do coração, aortite, aneurisma da crossa 
tem-se visto aparecer a assistolia; ela aparece a 
maior parte das vezes como a consequência 
de lesões difusas arteriais, ateroma, endar
terites crónicas, artério-esclerose; recordaremos 
que neste caso o miocárdio é por si só incapaz 
de se nutrir, e sofre mais facilmente a influência 
do aumento das resistências arteriais. 

É por isso que o coração do velho se 
encontra constantemente colocado em estado 
de oportunidade mórbida em face dos aciden
tes assistólicos. 

Rigal insiste muito sobre uma causa impor
tante de assistolia, devida a um estado de 
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enfraquecimento parcial ou geral dos vasos e 
particularmente dos capilares. 

Segundo Peter, esta astenia vascular pelas 
perturbações que ela traz na regulação dos 
fenómenos circulatórios periféricos, impõe ao 
coração um trabalho muscular mais conside
rável, e torna-se assim a causa directa das 
manifestações congestivas ou edematosas, que 
constituem um dos sintomas mais predomi
nantes da assistolia. 

As afecções dos órgãos torácicos são uma 
causa há muito tempo conhecida da assistolia 
sem lesão cardíaca. 

O enfisema, as escleroses pulmonares, a 
tísica fibrosa, a bronquite crónica, a dilatação 
dos brônquios, os derrames pleurais abundan
tes, as deformações torácicas comprimindo os 
pulmões e o coração (assistolia dos corcundas) 
teem em face disto uma importância muito 
notável. 

As afecções pulmonares agudas possuem 
uma influência muito análoga, e a assistolia 
pode aparecer no curso da pneumonia aguda, 
da brônco-pneumonia, e ainda no croup e na 
laringite estridulosa. 
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Num certo número de afecções gastro
intestinais ou hepáticas teem-se estabelecido a 
possibilidade de crises de assistolia passageira, 
que muitas vezes dada a persistência da causa, 
dá origem a um estado assistólico permanente. 

Entre as afecções renais citaremos as nefri-
tes crónicas e especialmente a nefrite inters
ticial, que no seu período terminal causa aci
dentes de dilatação cardíaca e assistolia, a que 
Lécorché e Talamon chamam a caquexia hidro-
cardíaca. 

Há aqui ainda condições algo complexas : 
obstáculo circulatório ao nível do rim, artério-
esclerose mais ou menos generalizada atin
gindo também o miocárdio, e talvez a acção 
nervosa reflexa sob o ponto de partida renal, 
capaz de causar a hipertrofia e a dilatação car
díaca com assistolia terminal. 

As relações da assistolia com as afecções 
dos centros nervosos não estão ainda bem 
estudadas; todavia a dilatação cardíaca e as 
crises assistólicas descritas por Trousseau e 
outros na evolução da papeira exoftâlmica, 
foram confirmadas por Debove e Lascaux. 

Sem mola assinalou a ectasia cardíaca e a 
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assistolia como resultantes de alterações dos 
núcleos bulhares do pneumogástrico; nesta 
forma especial de insuficiência cardíaca, desi
gnada pelo nome de ataxia paralítica do cora
ção, a degenerescência gordurosa do miocárdio 
constatada na necropsia não seria primitiva, 
assim como não seria a causa das perturbações 
cárdio-vasculares, mas secundária e consequên
cia do esgotamento nervoso trófico. 

Em resumo, vê-se que a acção patogénica 
de todas estas causas tão diversas, pode redu-
zir-se a dois grupos distintos, a maior parte 
das vezes combinados: 

1.° ao nível do coração — enfraquecimento 
do miocárdio, dilatação das cavidades cardía
cas e insuficiência tricúspida, quási sempre se
cundária. 

2.° ao nível dos rasos—astenia vascular 
generalizada ou parcial, supressão mais ou me
nos completa da sua acção adjuvante e regula
dora sobre a circulação, causada pela diminui
ção da sua elasticidade, da sua contratilidade e 
da sua tonicidade, de onde resulta um aumento 
de trabalho para o coração. 

' 



CAPÍTULO III 

Anatomia patológica 

Na necropsia as lesões que nos aparecem 
corno consequência dos estados assistólicos 
são principalmente congestões, infiltrações e 
dematosas, hemorragias viscerais e periféricas. 

Congestão e dilatação da rede vascular, 
hipertrofia renal e hepática. 

Encontram-se também congestões cerebrais 
e meníngeas. 

Aparecem derrames serosos, e às vezes 
sero-hemorrágicos no pericárdio e nas pleuras, 
ascite por vezes muito abundante, infiltração 
edematosa do tecido celular com predominân
cia ao nível dos membros inferiores e das re
giões em declive; espessamento e edema da 
pele que apresenta sufusões sanguíneas. 
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O coração está aumentado de volume, as 
cavidades dilatadas, principalmente as do co
ração direito, e nota-se uma diminuição de 
consistência do miocárdio. 

As cavidades cardíacas, e sobretudo a au
rícula direita, estão cheias de coágulos cruóri-
cos, que às vezes se continuam com coágulos 
de data recente, e que estão presos às colunas 
carnudas, ou ainda podem prolongar-se na ar
téria pulmonar, na aorta, e ainda podem atin
gir as ramificações destes vasos. 

Por vezes o coração apresenta uma notá
vel adipose. , 



CAPÍTULO IV 

Sintomatologia 

As cardiopatias desenvolvem-se de uma 
forma lenta e progressiva, e apresentam du
rante algum tempo um estado de latência desi
gnado pelo nome de eusistolia, e que é o pri
meiro período. 

Segue-se um outro período, em que a lesão 
é compensada, e que é o de hipersistolia; é o 
segundo período. 

A sua aparição é muitas vezes prevista, fa-
zendo-se anunciar por um conjunto de peque
nos sinais de insuficiência cardíaca, que se tra
duzem por alguns ataques de assistolia; este é 
o terceiro período ou de hiposistolia, que se faz 
acompanhar da seguinte sintomatologia: 
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Congestão passiva dos pulmões, fígado, 
rins, e sinais de estase nos membros inferiores; 
dispneia de esforço, dispneia contínua, dores 
no hipocôndrio direito, oligúria, nictúria, ede
mas das pernas e perimaleolar, aparecendo so
bretudo após uma marcha ou depois de uma 
estação de pé prolongada. 

O trabalho do coração é aumentado, as 
sístoles são pequenas, e a tensão sofre por ve
zes uma baixa notável. 

O pulso apresenta os seguintes caracteres : 
— Frequência exagerada na mudança de 

posição. 
— Frequência exagerada e tensão baixa na 

compressão das-femorais (Katzenstein). 
— Retardação do pulso retrógrado (Litten). 
Temos por último o quarto período ou 

período assistólico. 
O doente apresenta-se com dispneia, por 

vezes muito intensa. Está impossibilitado de 
fazer qualquer decúbito e assim vamos encon
trá-lo em ortopneia. 

O fácies é dos mais típicos. 
O rosto está edemaciado. 
Os olhos são brilhantes, húmidos, as con-
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juntivas amarelas, subictéricas, as pálpebras 
edemaciadas, as asas do nariz batentes. 

Os lábios são violáceos. 
As jugulares são dilatadas, flexuosas e ani

madas de ondulações incessantes. 
O abdómen é consideravelmente disten

dido; encontra-se ascite, hipertrofia hepática, 
que se pode até desenhar vagamente no hipo-
côndrio direito. 

Os membros inferiores apresentam-se for
temente edemaciados. 

Nos membros superiores também se cons
tata edema, mas um pouco tardiamente, êle só 
aparece nas fases avançadas da estase venosa, 
e a sua aparição é de um péssimo augúrio. 

O síndroma da assistolia é o de Beau, que 
é constituído pelos seguintes grupos de sin
tomas : 

Sintomas circulatórios 

Pulsação dos jugulares. 
Dança das artérias. 
Pulso da radial frequente, pequeno e hipo-

tenso. 
Choque difuso da ponta. 
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Sopros múltiplos ou ausência de sopros. 
Sístoles tumultuosas. 
Cavidades cardíacas dilatadas. 
Cianose ou palidez. 
Sinal de Musset. 
Edemas periféricos e viscerais. 

Sintomas respiratórios 

Decúbito impossível. 
Dispneia. 
Edema pulmonar. 
Congestão das bases. 
Infartus por embolia. 

Sintomas cerebrais 

Insónias. 
Agitação. 
Delírio. 
Inconsciência. 
Shyne—Stokes. 

Sintomas hepáticos 

Dores. 
Pulso hepático. 
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Iterícias. 
Ascite. 

Sintomas renais 

Oligúria. 
Nictúria. 
Albuminúria. 
Exposto o síndroma, passo a fazer algumas 

considerações à volta de toda a sintomatologia. 
Os efeitos da estase sanguínea fazem-se 

sentir sobre o coração, assim como sobre todos 
os órgãos e isto constitui o que Huchard chama 
o coração cardíaco, e Letulle coração ciánico. 

Pela acção da tensão enorme na pequena 
circulação a artéria pulmonar é distendida e 
dilatada em todas as suas divisões; no entanto 
a insuficiência da artéria pulmonar não é muito 
frequente. 

Ela contêm alguns coágulos, que podem 
dar origem a infartus pulmonares. 

A estase venosa dá-se na veia cava inferior, 
o que dá logar ao edema e à cianose das ex
tremidades. 

O sangue sofre também modificações no
táveis na sua composição. 



u 

Constata-se um aumento ligeiro de clore
tos e de ureia. 

A concentração molecular é mais acentuada, 
e a acumulação destes princípios químicos no 
soro corresponde ao funcionamento insuficiente 
dos emonctórios nos assistólicos. 

A presença ou a ausência dos edemas con
tribuem para modificar o estado químico do 
sangue. 

Nas assistolias sem edemas, a albumina do 
soro é diminuída, assim como o número de 
glóbulos rubros; nas assistolias edematosas ela 
é acentuada, em razão das modificações de 
diluição ou de concentração sanguínea por 
osmose. 

A albumina e os glóbulos rubros aumentam 
no momento em que se produzem os edemas. 

A urina elimina em grande quantidade as 
substâncias retidas no soro e no sangue dos 
tecidos na marcha da assistolia. 

A ureia diminui imediatamente. 
A taxa de cloretos e a concentração mole

cular ficam invariáveis, prova evidente que os 
cloretos eliminados neste período pelas urinas 
saem dos tecidos e não do sangue. 
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O fígado está congestionado. 
As alterações das urinas consistem na di

minuição de volume, no aumento do seu peso 
específico, diminuição de ureia, dos cloretos e 
fosfatos, e às vezes na aparição de uma pequena 
quantidade de albumina, de urobilinúria e gli-
cosúria alimentar. 

É preciso notar que a proporção destes 
elementos pode sofrer grandes variações de 
um dia para outro. 

O baço apresenta poucas lesões, e segundo 
Bouillaud, a maior parte dos autores insistiram 
sobre a conservação do seu volume e até so
bre a sua atrofia. 

Dulmont e Ramond descreveram um sín
droma caracterizado por um grande fígado e 
um grande baço na marcha da afecção cardía
ca, por uma anemia considerável e por algu
mas hemorragias (epistáxis e púrpura). 

A este sindroma deram estes autores o nome 
de assistolia spleno-hepática. 

As perturbações digestivas não são muito 
acentuadas na assistolia. 

Quando são devidas à estase venosa, elas 
traduzem-se pelos sintomas habituais da dis-
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pepsia, e que são os seguintes: anorexia, lenti
dão das digestões, distensão gazosa do estô
mago, constipação e vómitos. 

A estase na veia cava inferior dá origem à 
congestão renal, que torna o rim volumoso. 

O ataque renal traduz-se por uma diminui
ção da diurese, pela presença inconstante e va
riável de uma pequena quantidade de albumina 
pois esta desaparece para reaparecer nas mes
mas condições a cada crise assistólica. 

Mais tarde quando as lesões renais estão 
definitivamente constituídas, a albuminúria sem 
nunca retroceder, e isto mantem-se até fora do 
estado assistólico. 

Nas cardiopatias arteriais os órgãos não se 
alteram uns consecutivamente aos outros, por 
motivo das perturbações mecânicas da circula
ção, eles alteram-se por que se trata de uma 
doença geral levando a sua acção sobre o sis
tema arterial e sobre vários órgãos ao mesmo 
tempo. 

Os órgãos que a maior parte das vezes são 
atingidos simultaneamente, são o coração e os 
rins. 

O pulmão é para as doenças do coração 
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esquerdo, o que o fígado é para as doenças do 
coração direito. 

A estase na pequena circulação produz-se 
sobretudo nas afecções mitrais, e principal
mente na estenose, onde a hipertensão pulmo
nar chega a determinar um verdadeiro estado 
varicoso dos capilares com ectasias parciais e 
am polares. 

O pulmão cardíaco é ainda a sede de he
morragias, que também se podem estender à 
pleura. 

Nas cardiopatias arteriais o derrame existe 
com mais frequência à direita, e isto por várias 
razões, e entre elas podemos mencionar as se
guintes: embolia pulmonar direita muito mais 
frequente, propagação provável de peri-hepa-
tite à pleura correspondente, manifestações de 
peri-viscerites, que aparecem nas cardiopatias 
arteriais e na nefro-esclerose. 

O derrame apresenta particularidades quí
micas de uma importância considerável sob o 
ponto de vista prático; êle é latente, sem reac
ção inflamatória ou febril, e quási sempre sem 
dispneia. 

Os derrames pleurais são de natureza infla-
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matória ou hidrópica, e neste caso eles são a 
maior parte das vezes bi-laterais e produzidos 
pelo estado assistólico. 

A dispneia está ligada às complicações pul
monares e pleurais. 

Há dispneias de origem cardíaca, pleuro-
pulmonar, renal, cerebral e algumas vezes gás-

* trica. 
Na marcha dos estados assistólicos notam-

se também alterações cerebrais e Corvisart 
fazendo o seu estudo apresenta as seguintes 
causas: 

1.°) engorgitamento sanguíneo; 
2.°) infiltração serosa e derrame aquoso; 
3.°) alteração do sangue arterial que apa

rece escuro, e não produzindo mais a excita
ção. 

Muitas vezes aparecem perturbações cere
brais na assistolia, e são constituídas por alu
cinações, sonolência, sub-delírio principalmen
te durante a noite, e por acidentes comatosos 
aos quais os doentes sucumbem. 

O aumento de peso dos doentes é muitas 
vezes um indício dos edemas intersticiais ou 
viscerais e das congestões passivas, que prece-
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dem muitas vezes, senão sempre, a aparição dos 
edemas periféricos. 

A nictúria é uma espécie de poliúria notur-
na, que é preciso distinguir da polakiúria das 
cardiopatias arteriais ou da nefrite intersticial; 
é a excreção urinária com predominância no-
turna. 
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CAPÍTULO V 

Evolução 

A evolução da assistolia depende das cau
sas de desfalecimento cardiais. 

A assistolia ordinária dos mitrais é uma 
assistolia récidivante, mas redutível muitas ve
zes pelo tratamento. 

Por tempo ela acaba na assistolia irredutí
vel e na caquexia cardíaca. 

A assistolia dos aórticos, dos artério-escle-
rosos, dos brighticos, é uma assistolia muitas 
vezes tardia, mas de repente irredutível e defi
nitiva. 

Quando o assistólico tende a melhorar no-
ta-se o aumento da quantidade de ureia, le
vantamento do pulso, intensidade mais forte 

____^__ 
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dos ruídos normais ou anormais do coração e 
pela diminuição da taquicardia. 

A morte na assistolia aparece de ordinário 
lentamente num estado de caquexia e asfixia 
progressivas. 

Ela pode ser determinada ou apressada por 
uma complicação: uma síncope, uma crise uré-
mica, uma embolia cerebral, uma trombose 
cardíaca, uma pneumonia, uma icterícia grave, 
uma erisipela. 



CAPÍTULO VI 

Formas clínicas 

A assistolia apresenta graus diversos na sua 
intensidade. Entre as primeiras perturbações 
ligeiras de descompensação nas cardiopatias 
valvulares, e as congestões e hidropisias da 
grande assistolia constituída, há logar para 
muitos estados intermediários. 

Já falamos nos diversos períodos de eusis-
tolia, hipersistolia, hiposistolia e assistolia. 

Vamos agora fazer o estudo dos estados 
assistólicos segundo a sua evolução e que nos 
apresenta as seguintes formas: assistolia pro
gressiva redutível, assistolia irredutível, assis
tolia aguda. 

A assistolia progressiva redutível desen-
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volve-se lenta e progressivamente sem causa 
provocadora apreciável, ou sob influências di
versas, no momento de fadigas profissionais, 
esforços, emoções, etc. 

Ela atinge um grau mais ou menos elevado 
de intensidade, e depois reduz-se, pelo menos 
as primeiras vezes pela acção do tratamento. 

É uma assistolia que faz a sua aparição 
por crises, com intervalos mais ou menos espa
çados. 

Após a cura, ela deixa quási sempre algu
mas congestões viscerais permanentes, que se 
exageram à medida que as crises se repetem. 

A assistolia irredutível é uma assistolia 
progressivamente agravada, mas irremediável, 
que corresponde à falência definitiva do mio
cárdio. 

Não cede à terapêutica, e em pouco tempo 
leva o doente à caquexia cardíaca. 

O doente fica no estado de anasarca, apre
sentando congestão pulmonar, hepática e renal, 
que se agravam lentamente até à morte. 

Ele sucumbe com grande dispneia, cianose 
e asfixia lenta. 

A assistolia irredutível ataca principal-
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mente os aórticos, os ateroniatosos, os brighti-
cos, e os doentes atacados de miocardite cró
nica ou sínfise cardíaca. 

A assistolia aguda é uma assistolia transi
tória, que resulta de uma insuficiência rápida 
do coração. 

Ela aparece algumas vezes nos indivíduos 
sãos, a seguir a uma surmenage física, esfor
ços extraordinários, e a maior parte das vezes 
ainda nos indivíduos cujo miocárdio é já en
fraquecido por intoxicações (alcoolismo), por 
infecções, por perturbações nutritivas, por uma 
insuficiência circulatória (artério-esclerose, le
sões coronárias) etc., sem uma causa ocasional 
apreciável ou sob a influência de fadigas, na 
ocasião de afecções viscerais, pulmonares, he
páticas e renais, aumentando bruscamente o 
trabalho do coração. 

É neste estado assistólico que aparecem os 
casos de coração forçado e de dilatação aguda 
do coração, desenvolvidas em seguida às mar
chas forçadas dos soldados, a grandes esforços 
profissionais ou a excessos. 

Temos ainda uma divisão segundo os sin
tomas, e assim temos três tipos essenciais: 

5 
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Assistolia cárdio-pulmonar, assistolia cár-
dio-hepática e assistolia cárdio-renal 

A assistolia cárdio-pulmonar é frequente 
nos indivíduos cujos pulmões são já alterados, 
e se apresentam portanto em estado de inferio
ridade funcional, como acontece aos enfisema-
tosos, aos bronquíticos crónicos e aos gibosos. 

Ela é caracterizada pelo desenvolvimento 
precoce e predominante dos sintomas pulmo
nares. 

Nota-se dispneia contínua, entrecortada 
muitas vezes por acessos paroxísticos análogos 
às crises de asma, tosse com expectoração 
muco-purulenta, por vezes muito abundante, 
hemoptises repetidas, congestão das bases, mas 
predominando do lado esquerdo. 

Esta forma assistólica acompanha-se muitas 
vezes de insuficiência tricúspida por dilatação. 

A assistolia cárdio-hepática é uma assis
tolia com reacções hepáticas predominantes, e 
é frequente nos alcoólicos cujo fígado está 
alterado há muito tempo. 

Ela é caracterizada pela aparição de icterí
cia, perturbações dispépticas acentuadas, dores 
espontâneas no hipocôndrio direito, viva sen-
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sibilidade à palpação profunda e à percussão, 
meteorismo abdominal, ascite abundante com 
recidiva rápida depois da punção, e insufi
ciência hepática. 

Nalguns casos de assistolia cárdio-hepática 
a predominância hepática é de tal ordem, que 
o fígado parece o único órgão doente. 

Segundo Hanot estes doentes fazem a sua 
assistolia no fígado. 

A assistolia cárdio-renal ou cárdio-artério-
renal é uma forma assistólica muito vulgar. 

É a assistolia dos brighticos, dos ateroma-
tosos, dos artério-esclerosos, dos aórticos (insu
ficiência aórtica, aperto aórtico e dupla lesão 
aortical). 

Ela caracteriza-se por uma combinação de 
sintomas arteriais, perturbações renais e fenó
menos de estase. 

É uma mistura em doses desiguais, quási 
sempre impossíveis de fixar, de brightismo, car-
diopatia, uremia e assistolia. 

Os doentes apresentam-se com um fácies 
pálido-terroso, o coração é volumoso, ouve-se 
o ruído de galope, as urinas são relativamente 
abundantes e claras (salvo nos grandes perío-
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dos de estase), fortemente albuminosas, a per
meabilidade renal está diminuida, sensações de 
formigueiro, dedo morto, cãimbra, crises de 
edema pulmonar, algumas vezes dispneia de 
Shyne-Stokes; muitas vezes apresentam lesões 
aórticas de origem ateromatosa : aortite, aperto 
aórtico. 

O estado assistólico apresenta o doente 
com fraqueza do coração e do pulso, sinais de 
dilatação cardíaca e de estase venosa, turges
cência das jugulares, congestão hepática, ascite, 
edema dos membros inferiores e cianose. 



CAPÍTULO VII 

biagnóstico 

O diagnóstico da assistolia funda-se num 
conjunto de elementos característicos, que se 
impõem geralmente logo à primeira vista. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.-A assistolia 
ordinária não pode ser confundida senão com 
os síndromas hidrópicos das nefrites agudas 
ou crónicas, e das cirroses hepáticas. 

No mal de Bright os edemas são mais di
fusos do que na assistolia e diferentemente es
palhados; eles ocupam muitas vezes a face, as 
pálpebras, ao mesmo tempo que os membros 
inferiores; eles são móveis, pálidos ou amare
lados sobretudo na face; há uma grande hiper-
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trofia ventricular esquerda, ruído de galope e 
hipertensão arterial. 

O fígado não está congestionado. A albu
minúria abundante é em favor da assistolia re
nal, mas isto é de um valor rial, porque a albu
minúria pode ser igualmente muito forte nos 
cardiopatas assistólicos. 

As cirroses hepáticas dão origem à ascite 
com edema dos membros inferiores, podendo 
à primeira vista dar-nos a impressão de um es
tado assistólico. 

Observando atentamente o doente, nós fa
remos o diagnóstico; a ascite nos cirróticos é 
mais considerável que nos assistólicos, aparece 
primeiro que o edema dos membros inferiores; 
temos ainda a notar uma circulação colateral 
bem desenhada na parede abdominal, o fígado 
é volumoso (cirrose hipertrófica), outras vezes 
pequeno, atrofiado (cirrose atrófica). 

Quando há cirrose hipertrófica nota-se or
dinariamente uma icterícia pronunciada. 

Os pulmões são pouco ou nada conges
tionados, não há dispneia nem dilatação das 
jugulares, não há nenhuns sinais cardíacos. 
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O doente não apresenta edemas senão na 
metade inferior do corpo. 

O diagnóstico das assistolias locais pode 
apresentar algumas dificuldades. 

A ASSISTOLIA CÁRDIO-PULMONAR. — Deve 
ser distinguida da asma, do edema brightico 
dos pulmões, do edema agudo do pulmão e 
do enfisema pulmonar. 

A assistolia cárdio-hepática deve ser dis
tinguida sobretudo da cirrose hipertrófica. 

Em todos estes casos são os sintomas car
díacos, os sopros orgânicos, os sintomas de 
astenia miocárdica, a cianose, os edemas dos 
membros inferiores, que constituirão os melho
res elementos de diagnóstico. 

s. 



CAPÍTULO VIII 

Prognóstico 

A assistolia representa sempre um estado 
grave. 

Contudo o prognóstico é muito variável 
para poder ser formado duma maneira geral. 

Ele depende de muitas condições, e princi
palmente da natureza da cardiopatia, origem 
dos acidentes assistólicos. 

A assistolia nos mitrais aparece com inter
valos diversos, reduzindo-se cada vez mais ou 
menos facilmente, até ao momento em que se 
estabelece a assistolia irredutível. 

A assistolia dos aórticos, dos brighticos, 
dos artério-esclerosos, e dos miocardíticos é 
grave porque se apresenta desde a sua primeira 
crise redutível ou irredutível. 
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As lesões arteriais, a esclerose renal, a cir
rose hepática nos alcoólicos, são factores muito 
agravantes de assistolia. 

As assistolias agudas, às vezes acidentais 
por surmenage, por lesão gastro-hepática po
dem curar e não voltarem mais a aparecer. 

Durante a crise assistólica a taxa da diu
rese é um dos melhores elementos de prog
nóstico. 



CAPÍTULO IX 

Tratamento 

0 tratamento da assistolia representa a 
parte capital do tratamento das cardiopatias. 

TRATAMENTO CURATIVO.—O clínico deve 
tratar a assistolia desde os primeiros sintomas 
de descompensação, antes que ela tenha atin
gido o seu completo desenvolvimento. 

Qualquer que seja a origem da assistolia, 
quer seja um aórtico ou um mitral o trata
mento é quási o mesmo. 

Ele obedece a duas grandes indicações ge
rais: 

1 .a Diminuir o trabalho do coração; 
2.a Aumentar a sua energia contractu. 
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Para a primeira indicação é preciso pôr em 
jogo uma série de meios que se graduam con
forme o grau de enfraquecimento cardíaco, e 
que se opõem a algumas das suas consequên
cias. 

Para a segunda lançamos mão da medica
ção cardiotonic^ pela administração em doses 
convenientes do medicamento toni-cardíaco, 
mais seguro e mais eficaz que possuímos, e que 
é a digitalis. 

Numa assistolia ligeira o emprego da digi
talis não é indispensável; muitas vezes basta 
diminuir o esforço do coração pelo repouso no 
leito, pelo regímen lácteo, e os acidentes desa
parecem. 

Nas assistolias constituídas já não acon
tece o mesmo, e é preciso lançar mão de todos 
os meios para obter um resultado rápido e 
completo. 

É preciso não empregar todos os meios si
multaneamente. Primeiro que tudo é preciso 
aliviar o coração, diminuindo as cargas que o 
oprimem, fazendo desaparecer as barragens que 
entravam a circulação, e depois lançaremos 
mão da digitalis. 
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TRATAMENTO PREPARATÓRIO. — Em todos 
os casos devemos pôr o doente em repouso 
absoluto. 

Diz Bergé que esta regra não deve sofrer 
excepção. 

O doente deve guardar o leito durante 
toda a duração da crise, e deve ainda prolon
gar este repouso algum tempo após a desapa
rição da crise. 

Nestas condições o esforço do coração é 
consideravelmente diminuído pela substituição 
do decúbito à estação vertical, e pela restrição 
forçada da actividade física. 

O assistólico deve ser submetido ao regí
men lácteo absoluto ou quási absoluto; este 
regímen é de toda a conveniência, porque é ao 
mesmo tempo redutor, diurético e hipoclore-
tado. 

A dose de um litro e meio a dois litros 
por dia, é uma ração média e suficiente. 

Não há inconveniente em adicionar ao leite 
um pouco de café, chá, chocolate, baunilha, 
isto é claro, quando os doentes manifestem 
grande repugnância pelo leite. 

Quando o regímen lácteo seja impossível 
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é preciso prescrever um regímen alimentar li
geiro, mas sempre hipocloretado, composto de 
sopas magras, com pão sem sal, puré de legu
mes e frutas cosidas. 

Os purgativos representam um meio im
portantíssimo de depleção circulatória. 

Recorre-se geralmente aos purgativos drás
ticos e particularmente à aguardente alemã, que 
se emprega associada ao xarope de ameixas em 
partes iguais (20 a 30 gramas de cada) para 
tomar só de uma vez em jejum. 

Temos ainda a resina de escamoneia na 
dose de 50 centigramas. 

Podemos ainda usar outros purgativos 
como o óleo de rícino na dose de 30 gramas, 
e os calomelanos na dose de 50 centigramas. 

Os diuréticos não são menos indicados do 
que os purgativos. 

É ao emonctório renal que cabe o papel 
essencial na evacuação dos edemas. 

Os diuréticos mais usados são a teobromina 
na dose de 15 decigramas, a urotropina na 
dose de 15 decigramas, a cafeína na dose de 
20 centigramas, e a lactose na dose de 100 
gramas. 
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Uma das principais perturbações assistóli-
cas é o engorgitamento do sistema venoso de 
onde derivam a maior parte dos outros sinto
mas. 

Neste caso podemos fazer uma sangria de 
200 a 500 gramas, mas isto é claro depois de 
observar as duas principais indicações, que são: 
a cianose excessiva e uma grande dispneia. 

Os derrames serosos são grandes obstácu
los para a circulação e opõem-se à acção da 
digitalis; portanto é conveniente reduzi-los o 
mais possível por punções repetidas. 

Vamos à medicação toni-cardíaca, e faça
mos a divisão dos toni-cardíacos segundo a 
sua acção directa ou indirecta. 

Toni-cardíacos directos 

Digitalis. 
Estrofanto (tintura 10 gotas). 
Sulfato de esparteina (5 a 15 centigra

mas). 
Extracto aquoso de convalaria maialis (1 

grama). 
Tintura de cratégo (20 gotas). 
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Toni-cardíacos indirectos 

Cafeína. 
Éter. 
Óleo canforado. 
Estricnina. 
Ergotina. 
Morfina (1 miligrama). 

De todas as preparações da digitalis a mais 
empregada é a digitalina cristalizada (de Nati-
velle), porque é a mais fiel e a mais regular na 
sua acção terapêutica. 

Bergé aconselha a dose de 40 a 50 gotas 
de soluto alcoólico milesimal de uma só vez 
ou por duas vezes num só dia. 

Huchard apresenta as seguintes doses: 

, . I cinco dias 
Dose sedativa { 4 + i } j 

' : . 1 cada mes. 
5 + 0 J 

Dose tónica — 2 + 2 (quinze dias 
cada mês). 

Dose anti-assistóliea — 20 + 20 (nas 
vinte e quatro horas). 
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As doses usadas em clínica médica são as 
seguintes : 

Dose tónica —õ gotas por dia du
rante dez dias. 

Dose sedativa e tónica—10 gotas 
durante cinco dias. 

Dose anti-assistólica — 20 gotas íias 
vinte e quatro horas. 

Os efeitos da digitalina não são imediatos, 
mas somente ao fim de dois, três ou quatro • 
dias. 

Ao fim deste tempo constata-se a tripla 
acção da digitalina: acção diurética, acção cár-
dio-tónica e acção cárdio-moderadora. 

Alguns dias depois os edemas reabsorvem-
-se, a dispneia desaparece, a turgescência vas
cular atenua-se, e o fígado por sua vez re-
trai-se. 

O doente sente-se consideravelmente me
lhorado, pode respirar, dormir, e em poucos 
dias regressa-lhe o apetite. 

A administração de uma só dose de digi-
talina,*num só dia, é suficiente geralmente para 
dissipar a crise cardíaca. 

6 
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Quando a digitalina reduziu a assistolia, 
nada mais há a íazer do que sustentar a acti

vidade do coração. 
Huchard aconselha a digitalina de uma 

maneira contínua, mas em quantidade muito 
fraca na dose cárdiotónica (3 a 4 gotas por 
dia) durante quinze dias, separados por inter

valos de igual duração. 
Mencionamos ainda o vinho diurético de 

Trousseau, que é uma preparação antiga, mas 
■ de um certo valor; usase na dose de 10 a 60 
gramas por dia. 

A digitalis administrada em excesso ou de 
uma forma defeituosa muito prolongada, acu

mulase no organismo e dá origem a acidentes 
de intoxicação, que convém conhecer, e que 
são os seguintes: fraqueza extrema do pulso 
com bigeminismo, náuseas, vómitos, secura da 
garganta, perturbações visuais, abaixamento da 
temperatura, cefalalgias, vertigens, delírio, e às 
vezes uma verdadeira assistolia digitálica com 
taquicardia e aritmias. 

A cafeína é simultaneamente tonicardíaco 
diurético e estimulante do sistema nervoso. 

Ela é útil até no último período das cárdiopa
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tias, quando a digitalis deixa de actuar; não deve 
ser prescrita ao mesmo tempo que a digitalis. 

O melhor meio de administrar a cafeína é 
em injecções hipodérmicas na dose de 25 cen
tigramas. 

A cânfora tem indicações idênticas às da 
cafeína. 

E um esplendido estimulante nervoso e car
díaco; dá-se em injecções hipodérmicas de Ie"13 

de óleo canforado a 1/10, duas a quatro vezes 
por dia. 

O estrofanto, a convalaria maialis e a es-
parteína são toni-cardíacos muito inferiores à 
digitalis e cujo interesse é medíocre. 

Podemos servir-nos deles de uma maneira 
intermitente para activar o coração, quando se 
quer reservar a digitalis para as crises graves 
da assistolia. 

O estrofanto usa-se sob a forma de tintura 
na dose de 10 gotas por dia, e ainda sob a 
forma de grânulos de 1 miligrama, tomando 1 
a 5 grânulos por dia. 

A convalaria maialis usa-se sob a forma 
de extrato de flores e folhas, em poção, na dose 
de 1 a 2»gramas por dia. 
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A espartana usa-se sob a forma de sulfato 
em poção ou pílulas, na dose de 5 centigramas 
a 25 centigramas por dia. 

Citaremos por último a teobromina, que 
sendo um diurético poderoso é de muita uti
lidade no combate da assistolia. 

Ela actua directamente sobre o epitélio re
nal, e a sua administração de uma maneira in
termitente a seguir ao uso da digitalis, é admi
rável em todos os cardíacos, mas sobretudo nos 
brighticos e nos artério-esclerosos, com a elimi
nação renal insuficiente. 

Dá-se em cachets na dose de 1 a 3 gramas 
por dia. 

Fazendo uso dela em altas doses, é preciso 
ter bem presentes os sintomas que denunciam 
a sua intolerância, e que são os seguintes: ce-
falalgias, náuseas, vómitos e palpitações. 

Higiene geral dos cardíacos 

Os cardiopatas devem entregar-se a uma 
vida absolutamente calma sob o triplo ponto 
de vista físico, intelectual e moral. 

Fisicamente eles devem limitar-se a uma 

\ 
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actividade regular, mas moderada; não se de
vem entregar a profissões, que necessitem de 
esforços musculares, nem a marchas; devem 
escolher uma profissão um pouco sedentária. 

Não se devem dedicar aos sports nem às 
ascensões de montanhas. Todos os dias devem 
fazer exercícios moderados, lentos, mas sem o 
menor esforço. Nada de excessos genitais. 

Nos intervalos dos exercícios devem fazer 
longos repousos numa chaise-longue, canapé 
ou no leito. 

Intelectualmente o trabalho deve ser sem
pre regulado e reduzido. 

O doente não deve fazer serões, nem es
forço intelectual após as refeições. 

Moralmente o doente deve ser poupado o 
mais possível a-todas as emoções. , 

Peter dizia: ao lado do coração físico há o 
coração moral, é de absoluta necessidade re
frear este coração. 

Regimen dietético geral das doenças do coração 

A alimentação dos cardiopatas deve ser re
gulamentada sob diversos pontos de vista. 
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As refeições devem ser pouco abundantes, 
e principalmente a refeição da tarde. ■ 

A alimentação deve ser fracionada, isto é, o 
doente fará 4 a 5 pequenas refeições por dia 
para evitar a repleção do estômago. 

Deve também ser muito lenta, para se fazer 
uma boa mastigação e insalivação, e assim se 
reduzirá o esforço digestivo. 

Os alimentos que conteem ar, tais como 
sopas, caldos e purés, devem serproscritos para 
evitar a distensão do estômago. 

Os doentes não devem ingerir muita 
água. 

O alcool, vinho, chá, café e o tabaco serão 
rigorosamente proibidos ao cárdiopata. 

É preciso evitar todos os alimentos que 
dão origem a fermentações gazosas, e ser muito 
sóbrio no uso do cloreto de sódio. 

A alimentação cárnea deve ser muito cui

dadosa, sobretudo nos artérioesclerosos; estes 
doentes devem fazer uma cura de regimen lác

teovegetariano, que durará uma a duas se

manas. 
A redução de líquidos de Œrtel consiste 

em reduzir a seiscentas gramas o líquido inge
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rido; esta redução impõe-se às vezes no trata
mento de todas as cárdiopatias. 

Segundo Widal e Javal, ao lado do perigo 
azotado e cloretado existe o perigo hídrico. 

Na cárdioesclerose, o rim do doente não 
está adaptado senão para um pequeno traba
lho. A água não é bem eliminada pelos órgãos 
de eliminação. 

Assim temos uma hidremia permanente, 
que aumenta a tensão arterial, diminui a vis
cosidade sanguínea, e facilita o desenvolvimento 
dos acidentes hipertensivos ou assistólicos, se 
o doente tem atingido o período de descom
pensação. 

Œrtel, Karell, Merklen, Huchard e Ch. 
Fiessinger estabeleceram o seguinte princípio: 
a ingestão muito abundante de líquidos au
menta a estase do coração e facilita a sua dila
tação. 

A cura de Karell consiste em dar ao doente 
sessenta a duzentas gramas de leite, quatro ve* 
zes por dia e com o intervalo de duas horas, 
e isto durante seis semanas; desde a segunda 
semana junta-se a este regimen alguns biscoi
tos, ovos ou pastas alimentares. 
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A cura de Huchard e Ch. Fiessinger con
siste em dar no primeiro dia oitocentas gramas 
de água, e no fim dalguns dias um total de mil 
e quinhentas gramas de líquido, sendo dois 
terços de água e um terço de leite, para au
mentar progressivamente a dose de leite até 
mil e quinhentas a duas mil gramas. 

Esta cura continua-se. pelo método das pe
quenas refeições, cujo fim é igualmente reduzir 
a dilatação das cavidades cardíacas. 

A cura dHŒrtel é muito útil, sobretudo 
nos obesos; consiste na restrição de líquidos e 
na cura de terreno, em que os doentes podem 
subir encostas por uma série de exercícios me
todicamente regulados. 

A cura de Schott consiste numa série de 
movimentos musculares parciais; que muito 
longe de fatigarem o coração, exercem uma 
derivação muito salutar. 

O autor começa pela petrissagem dos mús
culos e depois continua por movimentos acti
vos e passivos. 

A massagem bem feita é uma arma tera
pêutica de primeira ordem, porque ela suprime 
o esforço físico do doente. 
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Em certos casos de estase portal pode-se 
praticar a massagem abdominal; noutros casos 
activa-se a circulação pela massagem periférica. 

Citaremos por último o tratamento das 
doenças do coração pela acção dos banhos, das 
douches e das águas minerais. 

A prática dos banhos e das douches pode 
ser de muita utilidade para os cardíacos, mas é 
preciso que a água esteja a 35°, que o banho 
não seja prolongado Je que os doentes sejam 
observados com muita frequência. 

Os banhos carbo-gazosos muito úteis nas 
cardiopatias valvulares podem-se tomar em 
casa, e para isto servimo-nos da fórmula de 
Royat: 

Cloreto de sódio . . . 3 quilos 
Dito de cálcio. . . . 300 gramas 

Juntar a 250 litros de água. 
Na ocasião do banho junta-se na banheira 

uma mistura em partes iguais de bicarbonato 
de sódio e ácido clorídrico a 22°; 350 gramas 
de cada. 
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Águas minerais 

Além da higiene que o cardíaco observa 
na sua habitação, êle pode encontrar fora dela, 
nas estações termais, o complemento do alívio 
que lhe falta. 

As cárdiopatias funcionais são susceptíveis 
das águas bicarbonatadas, sulfatadas, cálcicas, 
e até radioactivas. 

Para os indivíduos nervosos aconselham-
-se: Néris, Royat, Plombières. 

Para os dispépticos e aerófagos: Vichy, 
Vais, Pougues, Plombières, La Bourboule, 
Saint-Nectoire. 

As cárdiopatias arteriais no período pré-es-
cleroso ou hipertensivo, enquanto não há im
permeabilidade renal, lucram muito com o uso 
das águas bicarbonatadas cálcicas, e com os 
banhos carbo-gazosos de Royat, que substi
tuem com vantagem Nauheim. 

As cárdiopatias valvulares no seu início, 
experimentam algumas melhoras com as águas 
ligeiramente sulfurosas, estando neste caso in
dicadas as de Bagnoles-s.-Lozère. 

No período de estado, estão melhor indi-
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cadas águas cloretadas sódicas e entre elas te
mos as seguintes: Bourbon-Lancy, onde o 
banhista encontrará massagem e ginástica; te
mos ainda as águas radioactivas, tais como 
Royat, Salius-Montiers, Châtei-Guyon, Châ-
teauneuf, Saint-Nectaire, Saint-Alban, Spa e 
Nanheim. 

Estas águas radioactivas são indicadas não 
somente nas cardiopatias valvulares, mas tam
bém nas funcionais, e em todos os casos em 
que o coração pode ser aliviado pela acção da 
vasodilatação periférica que elas provocam. 

Os obesos, adiposos, irão para Brides, 
Châtel-Guyon e Marienbad. 

Os varicosos para Bagnoles-de-1'Orne. 
Os litiásicos Vittel, Martigny e Contrexé-

ville. 
Os reumatisantes para Bourbon-l'-Archam-

bault. 
Os fracos para Royat. 
Ás águas estrangeiras devemos preferir as 

nossas; primeiro, porque em Portugal se en
contram nascentes com a mesma ou superior 
termalidade, e a mesma composição; segundo, 
porque é menor o deslocamento do doente; 
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terceiro, porque em quási todas o tratamento é 
possível pelas suas instalações. 

Assim a Nanheim-Royat-Plombières-Saint 
Nectaire, podemos preferir Cucos, Felgueiras, 
Chaves. 

A Vittel-Contreville, devemos preferir Vi
dago, Pedras Salgadas, Curía. 

Ao papel purificador que as águas exercem, 
usando-as internamente, à acção tónica ou se
dativa dos banhos, junta-se a utilidade geral 
duma cura termal. 

São estas as curas hídricas. 
Convêm acrescentar, que estas curas devem 

ser cuidadosamente administradas, e é preciso 
atender à constituição física dos doentes, à 
idade e ao grau de afecção cárdio-renal. 



CAPÍTULO X 

Observações clínicas 

I 

Doente M. R., de 35 anos, solteira, costu
reira, natural do Porto. 

Entrou em 9 de Dezembro de 1918. 
Saiu em 9 de Janeiro de 1919. 
Resultado—faleceu. 

Estado actual 

Dores na região epigástrica. 
Edemas nos membros inferiores. 
Grande dispneia, e por varias vezes tem 

tido vómitos após as refeições. 
Impossibilitada de fazer qualquer decúbito, 

mantendo-se quási sempre sentada no leito. 
Abaulamento abdominal. 
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Edema palpebral e torácico, mas principal
mente à direita na face posterior. 

Cianose da face e mãos. 
Oânglios inguinais. 
Fígado volumoso. 
Ascite. 
Dispneia de sono e de esforço. 
Movimentos respiratórios 44. 
Inspiração rude; expiração soprada e pro

longada. 
No vértice do pulmão esquerdo há roncos, 

sibilos. 
Na face posterior do pulmão esquerdo há 

uma notável diminuição de murmúrio na base 
e sub-macissês. 

Derrame pleural com a reacção de Rivalta 
positiva. 

Pulso pequeno, frequente, hipotenso e di
fícil de contar. 

Tensão máxima = 1 3 . 
Tensão mínima = 1 0 . 
Área cardíaca aumentada. 
Eixo ventricular = 19c"\ 
Flecha ventricular = 7c'"-,5. 
Linha hepato-apexiana = 17c'",5. 
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Distância ao esterno = 2cm-,5. 
Língua seca e saburrosa. 
Frequentes gastralgias, constipação e ano

rexia. 
Cefalalgias intensas, mais frequentes du

rante a noite. 

Antecedentes pessoais 

Teve reumatismo aos 20 anos. 
Há 10 anos teve hemoptises, que se teem 

repetido varias vezes. 
Epistaxis frequentes. 
Teve uma ferida no colo uterino, que após 

um tratamento intenso num hospital da pro-
.vincia curou. 

Bebia aguardente todos os dias. 

Antecedentes hereditários 

Os pais faleceram, não sabendo a doente a 
doença que os victimou. 

A mãe tinha epistaxis frequentes e abun
dantes. 

Teve sete irmãos, dois faleceram e os res
tantes são fortes e sadios. 
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Evolução da doença 

Por várias vezes tinha tido edemas, mas há 
três semanas apareceram-lhe mais intensos. 

A dispneia acentuou-se mais. 
Baixou ao hospital, onde tem melhorado 

bastante. 
No dia 18 de Dezembro teve expectoração 

hemoptoica, apareceram-lhe numerosas ralas 
de congestão. 

Fez-se lhe uma sangria que deu apenas 35 
gramas de sangue. 

Em 7 de Janeiro tinha peorado considera
velmente. 

A cianose da face, lábios e mãos era muito 
intensa. 

Conjuntivite dupla e hemorragias retinianas. 
Prostracção. Edema doloroso dos membros 

inferiores. 
Dores no hipocôndrio direito. 
Miocárdio com contracções numerosas. 
Pulso pequeno, frequente e hipotenso. 
Grande oligúria. 
Este agravamento do seu estado foi moti

vado por desvios do regimen dietético, que a 

y 
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doente fazia, comendo a dieta duma doente vi
zinha, que constava de bife, pão e caldo de 
arroz. 

Neste período foi fortemente sacudida por 
vómitos. 

No dia 8 o seu estado agravou-se. 

No dia 9 faleceu. 

diagnóstico 

Assistolia. 

Prognóstico 

O prognóstico é grave. 

Tratamento 
10/12 a 19/12-Teobromina (3 H). 
13/12 a 25/12 —Digitalina (v gotas). 
13/12 a 25/12 —Cataplasma sinapisada. 
19/12 a 9/1 —Cafeína (injecções). 
30/12 a 1/1 — Digitalina (xx gotas). 
31/12 a 1/1 —Digitalina (xv gotas). 
4/1 a 9/1 —Tintura de estrofanto (x 

gotas). 
7 
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6/1 "a 9/1 —Poção de cloridraío de 
morfina. 

Necropsia 

Constatou-se um grande edema da parede 
torácica, abdómen e membros. 

Abrindo a caixa torácica encontramos um 
grande derrame pleural à esquerda, e um pe
queno derrame à direita, fortes aderências pleu
rais, derrame pericárdico abundante e aderên
cia do pericárdio ao miocárdio. 

O pulmão esquerdo estava muito conges
tionado, com aderências inter-lobares e gân-
glios volumosos. 

O pulmão direito apresentava-se também 
congestionado e aderente. 

O coração era grande, ventrículo direito di
latado, válvula tricúspida, dura e esclerosada. 

O ventrículo esquerdo estava hipertrofiado, 
válvula mitral muito espessada e dura, paredes 
da aorta esclerosadas. 

Os rins eram volumosos e fortemente con
gestionados. 

Fígado pequeno, rangendo ao corte, muito 
aderente e muscado. 
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Ascite e congestão de toda a massa visce
ral abdominal. 

Ovários aderentes e poliquísticos. 
Útero pequeno, esclerosado e apresentando 

um fibromiôma intersticial na face posterior. 
A cavidade uterina estava quási extinta. 
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Doente P. C. P., de 60 anos, viuva, domés
tica, natural de Oaia. 

Entrou em 20 de Fevereiro de 1919. 
Saiu em 17 de Março de 1919. 
Resultado—faleceu. 

Estado actual 

Cianose da face, lábios e extremidades. 
Edema duro nos membros inferiores, nos 

membros superiores, tórax e abdómen. 
Dispneia de esforço, de decúbito e de sono. 
Dores precordiais e palpitações. 
Pulsações das carótidas e das jugulares. 
Fígado doloroso e hipertrofiado. 
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Ralas crepitantes, expiração soprada nos 
vértices e bases. 

Movimentos respiratórios 28. 
Pulso pequeno, frequente, depressível e arí-

tmico. 
Número de pulsações 156. 
Tensão máxima = 14. 
Tensão mínima =7 ,5 . 
Área cardíaca aumentada. 
Eixo ventricular == 14cm-,5. 
Flecha ventricular = 2c"'-,5. 
Linha hepato-apexiana = llcm-,5. 
Distância ao esterno = 2cm-,8. 
Choque da ponta difuso, ruídos cardíacos 

apagados. 
A ponta do coração bate na linha mamilar 

e no sexto espaço inter-costal. 
Língua saburrosa. Apetite e diarreia. 
Oligúria. Não tem albumina. 
Insónias e ligeiras cefaleias. 

Antecedentes pessoais 

Tem três filhos, dos quais faleceram dois 
tuberculosos. 

Há 28 anos que tem bronquite. 
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Tem tido sempre tosse e constipa-se com 
facilidade. 

Foi sempre muito fraca. 

Antecedentes hereditários 

A mãe foi sempre muito doente, faleceu 
aos 60 anos. 

O pai faleceu aos 70 anos, mas era forte e 
saudável. 

Evolução da doença 

Há dois meses começou a sentir as pálpe
bras edemaciadas, sobretudo de manhã ao le
vantar da cama. 

Algum tempo depois apareceram-lhe ede
mas nos membros inferiores, que até hoje não 
a abandonaram. 

Dores de cabeça violentos, conjuntivas con
gestionadas, dores torácicas e abdominais. Ver
tigens. 

diagnóstico 

Assistolia. 
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Prognóstico 

O prognóstico é grave, e tão grave que a 
doente faleceu. 

Tratamento 

26/2 a 10/3-Teobromina (3 H). 
26/2 a 10/3 —Injecções de cafeína. 
10/3 a ló/3-Digitalina (x gotas). 
10/3 a 17/3-Cafeína (2 c. c). 
10/3 a 17/3 —Óleo canforado. 

Necropsia 

Hidrotórax, aderências pleurais. 
Pulmões fortemente congestionados e ede-

maciados. 
Derrame pericárdico seroso e abundante. 
Coração hipertrofiado principalmente o 

ventrículo esquerdo, que apresenta uma grande 
placa leitosa na face anterior. 

Válvulas tricúspida e mitral duras e escle-
rosadas. 

Fígado pequeno, duro e muscado. 
Rins duros e congestionados; rim direito 

com um pequeno quisto, e o esquerdo com dois. 
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Doente J. S., de 66 anos, viuvo, sapateiro, 
natural do Porto. 

Entrou em 4 de Abril de 1Q19. 
Saiu em 10 de Maio de 1919. 
Resultado — melhorado. 

Estado actual 

Apirético. Apetite reduzido. 
Língua saburrosa e seca. 
Lizerado gengival azulado. 
Obstipação. Vestígios de albumina. 
Oligúria. Dispneia de esforço muito acen

tuada. Tosse frequente com expectoração mu
cosa e mucopurulenta abundante. 
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Não pode interromper a respiração por 
muito tempo. 

Tórax aumentado em todos os diâmetros; 
pescoço curto. 

O fígado excede o rebordo costal. 
A inspiração é aspirada e breve; a expira

ção é muito prolongada. 
Sinais de bronquite e enfizema. 
Na face anterior do pulmão direito há au

mento de sonoridade, vibrações diminuídas, 
expiração prolongada, murmúrio diminuído, 
sibilos, roncos e ralas. 

Na face anterior do pulmão esquerdo en-
contra-se a mesma sintomatologia que à direita. 

Na face posterior do pulmão direito há vi
brações diminuídas, expiração soprada, mur
múrio respiratório diminuído, sibilos, roncos, 
ralas numerosas e sub-macissês. 

Na face posterior do pulmão esquerdo há 
vibrações diminuídas, sonoridade diminuída, 
murmúrio respiratório diminuído na base, ra
las, roncos, sibilos e sub-macissês. 

Amplitude respiratória diminuída. 
Choque da ponta no quinto espaço inter

costal para fora do mamilo e muito apagado. 
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Antecedentes pessoais 

Há perto de 15 anos, que tem bronquite 
crónica. 

Dispneia há perto de 6 anos. 
Teve reumatismo aos 12 anos. 
Fez uso de rapé algum tempo. 

Antecedentes hereditários 

O pai sofria de reumatismo, e por fim sui-
cidou-se. , 

Tem uma irmã reumática. 
A mulher teve dois abortos. 

Evolução da doença 

Começou- a ter edemas há quinze dias. 
A dispneia tornou-se permanente. 

Começou a ter obstipação. 
A tosse e a expectoração mantiveram-se. 

Oligúria desde aquela data. 
Cefalalgias. Anorexia e sede. 
A dispneia é antiga, acentuava-se nas su

bidas e com qualquer esforço, sendo acompa-
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nhada de palpitações. Ligeira cianose da face. 
Veias jugulares dilatadas e com pulsações sín
cronas com o pulso radial, que é pequeno, hi-
potenso e rítmico. 

Edemas periféricos acentuados nos mem
bros inferiores, menores no abdómen e leve
mente esboçados nos membros superiores. 

Área cardíaca aumentada. 
Eixo ventricular = 15c"\ 
Flecha ventricular = 2cin',7. 
Linha hepato-apexiana = 12cn,\ 
Distância ao esterno == 2cm,5. 
Ruidos cardíacos apagados. 
Sopro sistólico suave, do foco tricúspido 

propagando-se para a ponta, onde mal se 
ouve. 

Em 15/4. Numerosas extra-sístoles com 
intermitências do pulso. 

Taquicardia—120 pulsações. 
Cianose da face com tosse. 
Em 18/4. Pulso desigual, intermitente e 

taquicárdico. 
Em 23/4. P === 90. TM = 13,5. Tm = 7. 
Pulso regular, não tem cianose. 
Não se ouve o sopro tricúspido. 
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diagnóstico 

Assistolia, bronquite crónica com enfisema. 

Prognóstico 

O prognóstico neste caso é reservado. 

Tratamento 

7/4 a 14 — Digitalina (x gotas). 
7/4 a 18 —Pílulas de terpina e codeína 

(3 por dia).' 
12/4 a 10/5-Teobromina (3 H). 
14/4 a 18/4—Estrofanto (xx gotas). 
16/4 a 20/4 —Cafeína (injecções). 
18/4 a 23/4-Digitalina (x gotas). 
7/5 a 10/5-Digitalina (v gotas). 



IV 

Doente J. S. G., de 40 anos, casado, ta
noeiro, natural do Porto. 

Entrou em 18 de Março de 1919. 
Saiu em 26 de Abril de 1919. 
Resultado—melhorado. 

Estado actual 

Abdómen volumoso e alargado nos flan
cos. Cicatriz umbilical deprimida. Edema da 
parede abdominal. Vascularização sub-cutânea 
bem visível. Ventre tenso. Macissês nos flan
cos e hipogastro. Sensação de onda. Desloca
mento da macissês com as mudanças de posi
ção. 
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Edema dos membros inferiores, mas mais 
acentuado à esquerda. 

Gânglios inguinais. Edema do tronco e 
dos membros superiores, mais acentuado à di
reita. 

Assimetria do pescoço. 
Na face anterior do pulmão direito há sar-

ridos de bronquite, sibilos, murmúrio diminuí
do, expiração prolongada. 

Na face anterior do pulmão esquerdo há 
sarridos, sibilos, murmúrio diminuído e expi
ração prolongada. 

Na face posterior do pulmão direito en-
contram-se sibilos, sarridos, murmúrio dimi
nuído, expiração prolongada, sonoridade dimi
nuída e sub-macissês na base. 

Na face posterior do pulmão esquerdo há 
sarridos, expiração prolongada e murmúrio di
minuído. 

Capacidade respiratória 1500 c. c. 
Amplitude respiratória diminuída. 
Tosse com expectoração, mucopurulenta. 

Cianose da face. 
Pulso taquicárdico. Pulsações 96. 
Área cardíaca aumentada. 
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Eixo ventricular == 18cnV 
Flecha ventricular = 3cn\ 
Linha hepato-apexiana == 13c"\ 
Distância ao esterno —2cm-,2. 
Tensão máxima = 14. 
Tensão mínima = 6. 
Fígado atrofiado, medindo 4cm- na linha 

mamilar é 6e"1, na linha axilar. Desdobramento 
do segundo ruido. 

Antecedentes pessoais 

Há dois anos teve edemas abdominais e 
palpebrals. 

O ano passado teve novamente edemas, 
mas mais ligeiros. 

Sofre de bronquite há muitos anos. 

Antecedentes hereditários 

Os pais faleceram. Tem dois irmãos sau
dáveis. 

Evolução da doença 

Adoeceu em Janeiro, começando a crescer-
-lhe o abdómen e a aparecerem-lhe edemas 
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nas pernas, depois nos pés, membros superio
res, e por último em todo o corpo. 

Teve sempre apetite. Evacuava diariamente. 
Teve algumas crises de diarreia. Oligúria. Tem 
tido cefaleias intensas e zumbidos nos ouvi
dos. Ultimamente tem tido repugnância pela 
carne gorda. 

Tinha o hábito de beber muito vinho. 
Em 1/4. Não há dores. Ascite diminuída. 
Edemas periféricos quási desaparecidos. 
Bronquite melhorada. 
Fígado excedendo o rebordo costal, me

dindo 7cm- na linha mamilar. 
Área cardíaca aumentada. 
Eixo ventricular-- 15c"\ 
Flecha ventricular = 3cn\5. 
Linha hepato-apexiana = llcm-,5. 
Distância ao esterno — 2cm: 
Pulso = 75. TM. = 14. Tm. ==' 7. 
Em 8/4. Ascite quási ausente. 
Edemas periféricos desaparecidos. 
Sinais de bronquite nas bases pulmonares. 

Diurese 1.500 gr. 
Em 23/4. Pulso = 76. TM. aa 16. Tm. -=7,5. 
Sarridos nas bases. 
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diagnóstico 

Assistolia com enfisema e bronquite cró
nica. 

Prognóstico 

O prognóstico é reservado. 

Tratamento 

20/3 a 25/3 — Esparteína e estricnina (in
jecções). 

20/3a28/3-Teobromina(3H). 
21/3 a 26/3 —Cafeína (injecções). 
23/3 a 23/4 — Pílulas de terpina e codeína. 
10/4 a 26/4-Iodeto de potássio. 

Visto Pode impriínir-se 

sTfviaçp d'almeida, 'dlLaximiano £ctnot>, 

Presidente. Director. 
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