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PROLOGO 

Não tem este modesto opúsculo a preteri
ção de se apresentar como um trabalho pu
ramente original, pois, se é verdade conter 
doutrinas colhidas á custa de observações 
que fizemos, lambem tem outras que bebe
mos em numerosas obras consultadas na bi
blioteca da Faculdade. 

Obrigados por lei a cumprir mais esta 
formalidade, sem o que nos seria negado o 
diploma, que dificuldades e hesitações tive
mos ao empreende-la! Claro é, que na situa
ção em que nos encontrávamos, estava indi
cado um assunto de Anatomia. Uns artigos 
que lemos na «Medicina Contemporânea», 
sobre hernias diafragmaticas e por um caso 
relatado pelo Ex.mo Snr. Dr."Chaves de Le
mos, sugeriu-nos a ideia de fazer o estudo do 
diafragma e aplicar os conhecimentos ana-



tomicos d localisação das hernias diafra-
gmaticas. 

Este assunto precedido d'uns prelimina
res de filogenia e ontogenia, constituirá a su
mula d'esté modesto trabalho, que seria pal
pitante, se tivéssemos a felicidade de encon
trar alguns casos clínicos. Assim, torna-se 
aborrecido por ser quasi puramente anató
mico, relacionando-se apenas com o assunto 
clinico no que diz respeito d localisação das 
hernias diafragmaticas. 

Não discutimos se, pela apresentação 
d'um modesto trabalho como este e que visa, 
principalmente, cumprir os rigores da lei, é 
possível avaliar as habilitações scientificas 
colhidas por um aluno durante o seu tirocí
nio escolar. 

As dificuldades são tantas e o campo de 



acção tão limitado que nos impedem de apre
sentar um trabalho puramente original. 

Por isso, pedimos aos que nos lerem e aos 
que nos julgarem, desculpa de qualquer 
falta. 

* * 

Não podemos terminar sem tornar bem 
claro o nosso reconhecimento a todos os que 
nos ajudaram, em especial, aos distintos clí
nicos dr. Chaves de Lemos e dr. Pedro Vito
rino, a quem devemos as gravuras que se 
encontram n'este trabalho. 



Filogenia 

Trataremos este assunto muito superficialmente, 
limitando-nos a reproduzir ideias bebidas em algumas 
obras que consultamos na biblioteca da Faculdade. 

É pelo musculo diafragma que se efectua a sepa
ração da cavidade primitiva em duas outras que con
têm as vísceras do corpo. 

Esta separação completa é igualmente o resultado 
duma separação gradual, porque o diafragma não apa
rece a principio senão como um anexo muscular dos 
pulmões. 

O papel do diafragma muscular, no mecanismo da 
respiração pulmonar, deixa-nos conhecer o curso desta 
evolução gradual, podendo dizer-se que a grande ele
vação que os órgãos respiratórios atingem marcha a 
par com o do diafragma, quando outras disposições 
compensadoras não intervêm. 

O diafragma falta nos peixes e pode ainda per-
guutar-se se devemos considerar como um começo de 
diafragma, nos anfíbios, alguns feixes musculares que 
envolvem o esofago. 
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Entre os reptis, as tartarugas possuem um mus
culo diafragmatico, mais aparente, constituindo a base 
da lamina peritoneal que envolve os pulmões. Esta 
camada muscular parte quer do corpo das vertebras 
quer das suas apófises transversas costiformes. 

O diafragma falta no crocodilo, porque não se pode 
considerar como tendo" alguma relação directa com 
esta parte, um conjunto de músculos peritoniais, muito 
desenvolvidos, que tomam nascimento sobre a parede 
anterior da bacia. 

Nas aves, o Aptéryx apresenta um diafragma com
pleto que, partindo por duas massas consideráveis da 
coluna vertebral, circunscreve um espaço que contem 
os pulmões e não deixa passar senão o coração. Nas 
outras aves, ele ó substituído por partes, sobretudo 
aponevroticas que estão, apenas em relação, em al
guns pontos, com espaços musculares. A porção ver
tebral é sempre substituida por formações tendinosas. 

Não é senão nos mamíferos que o diafragma se 
torna um septo perfeito, situado entre as cavidades 
abdominal e peitoral, contendo esta ultima o coração. 

A posição obliqua do musculo, nos reptis e aves, 
torna-se transversal. As partes carnudas provem, quer 
da coluna vertebral quer das costelas, e convergem 
para uma parte tendinosa—centro tendinoso — que 
não falta senão raramente (Dauphins), 



Ontogenia 

0 desenvolvimento do diafragma está mais ou me
nos ligado com a formação e encerramento das cavi
dades cardíaca, pulmonar e peritoneal. Porisso, para 
bem comprehendermos a sua formação, teremos que 
nos referir, na nossa descrição, á formação das cavi
dades acima mencionadas. 

Primitivamente, o celôma é muito extenso. Nos 
vertebrados inferiores, pode seguir-se até ao esboço 
da cabeça onde ele forma as cavidades dos arcos vis
cerais. Quando estas cavidades tem desaparecido, em 
seguida á transformação das células das suas paredes 
em elementos musculares, o celôma estende-se para 
diante até ao ultimo dos arcos branquiais. Na sua 
parte anterior, êle constitui uma larga cavidade na 
qual se forma o coração no interior do mesenterio ven
tral. Remark e Kolliker chama a esta cavidade—cavi
dade cervical; His chama-lhe — cavidade parietal. 

Designa-se por cavidade pleuro-peritonial toda a 
porção do celôma embrionário que está caudalmente 
situado com relação á cavidade cervical. Esta ultima 
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alarga-se á medida que o tubo cardíaco se desenvolve, 
atingindo algumas vezes uma capacidade extraordiná
ria, relativamente ao resto do embrião. 

Resulta que a sua parede ventral faz uma saliên
cia muito considerável entre a cabeça e o umbigo. 

Nos primeiros períodos de desenvolvimento, a ca
vidade cervical ou pericardiaca, assim designada por 
alguns autores, começa a separar-se da cavidade 
pleuro-peritoneal primitiva, por um septo transversal, 
ou antes, obliquo no sentido craneo-facial e dorso-
ventral. Este septo parte da parede ventral e das pa
redes laterais do corpo e, dirigindo-se obliquamente, o 
seu bordo livre faz saliência no celôma. É em volta 
deste bordo que a cavidade pericardiaca primitiva 
comunica com as cavidades pleuro-peritoniais primi
tivas. Pouco tempo depois da sua aparição, este septo 
encerra, na sua espessura, todos os troncos venosos 
que se abrem nos seios venosos, quer dizer as veias 
vitelinas, umbilicaes, os canais de Cuvier que recon
duzem o sangue das paredes do corpo. Este septo é 
chamado septo transverso. 

O desenvolvimento do septo transverso está em 
relação intima com o desenvolvimento das veias. 
A parte caudal do septo encerra muito tecido conjun
tivo embrionário e vasos sanguíneos, constituindo uma 
massa que se chama fígado primitivo ou bordaleie 
hepático. É nesta massa que se introduz o esboço 
hepático formado nas dependências do duodeno, assim 
como a rede dos cilindros hepáticos. 

Sobre a face dorsal do septo transverso, vem in-
serir-sc, em to.da a sua extensão, no plano mediano, 
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o septo mesenterico que contem o tubo digestivo so
bre as paredes laterais do qual fazem saliência os es
boços dos pulmões. 

No septo transverso, onde se desenvolve o fígado, ' 
pôde distinguir-se duas partes: uma, craneal, pouco 
ejtensa, ocupada pelos canais de Cuvier e uma parte 
do seio venoso; outra, muito mais considerável ocu
pada pelo fígado sobre a face dorsal da qual este 
órgão forma, á direita e á esquerda, uma grande sa
liência proeminando na cavidade pleuro peritoneal 
primitiva. 

O septo transverso, assim constituido, e ocupado, 
em grande parte, pelo fígado, forma um septo de se
paração, incompleto, entre a cavidade pleuro-perito-
neal primitiva. 

Estas duas cavidades comunicam ainda entre si ao 
nivel do bordo craneal ou livre do septo, que é ocu
pado por uma porção dos canais de Cuvier. Esta 
comunicação ó efectuada por intermédio de dois ca
nais— os diverticulos torácicos do celôma His — e 
que estão situados um, á direita, outro, á esquerda do 
tubo digestivo. Nestes canais, introduzem-se as por
ções craneais dos esboços dos dois pulmões que se 
formam nas dependências da parede ventral do intes
tino cefálico. Estes canais, ainda designados goteiras 
pleuro-pericardiacas de Brachet. constituirão, mais 
tarde, uma parte das cavidades pleurais, emquanto 
qué a larga cavidade com que eles comunicam cra-
nealmente e em que se desenvolve o coração, torna-se 
a cavidade pericardiaça definitiva. 
!' Como se vê, as cavidades pericardiacas, pleurais e 
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peritoneal estão durante algum tempo em comunica
ção. 

Yejamos agora como se fecham e adquirem a sua 
situação e relações definitivas. 

É o pericárdio que se separa primeiro e a primeira 
impulsão deste processo ó dada pelos canais de Cuvier. 

Em uma parte do seu trajecto, cada um dos ca
nais de Cuvier estende-se — dirigindo-se de cima para 
baixo, ao longo da parede lateral do tronco — da pa
rede posterior ou dorsal, onde eles tomam nascimento 
pela reunião da veia jugular e da veia cardinal do 
mesmo lado, ató ao septo transverso. Assim, a parede 
do celôma ó impelida para o interior da cavidade 
pleuro-pericardiaca, determinando a formação duma 
prega pleuro-peritoueal ou pericardiaca. As duas pre
gas, direita e esquerda, tornando-se cada vez mais sa
lientes, no interior da cavidade, a comunicação entre 
a cavidade pericardiaca e as duas cavidades pleurais 
retrae-se cada vez mais. Finalmente, o bordo livre 
destas pregas põe-se em contacto com o mediastino 
posterior, no qual está o esofago e solda-se com ele. 

Depois que a cavidade pericardiaca é fechada de 
todos os lados, as duas cavidades pleurais ficam ainda, 
durante um certo tempo, em comunicação, posterior
mente, com a cavidade peritoneal. 

Os esboços dos pulmões desenvolvem-se então no»-
tavelmente no sentido craneo-caudal. 

A separação entre os dois sistemas de cavidades 
6 devida, em grande parte, á formação de pregas— 
filares de Uskoiv, membranas pleuro-peritoniais de 
Brachet — que, partindo das paredes laterais e dorsal 
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do tronco, para fora dos pulmões, reunem-se ventral-
mente ao septo transverso. 

Pode-se, pois, distinguir, nesta época, no diafra
gma, uma parte ventral que se forma mais cedo e 
uma parte dorsal, pregas ou membranas pleuro-peri-
toniais, que se forma mais tarde. Notamos contudo 
que, no adulto, são as membranas pleuro-peritoniais 
que formam ainda as partes laterais da porção ven
tral do diafragma, quer dizer, aquelas que estão sobre 
os lados da cavidade pericardiaca. 

Acontece algumas vezes que a soldadura das mem
branas pleuro-peritoniais 6 incompleta. 

Resulta desta paragem de desenvolvimento uma 
hernia diafragmatica ; ha uma comunicação entre a ca
vidade abdominal e pleural, uma solução de continui
dade pela qual as ansas intestinais podem introduzir-
se no interior da cavidade pleural. Quando as quatro 
cavidades serosas se encontram completamente sepa
radas, sofrem, para tomarem a forma e dimensões que 
tem no adulto, modificações que nos abstemos de men
cionar por virem descritas nos princípios rudimenta
res de embriologia. Finalmente, o diafragma adquire a 
sua estrutura definitiva, quando os músculos, prove
nientes dos miotômas cervicais, tem penetrado na cou
raça conjuntiva que eles subdividem em folhetos : a 
pleura diafragmatica e o peritoneo diafragmatico. 



O diafragma na espécie humana 

De todas as paredes que limitam a cavidade abdo
minal ó a superior a mais difícil de explorar o estu
dar devido á situação profunda em que se encontra. 
O seu estudo detalhado mostra-nos a importância dos 
conhecimentos anatómicos na localisação das hernias 
diafragmaticas. 

Na nossa descrição, afastar-nos-hemos um pouco 
da clássica, enriquecendo-a com numerosos detalhes 
até hoje não mencionados que conseguimos obter á 
custa de observações, realisadas no Teatro Anatómico 
da Faculdade de Medicina do Porto. 

Os instrumentos de que nos servimos para fazer 
este estudo foram: compassos de espessuras com for
mas e graduações variadas, parafuso micrometrico, 
fitas métricas de pano e metálicas, laminas de chumbo, 
principalmente empregadas para medir a curvatura 
dos diferentes arcos formados pelas fibras musculares, 
fole com tubo chato para produzir enfizema sub-peri-



31 

toneal o que facilita a separação do peritoneo do dia
fragma, bisturis, tesouras, etc. 

Técnica de dissecação 

Consultando vários autores sobre este assunto, no
tamos que quasi todos tem ligado pouca atenção á 
dissecação do diafragma. Assim, H. Rouvière diz «As 
faces superior e inferior do diafragma serão disseca
das quando se tiver terminado a preparação dos ór
gãos contidos na cavidade torácica e abdominal.» 
H. Baunis et A. Bouchard jdizem «É preciso abrir a 
cavidade abdominal e tirar todas as vísceras que nóla 
se encontram. Esta ablação deve ser feita cora pre
caução, principalmente ao nivel do bordo posterior do 
fígado onde se 6 obrigado a cortar a veia cava infe
rior, porque o menor buraco feito no diafragma pro
duz o enfraquecimento. O esofago e a veia cava de
vem ser ligados e cortados abaixo da ligadura. Isto 
feito não ha mais do que tirar o peritoneo com pin
ças de dissecação e cabo do escalpelo.» Poirier, «A ca
vidade torácica deve estar intacta, senão o ar pene
trando aí enfraquece o musculo prejudicando a disse
cação. Coloca-se o cadaver em decúbito dorsal e com 
um cepo exagera-se a curvatura lombar. A cavidade 
abdominal estando aberta, destacam-se as vísceras aí 
contidas. Depois de osvasiado o abdomen, procedc-se 
á dissecação do musculo principiando pelos pilares. 
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Técnica pessoal 

Nos matadouros municipais o processo empregado 
para tirar a pele das vitelas 6 ideutico ao que empre
gamos para separar o peritoneo da face inferior do 
diafragma. 

Um fole, tendo adaptado na extremidade da tubu
ladura um tubo chato que é introduzido numa botoei
ra feita na parede abdominal um pouco para fora da 
linha média, eis um simples aparelho que facilita os 
resultados desejados. 

Depois de ter insuflado uma grande quantidade de 
ar, forma-se um enfisema sub-peritoneal que destaca 
mecanicamente, embora com lentidão o peritoneo das 
paredes abdominais. 

Depois procede-se á evacuação da cavidade abdo
minal do seguinte modo: 1.° Laqueação do esofago 
ao nivel do cardia e sua secção imediatamente abaixo 
da ligadura. 2.° Ligadura do colon ileo-pelvico junto 
da sua porção terminal. 3.° Extração dos diferentes 
segmentos do tubo digestivo compreendidos entre as 
ligaduras. 4.° Laqueação da veia cava inferior junto 
do bordo posterior do fígado e extração desta glân
dula. 5.° Extração dos rins. 

Eis o processo empregado nas nossas observações. 



Observação I 

Cadaver de V: J. D. de 50 anos de idade, viuva, 
domestica, natural de Cabeceiras de Basto. 

• Causa da morte — Indeterminada. 

O diafragma neste exemplar apresentasenos como 
um septo musculoaponevrotico, completo que divide 
a cavidade toracicoabdominal em dois andares: um, 
superior — cavidade torácica — outro inferior — cavi

dade abdominal. 
Examinado pela face inferior, notase que tem a 

forma de abobada de concavidade voltada para baixo, 
cujo ponto culminante se encontra no hipocondrio 
direito. 

Situação — Situado na base do tórax, onde se 
insere pela sua periferia, o diafragma tem uma dire

cção obliqua de cima para baixo e de diante para 
traz, descendo mais na parte posterior que na anterior. 

Em virtude desta situação e da forma do diafra

gma, resulta que a capacidade das cavidades torácica 
■i 
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e abdomiual é diferente, isto é, a primeira, menor 
que a segunda. 

Dimensões — Diâmetro antero-posterior, desde o 
apêndice xifoideo ao orifício aórtico —13 cm. 

O mesmo depois de planificado passando pelo flanco 
esquerdo do orifício da veia cava inferior —19,5 cm. 

Diâmetro antero-posterior, na parte módia do hi-
pocondrio direito, desde a duodécima costela á arti
culação da sétima com a oitava cartilagem costal — 
19 cm. 

O mesmo depois de planificado, tornado ao mesmo 
nivel — 38 cm. 

Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-
pocondrio esquerdo, desde a duodécima costela á arti
culação da sétima com a oitava cartilagem costal — 
17,5 cm. 

O mesmo depois de planificado — 32 cm. 
Diâmetro transversal tomado ao nivel da decima 

costela — 24 cm. 
O mesmo depois de planificado — 56 cm. 

Peso total do diafragma— 163 gr., assim distri
buídos*; 

Parte muscular —151 gr. 
Parte apouevrotiea —12 gr. 

O peso da parte muscular está assim dividido : 

Pilar esquerdo —• 9 gr. 
Pilar direito — 10 gr. 
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Os 132 gr. restantes pertencem ás fibras 
externais, eostais e lombares laterais. 

Côr — Branco e resplandecente na sua parte mé
dia, avermelhado na periferia, isto é, côr de carne 
muscular. 

Consistência — Na parte central, muito consisten
te, na parte periférica, ligeiramente mole, em parte, 
talvez, devido a alterações cadavéricas. Todo o septo 
muscular aponevrotico apresenta uma certa tensão, 
que se conserva emquanto o ar não penetra na cavi
dade torácica. 

Inserções — Sob o ponto de vista macroscópico, 
podemos considerar no diafragma duas porções per
feitamente distinctas : uma, central, aponevrotica, ou
tra, periférica muscular. 

Por comodidade de estudo, estudaremos separa
damente cada uma destas porções, começando pela 
parte aponevrotica. 

Situação do centro frénico — O centro frénico 
não está situado n^ parte central do diafragma, en-
contra-se mais proximo do externo do que da coluna 
vertebral. A parte mais saliente do lobo anterior dista 
do apêndice xifoideo 6,5 cm; a extremidade posterior 
do lobo direito, da duodécima costela, 9,5 cm, a do 
lobo esquerdo, 14 cm; a parte média do bordo exter
no do lobo esquerdo, da décima costela, 17 cm; a 
parte média do bordo externo do lobo direito, igual-
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mento da décima costela, 20 cm ; a parte posterior do 
lobo médio ao orifício esofágico, 1,5 cm; a parte mé
dia do bordo iutorao do lobo direito ao bordo anterior 
do pilar direito, 7 cm; a parte média do bordo inter
no do lobo esquerdo ao pilar esquerdo 4 cm; a dis
tancia, do vértice do angulo a — formado pelo lobo an
terior e lobo esquerdo — ao orifício esofágico, 6 de 4 
cm ; a distancia do vértice angulo (3 — formada pelo 
lobo anterior e lobo direito — ao orifício esofágico é 
de 6 cm. 

Se consultarmos os tratadistas, sobre este assunto; 
cada um apresenta a sua descrição, divergindo todos, 
principalmente no que diz respeito á disposição das 
fibras tendinosas do centro frénico. 

Julgamos que a nossa descrição, que não dire
mos clássica, visto o numero de observações ser muito 
limitado, ó a que mais frequentemente se encontra. 

O centro frénico tem a forma duma folha de trevo 
— comparação feliz, porque traduz perfeitamente a sua 
configuração — em que podemos considerar três lobos, . 
um médio ou anterior e dois laterais. 

O lobo anterior tem uma forma quadrangular de 
ângulos arredondados, no qual podemos considerar um 
bordo anterior, outro posterior, artificialmente limita
do por um plano que passa pelos vertices dos ângu
los at e (3, e dois bordos laterais, direito e esquerdo. 

Se examinarmos a parte média do lobo anterior 
do centro frénico, notamos, em um grande numero de 
exemplares, uma espécie de rafe que resulta do en-
trecruzamento das fibras tendinosas. Este lobo apre-
seuta-nos as seguintes dimensões : comprimento, to-
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mado da parte média do bordo anterior á parte média 
do bordo oposto, 6,5 cm ; largura, ao nivel da sua 
base, 5 cm. 

O lobo direito tem de comprimento 15 cm;, de 
largura na sua parte media 7 cm. 

Como se vê por estas dimensões, o lobo direito 
tem uma forma elipsoidal com o grande eixo dirigido 
obliquamente de dentro para fora e de diante para 
traz. Junto da sua extremidade interna, encontramos 
um orifício de forma triangular, limitado por bandicu-
las que resultam da condensação de fibras tendino-
sas e a que noutro logar nos referiremos. 

O lobo esquerdo tem de comprimento 10 cm e de 
largura na sua parte media 3 cm. 

Como se vê, o lobo esquerdo tem, como o direito, 
uma forma elipsoidal cujo eixo maior tem uma dire
cção idêntica á do direito. 

Os dois eixos maiores dos lobos laterais, prolon
gados para diante, encontrar-se-hiam na parte média 
do bordo posterior do lobo anterior e formariam en
tre si um angulo cuja abertura varia conforme os 
exemplares observados. 

Constituição anatómica — O centro frénico re
presenta no diafragma o mesmo papel que um tendão 
num musculo. Na realidade, podemos considera-lo 
como um verdadeiro tendão, não só sob o ponto de 
vista fisiológico, mas também no que respeita á cons
tituição anatómica. 

Como todos os tendões, o centro frénico ó consti
tuído por um conjunto de fibras tendiíiosas que apre-
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isentam, em todos os exemplares que observamos a 
particularidade do se condensarem em bandiculas per
feitamente distintas, em volta dos orifícios que se en
contram no centro irónico. 

Além do orifício da veia cava inferior, que facil
mente se compreende a sua formação, depois de ex
pormos a disposição das fibras tendinosas do centro 
frénico, encontramos numerosos orifícios de pequenas 
dimensões, mas facilmente visíveis, que dão passagem 
a vasos e nervos que se distribuem no diafragma. 

Qual ó a disposição das fibras tendinosas do cen
tro frénico? Os autores divergem bastante sobre este 
assunto. 

Segundo as nossas observações, uma das formas 
que mais frequentemente encontramos é a seguinte: 
Examinado pela face abdominal, nota-se que no lobo 
esquerdo, as fibras tomam duas direcçOes distintas, 
uma transversal, outra longitudinal. As fibras trans
versais vão directamente do bordo externo ao interno 
para aí se continuarem com as fibras musculares. 

As fibras longitudinaes condensam-se numa ban-
dicula que contorna o bordo interno do lobo esquerdo, 
cruzando as extremidades internas das fibras, ha pouco 
mencionadas, e, penetrando no lobo anterior, espal ha
se num largo leque cujas fibras terminam no bordo 
direito do lobo médio. No momento em que esta ban-
dicula que se vê nitidamente pela face abdominal, 
(Fig. 1) cruza a base do lobo anterior, dá origem pelo 
seu bordo anterior a numerosas fibras arciformes, cuja 
concavidade olha a linha oxial e que terminam no 
bordo anterior do lobo médio. 
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No lobo direito, as fibras tendinosas tornam duas 
direcções idênticas á do lobo esquerdo. 

As fibras transversais tomam origem no bordo 
externo e extremidade posterior do lobo direito, e 
daí dirigem-se de fora para dentro, descrevendo arcos 
cuja concavidade olha para diante e para dentro. As 
què partem da extremidade posterior seguem, no 
bordo interno do lobo, uma direcção quasi antero-pos-
terior, condensando-se, junto do flanco interno do ori
fício da veia cava inferior, com as fibras que partem 
do bordo externo, numa bandicula que contorna o 
orifício mencionado e, introduzindo-se por baixo da 
que descrevemos no lobo esquerdo, penetra no ante
rior, terminando num largo leque cujas fibras se per
dem no bordo esquerdo do lobo anterior. 

No momento em que esta bandicula penetra no 
lobo anterior, dá origem a fibras arciformes, de con
cavidade voltada para a linha axial, que terminam no 
bordo anterior deste lobo. 

As fibras longitudinaes tomam origem na extre
midade posterior e bordo interno do lobo direito e daí 
dirigem-se de dentro para fora e dotraz para diante, 
descrevendo arcos cuja concavidade olha a linha mé
dia, e, ao atingir o flanco externo do orifício da veia 
cava inferior, dividem-se em dois grupos: externo e 
interno. O externo recurva-se para fora para terminar 
no bordo externo do lobo direito ; o interno, umas 
vezes, termina na base do lobo anterior, mas, no 
maior numero dos casos, como se vê na fig. 1, con
torna o orifício da veia cava inferior e, passando 
abaixo da bandicula a que ha pouco nos referimos no 
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lobo direito, vem terminar no bordo externo do lobo 
esquerdo. 

Por isto se vê que as fibras mais internas da ban-
dieula longitudinal disp5em-se em S deitado (GO) em 
que uma das partes está situada no lobo direito e a 
outra no esquerdo. 

Se examiuarmos pela face superior o centro fró-
nico (fig. 2), nota-se que, no lobo direito, as fibras 
tomam direcções idênticas ás que observamos na face 
inferior. 

As fibras longitudinais formam um bordalete que 
segue o bordo interno do lobo direito, fuudindo-se, 
algum tempo depois do seu trajecto, com as fibras 
transversais que partem do bordo externo do mesmo 
lobo e contornam o lado postero-externo do orifício 
da veia cava, para dar logar a uma bandicula que, 
depois de ter contornado o orifício precedente, se de
compõe em dois grupos de fibras: um penetra no lobo 
anterior, expandindo-se num largo leque de fibras ar-
ciformes, de concavidade voltada para a linha média, 
que terminam no bordo anterior do lobo mediu, outro 
contorna a porção anterior do orifício esofágico e con-
tiiíua-se com as fibras longitudinaes do bordo interno 
do lobo esquerdo. 

O espaço angular,, limitado pelo bordalete e fibras 
transversais com que se funde, 6 preenchido pelas 
fibras arciformes, que descrevemos na face inferior, e 
por fibras obliquas que partem da bissetriz do angulo, 
para terminarem no bordo externo. 

No lobo esquerdo, as fibras tem uma direcção lon
gitudinal. 
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As mais internas, coudensaudo-so, formam uma 
bandicula que contorna o flanco anterior do orifício 
esofágico e se continua com as fibras longitudinais do 
lobo direito, formando assim longas arcadas cujas ex
tremidades estão situadas nas dos lobos laterais. 

As mais externas tem uma forma mais ou menos 
curvilínea e terminam no bordo externo do lobo es
querdo. 

Como se vê pela nossa descrição, o lobo anterior 
ó formado por fibras arciformes que, examinadas pela 
face inferior, são unidas por fibras transversais, na 
parte anterior do lobo médio e cujas extremidades 
terminam nos bordos laterais do respectivo lobo. 

Notamos, pois, que os orifícios, situados no cen
tro frénico, quer o da veia cava inferior, quer o eso
fágico, são circundados por bandiculas que resultam 
da condensação das fibras tendinosas. 

Ao nivel dos pequenos orifícios, que dão passa
gem aos vasos e nervos que se destinam ao diafragma, 
as fibras aponevroticas descrevem verdadeiros anéis 
que se unem aos órgãos que os atravessam por ganga 
de tecido conjuntivo. 

Junto da extremidade interna do lobo direito, en
contramos um orifício triangular curvilíneo (fig. 1) — 
orifício da veia cava inferior — em que podemos con
siderar um bordo antero-externo, curvilíneo, formado 
pelo grupo interno das fibras longitudinais, no mo
mento que contornam o flanco externo da veia cava 
inferior, um bordo postero-interno, outro postero-ex-
terno, que resultam da fusão das fibras que se desta-
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ram do bordo externo e da extremidade posterior do 
lobo direito. 

Este orifício dista da extremidade posterior 10 cm; 
o bordo antero-externo dista do bordo externo 2 cm ; 
o angulo, formado pela reunião dos dois lados, pos-
tero-interno e postero-extorno, dista igualmente do 
orifício esofágico 3 cm. 

Parte muscular —Do contorno do centro frónico, 
destacam-se os feixes musculares que, irradiando em 
diversas direcções, vão procurar a sua inserção, quer 
na base do tórax, quer na colima vertebral. Estes 
feixes, verdadeiros ventres, visto alguns autores con
siderarem o diafragma como um musculo poligastrico, 
podem ser divididos em três grupos e classificados se
gundo a direcção, ou atendendo ao plano esquelético, 
onde tomam as suas inserções, e assim temos feixes 
anteriores, posteriores e laterais, ou externais, costais 
e lombares. 

Descrevamos separadamente cada um destes gru
pos. 

Os feixes externais ou anteriores, destacam-se do 
bordo anterior do lobo módio e daí dirigem-se, os 
mais internos, de cima para baixo e de traz para 
diante e, os mais externos, de cima para baixo e de 
dentro para fora, e, descrevendo arcos cuja concavi
dade olha para traz, para se inserirem na face poste
rior e bordos do apêndice xifoideo. Estas fibras, que 
tem de comprimento 5 cm., formam duas laminas mus
culares distintas colocadas de cada lado da linha mé
dia. 
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No exemplar que estamos estudando, os bordos 
internos das referidas bandiculas ficam separados por 
um espaço angular de abertura dirigida para baixo, 
que ó preenchido por uma camada de tecido celular 
e onde o peritoueo entra em contacto imediato com 
a pleura. 

O afastamento dos feixes, ao nivel do apêndice 
xifoideo é de 1 cm. 

Do bordo externo do feixe externai direito, desta-
ca-se, ao nivel da sua base, um feixe muscular que 
cruza a face posterior do apêndice xifoideo, e, atra
vessando o angulo costo-xifoideo direito, segue apro
ximadamente a bissetriz deste augulo e vem fundir-se 
com as fibras do transverso do abdomen. 

O bordo externo das bandiculas externais fica se
parado dos feixes costais por um espaço angular de 
abertura inferior preenchido, como no que ha pouco 
mencionamos, por tecido celular. Neste espaço, o pe-
ritoneo e a pleura apresentam relações idênticas ás 
que, ha pouco, mencionamos para o espaço externai. •' 

A disposição dos feixes costais varia um pouco 
seguudo se examina na metade esquerda ou direita do 
diafragma. A esquerda, estes feixes tomam origem 
no bordo esquerdo do lobo anterior, bordo externo e 
extremidade posterior do lobo esquerdo. 

•Por comodidade de estudo estas fibras podem ser 
divididas em três grupos: anterior, médio e posterior. 

As fibras que constituem o grupo anterior e que 
ficam compreendidas entre o angulo a e a extremida
de anterior do bordo esquerdo do lobo anterior, diri-
gem-se de cima para baixo o de traz para diante, des-
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crevendo arcos com a abertura dirigida para traz, 
para se virem inserir na face interna e bordos da 6.» e 
7.* costelas. O comprimento destas fibras vai aumen
tando á medida que nos aproximamos das fibras do 
segundo grupo. 

Se examinarmos estas fibras pela face abdominal, 
veremos que tem a forma dum S itálico, devido á sa
liência que forma dentro do tórax a articulação da 
7." com a 8.a cartilagem costal. 

As fibras que constituem o grupo médio e que 
ficam compreendidas entre o angulo a e a extremida
de posterior do bordo externo do lobo esquerdo, diri-
gem-se de cima para baixo e de dentro para fora, 
descrevendo arcos cuja abertura olha a linha média, 
para se virem inserir na face interna e bordos da 8.a, 
9.a e 10.a costelas. 

Estas fibras tem de comprimento, as mais anterio
res, 15 cm; as médias, 16 cm e as posteriores 15 cm. 

As fibras do grupo posterior destacam-se da ex
tremidade posterior do lobo esquerdo e daí dirigem-se 
de cima para baixo, de dentro para fora e de diante 
para traz, descrevendo arcos cuja concavidade está 
dirigida para diante e levemente para dentro, para se 
virem inserir na L0.a costela. Estas fibras tem de 
comprimento 13 cm. 

Se examinarmos as fibras costais do lado direito 
veremos que as podemos dividir dum modo idêntico 
ás esquerdas. As fibras direitas distinguem-se das es
querdas pelo seguinte: são maiores, assim, as fibras 
anteriores tem de comprimento 14 centímetros, as 
médias 19 cm e as posteriores 16. 
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Os arcos descritos pelas fibras musculares são 
maiores, apresentando, por consequência, cordas maio
res que as respectivas dos arcos esquerdos. 

Se examinarmos cuidadosamente a constituição 
fasciculada do diafragma, veremos que as fibras cos-
tais direitas estão mais unidas, mais agrupadas, não 
apresentando esta espécie de iutersticios que um gran
de numero de vezes se nota na metade esquerda do 
diafragma e que dão a impressão de verdadeiros iu
tersticios. 

Chamamos a atenção para este facto que, junta
mente com o que nos ó fornecido pelas mensurações 
do diafragma, nos orienta o espirito para a localisa-
ção das hernias diafragmaticas adquiridas. 

As fibras lombares apresentam-nos uma disposi
ção que varia segundo se examinam aos lados ou ao 
nivel da coluna vertebral. 

Nas regiões laterais da coluna as fibras lombares 
tem uma disposição idêntica tanto á direita como á 
esquerda. 

Elas tomam origem nas extremidades e bordos 
internos dos lobos respectivos, e daí dirigem-se de 
cima para baixo e de fora para dentro para se virem 
inserir em duas bandiculas fibrosas, uma que cruza a 
face anterior do quadrado dos lombos e que resulta 
dum espessamento da aponévrose que recobre este 
musculo, denominado ligamento cintrado do diafra
gma, outra, que resulta dum espessamento da aponé
vrose que recobre o musculo psoas iliaco na sua parte 
mais elevada, designado por areada do psoas. 

O ligamento cintrado do diafragma (fig. 3) tem a 
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Fio. 3 

P D, pilar direito.— P E, pilar esquerdo.— P A, pilar acessório; — 
F A, feixe anastomotic^.— PT, plano de transição das fibras. 
musculares para as aponevrolicas. — AS, arcada supranume
rária.— AP, arcada do psoas. — L C, ligamento clntrado do 
diafragma. — II, hiatus costo-diafragmatico. — 0 E, orifício eso
fágico. — 0 A, orifício aórtico. 

forma duma arcada idêntica á de Douglas, inserindo-se 
pela sua extremidade externa no vértice da duodé
cima costela e pela interna na apófise transversa da 
l." ou 2.a vertebra lombar. 
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A arcada do psoas fica imediatamente para dentro 
do ligamento cintrado, junto das inserções superiores 
do psoas, inserindo-se, pela sua extremidade externa, 
na apófise transversa da 2.a vertebra lombar e pela 
interna, no corpo da mesma vertebra. 

Em alguns exemplares, como se vê na fig. 3, a 
extremidade interna da arcada do psoas continua-se 
com a extremidade externa duma arcada supranume
rária na convexidade da qual se vem inserir os feixes 
musculares que constituem o pilar acessório. A fig. 4 
mostra-nos claramente esta disposição. 

AS 

Fm. 4 

AS, arcada supranumerária. 

Quando se prepara o diafragma, para pormos em 
evidencia o ligamento cintrado, o processo mais sim
ples consiste em desinserir as fibras lombares que se 
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inserem na faca anterior do ligamento. Imediatamente, 
nos aparece com a sua forma clássica, lançado como 
um arco ligeiramente abatido, entre as peças esquelé
ticas a que acima nos referimos. ' •' 

Como veremos nesta observação e em muitas ou
tras, e, talvez, com mais frequência de que muitos 
autores julgam, as fibras lombares do diafragma, junto 
da duodécima costela, apresentam uma falha de tecido 
muscular, dando assim logar a um espaço de forma 
triangular de base inferior, denominado hiatus costo-
áiafragmatic.o, cujo pavimento é constituído pela 
pleura (fig. 3). 

Facilmente se comprehenderá a importância que 
este conhecimento anatómico tem em clinica, pois 
uma coleção purulenta perinefrótica pôde, visto ser o 
rim o órgão que está em contacto com este espaço, 
passar para a pleura e infectar esta serosa. 

Na linha média, isto 6, ao nivel da coluna, as 
fibras lombares condensam-se em duas massas distin
tas, que sob o nome de pilares vem tomar a sua in
serção na coluna vertebral. 

Examinaremos detalhadamente cada um dos pi
lares. 

O pilar direito ó constituído por fibras que se des
tacam do bordo interno do lobo direito e bordo pos
terior do lobo anterior. Do seu ponto de origem, as 
fibras dirigem-se de cima para baixo, as mais inter
nas de diante para traz e as mais externas, de fora 
para dentro, fundindo-se em uma massa muscular 
que, conservando a sua individualidade durante todo 
o seu trajecto, se vem lançar num tendão que se in-
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sere na coluna, em pontos diferentes que variam se
gundo os exemplares. 

Diz-nos a geometria que uma superfície cónica de 
revolução pode ser gerada por um eixo que se move 
em torno dum ponto fixo conservando constantemente 
uma das extremidades sobre uma circumferencia cha
mada directriz. 

Se o ponto fixo se encontrar, não na parte média, 
mas proximo da extremidade inferior gerar-se-ha um 
cone em que as folhas terão dimensões diferentes. 

Se achatarmos este cone no sentido anteroposte
rior e dermos uma rotação de 90° á folha superior, 
obter-se-ha uma figura geométrica que nos dará dum 
modo nitido a forma do pilar direito do diafragma. 

O pilar direito tem, pois, a forma dum cone em 
que as folhas apresentam dimensões diferentes. A su
perior, muscular, tem de comprimento 14 cm, a in
ferior, tendinosa, 4 cm ; o comprimento total do pilar 
é de 18 cm. 

Examinaremos por comodidade de estudo cada 
uma das folhas deste pilar. 

Na superior, podemos considerar uma face exter
na, outra interna, um bordo anterior, um posterior, 
uma base e um vértice. 

A base está dirigida para cima e continua-se com 
as fibras tendinosas do bordo interno do lobo direito e 
bordo posterior do anterior. 

A face externa 6 plana, mais ou menos fascicula-
da e coberta, em parte, pela veia cava inferior. A in
terna está coberta com uma camada de tecido celular 
laxo o que dificulta um pouco a direcção em virtude 
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da aderência intima deste tecido, e repousa, em parte, 
sobre a coluna vertebral, permanecendo em contacto 
com o flanco direito do esofago e da aorta. 

O bordo anterior rectilíneo recebe, na união do 
seu terço superior com os dois terços inferiores, um 
feixe muscular, verdadeiro feixe anastomotico, que lhe 
envia o bordo anterior do pilar esquerdo e que, cru
zando a linha inódia, como se vê na fig. 3, se conti
nua com as fibras musculares do pilar direito. 

Nesta observação, o bordo posterior apresenta-nos 
uma individualidade perfeita, em todo o seu trajecto, 
e 6 flanqueado a curta distancia por um feixe muscu
lar chamado pilar acessório (8g. 3). Entre estes feixes 
passam os esplanenicos. O vértice está situado no 
ponto em que as fibras musculares se continuam com 
as tendinosas. 

Como se vê pela figura, a continuação das fibras 
musculares com as tendinosas ó indicada por uma li
nha obliqua de cima para baixo e de dentro para fora 
o-que nos indica que as fibras musculares terminam 
a niveis diferentes, ou o que equivale a dizer que o 
plano de secção das fibras musculares, no momento 
em que se continuam com as fibras tendinosas, é ta
lhado em bico de clarinete. 

Mais tarde, veremos a importância fisiológica deste 
conhecimento anatómico, quando tratarmos dos orifí
cios do diafragma. 

A parte inferior do pilar direito é tendinosa e vem 
inserir-se na coluna, ao disco intervertebral que une 
a 2.a á 3.a vertebra lombar, ao corpo da 2.* e 3.a 

Apresenta-nos as seguintes dimensões: altura, 
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4 cm; largura ao nivel da base 2 cm; ao nivel do 
vértice 0,5 cm. 

Como para a parte muscular, podemos considerar 
no tendão uma face anterior, outra posterior, um bor
do interno, outro externo, uma base e um vértice. 

A face anterior 6 coberta, em parte, pela veia cava 
inferior e aorta. Nela se vê um sulco profundo nos 
casos em que existe pilar acessório, pilar este que, 
depois de fundido com o principal, vai inserir-se na 
coluna vertebral. 

Nesta observação, tal sulco não existe, visto haver 
uma arcada supranumerária lançada entre o tendão 
do pilar principal e a extremidade interna da arcada 
do psôas, na convexidade da qual se vão inserir as 
fibras musculares do referido pilar (fig. 4). 

A face posterior adere, na coluna vertebral, âs 
vertebras a que noutro logar nos referimos. Na parte 
media da circumferencia da vertebra, o tendão salta 
como uma ponte dum ponto ósseo a outro, formando 
assim, com a respectiva goteira vertebral, anéis osteo-
fibrosos por onde passam os vasos lombares. O bordo 
interno continua-se com o ligamento vertebral comum 
anterior, o externo envia, em um grande numero de 
casos, expansões fibrosas para as arcadas mais eleva
das do psôas iliaco. 

A base conserva a sua individualidade, neste 
exemplar, até á 3.a vertebra lombar. Na realidade o 
tendão do pilar termina aquele nivel ? Em quasi todas 
as nossas observações, verificamos que o tendão se ex
pande num largo leque cujas fibras cobrem os flancos 
da coluna lombar para terminarem, as mais externas, 
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no angulo sacro-vertebral, o, as mais internas, nas 
primeiras vertebras sagradas. 

As fibras que constituem o pilar esquerdo tomam 
origem no bordo interno do lobo esquerdo e bordo 
posterior do lobo anterior e daí as suas fibras tomam 
uma direcção idêntica á das fibras que constituem o 
pilar direito, fundiudo-se numa massa muscular dis
tinta, para se inserirem por intermédio dum tendão á 
coluna vertebral. 

O pilar esquerdo tem a forma duma folha de cone 
achatado no sentido transversal. 

Como para o pilar direito, podemos considerar 
duas partes distintas, uma superior muscular que tem 
de comprimento 12 cm, outra inferior tendinosa que 
tem de comprimento 3 cm. O comprimento total do 
pilar esquerdo ó de lõ cm. Vê-se, pois, por estes nú
meros que o comprimento deste pilar ó menor que o 
do direito, tanto pelo que diz respeito á parte muscu
lar como á tendinosa. 

Examinaremos separadamente cada uma das por
ções que constituem o pilar esquerdo, seguindo nesta 
descrição a mesma ordem que para o pilar direito: 

Na parte muscular, podemos considerar-lhe uma 
face externa, outra interna, um bordo anterior, outro 
posterior, uma base e um vértice. A base está dirigida 
para cima e contiuua-se com as fibras tendinosas do 
bordo interno do lobo esquerdo e bordo posterior do 
lobo anterior. 

A face externa 6 mais plana que a sua homologa 
do pilar direito e apresenta algumas fibras muscula
res lisas que aderem intimamente ás fibras estriadas 
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do pilar esquerdo, cujo conjuncto constitui o musculo 
de Treitz que suspende o angulo duodeno-jejunal. 

A face interna é coberta por uma camada de teci
do celular laxo que se dispõe dum modo idêntico ao 
que encontramos na face interna do pilar direito. O 
bordo anterior é rectilíneo e um pouco mais delgado 
que o do pilar do lado oposto. 

Do bordo anterior destaca-se um feixe muscular 
bastante espesso que, depois de ter cruzado a linha 
módia se funde com o bordo anterior do pilar direito. 

O bordo posterior continua-se com os feixes lom
bares laterais. O vértice, com as fibras tendinosas que 
constituem o tendão do pilar esquerdo. 

Como para o pilar direito, o plano de transição 
das fibras musculares para as tendinosas ó indicado 
por uma linha obliqua de cima para baixo e de den
tro para fora, isto 6 talhado em bico de clarinete. 

A parte tendinosa de forma retangular insere-se á 
coluna vertebral ao corpo da 2.a vertebra lombar e á 
menisca subjacente. 

Podemos considerar-lhe duas faces, anterior e pos
terior, e quatro bordos, interno, externo, superior e 
inferior. 

A face anterior apresenta-nos, muitas vezes, um 
suico profundo idêntico ao que encontramos no pilar 
direito e que é determinado pelo tendão do pilar aces
sório, quando existe. Como se vê na fig. 3, este exem
plar não apresenta pilar acessório esquerdo. 

A face que vimos tratando é coberta em grande 
parte pela face posterior da aorta. 

A face posterior repousa sobre a coluna e com-
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porta-se em presença das goteiras vertebrais dum 
modo idêntico ao pilar direito. Do bordo interno des-
taca-se um feixe que conserva durante algum tempo 
a sua individualidade, fundindo-se depois com o liga
mento vertebral comum anterior. Do bordo externo 
destaca-se uma expansão fibrosa que se continua com 
a arcada mais elevada do psôas. O bordo superior é 
ligeiramente obliquo, o inferior conserva a sua indi
vidualidade até á 2.a vertebra lombar, expandindo-se 
depois um largo leque que se comporta dum modo 
idêntico ao que observamos no tendão do pilar direito. 

Esta descrição, que encontramos em quasi todos 
os exemplares, varia um pouco como se vê na fig. 3. 

Os tendões dos pilares terminam por um sistema 
de arcadas de cujas extremidades partem feixes que 
conservam, durante algum tempo, a sua individuali
dade para se fundirem ao nivel da 4.a lombar com o 
ligamento vertebral comum anterior. 

Em face do exposto a descrição do ligamento ver
tebral comum anterior, apresentada pelos tratadistas é 
um pouco modificada depois das nossas observações 
(fig. 5 e 6.) 

Segundo os clássicos, o ligamento vertebral co
mum anterior tem, na região cervical, a forma duma 
fita fibrosa, triangular, que cobre a parte média da 
coluna. 

Na região dorsal esta bandicula decompõe-se em 
três partes: uma mediana, muito espessa, resistente, 
de aspecto nacarado, que se continua com a bandi
cula da região cervical, e duas laterais muito mais 
delgadas que cobrem os flancos da região dorsal. 
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LVCá 
L VC A 

Fio. 5 F ia . 6 

L V C A, segundo os clás
sicos. 

L V C A, segundo as nos
sas observações. 
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Na porção lombar da coluna, o ligamento sofre 
um retraimento notável, ficando reduzido apenas a 
uma bandicula mediana que, depois de ter coberto a 
parte média da coluna lombar, vem terminar na face 
anterior do sacro a niveis diferentes. 

Segundo a nossa descrição o ligamento tem a 
mesma forma e disposição na região cervical e dorsal, 
mas na lombar temos a considerar ainda três porções: 
uma mediana que 6 formada pelo ligamento vertebral 
propriamente dito e duas laterais que se continuam 
com as homologas da região dorsal e que são forma
das pelas expansões dos pilares. 

Do exposto, se conclue que o ligamento vertebral 
comum anterior tom uma forma losangica que, por 
comodidade de estudo, podemos decompor em dois 
triângulos. Um superior, tendo o vértice no atlas e a 
base no promontório, outro inferior em que o vértice, 
na maior parte dos casos, está situado ao uivei da 2.a 

ou 3.a vertebra sagrada e a base no promontório, con-
tiuuando-se com a base do triangulo superior. 

O espaço limitado pelos pilares é dividido pelo 
feixe anastomotico, que o pilar esquerdo envia ao di
reito, em dois espaços secundários, um superior com 
a forma de raquete cujo cabo resulta da fusão do feixe 
anastomotico com o bordo anterior do pilar direito. 
Esta botoeira por onde passa o esofago tem de com
primento 6 cm e de largura, ao uivei da sua parte 
módia, 2 cm. 

O inferior, por onde passa a aorta tem a forma 
*dum gancho de cabelo, apresentando as seguintes di-
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mensões: comprimento 9 cm; largura junto da sua 
parte média 1 cm. 

Debaixo do ponto de vista da constituição anató
mica, os dois orifícios que acabamos de mencionar 
são diferentes. 

Assim, emquanto que o superior ó todo muscular, 
o inferior 6 limitado em toda a sua extensão por te
cido fibroso. O conhecimento d'esté facto tem impor
tância em clinica, visto o tecido muscular poder apre
sentar spasmos que comprimem o esofago. Pactos 
d'esta ordem, encontram-se e não com muita raridade 
em clinica. 

Espessura do diafragma—Este musculo não 
apresenta a mesma diferenciação em todos os pontos 
da sua superficie. Ha nesta parede, como nas outras 
que limitam a cavidade abdominal, verdadeiros pon
tos fracos que podem ser forçados e dar origem a 
hernias. 

Esta diferenciação varia segundo se examina na 
parte muscular ou na aponevrotica, tanto á direita 
como á esquerda. 

Parte muscular, lado direito: 

Feixes externais — 4,75 mm. 
» costais — 4,6 mm. 
» lombares — 4,6 mm. 

Lado esquerdo; 
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Externais — 4,75 ram. 
Gostais — 4,5 mm. 
Lombares — 4,5 mm. 
Parte aponevrotica, lado direito — 4 mm. 

» » » esquerdo— 4 mm. 

Relações — As relações do diafragma variam se
gundo se examinam pela face abdominal ou torácica. 
Por comodidade do estudo a face abdominal pode ser 
dividida em três regiões distintas, que são limitadas 
pelas linhas verticais, que partem da porção média da 
arcada de Falopio e que com outras são utilisadas por 
alguns autores para a divisão da cavidade abdominal. 
O diafragma fica, pois, dividido 6m três zonas: me
diana ou epigastrica e duas laterais ou hipocon-
dricas. 

A região hipocondrica direita entra em relação 
com a face antero-superior e bordo posterior do fíga
do, cotovelo direito do colon, face externa da porção 
mais elevada do colon ascendente, metade superior da 
face posterior do rim direito e respectiva capsula su
pra-renal. 

A região hipocondrica esquerda entra em relação 
com a face antero-superior do lobo esquerdo do fíga
do, face anterior do estômago, segundo uma região de 
forma semilunar que 6 limitada externamente pela 
grande curvatura do estômago e internamente pelo 
bordo anterior do lobo esquerdo do fígado, face pos
terior do estômago e grande tuberosidade, cotovelo 
esquerdo do colon, face externa da porção mais eleva
da do colon descendente, metade superior do rim es-
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querdo e respectiva capsula supra-renal e com a face 
externa do baço. 

A região média ou epigastrica, eutra em relação 
com a face antero-superior do lobo esquerdo do fíga
do e face inferior do mesmo órgão segundo uma re
gião rectangular que é limitada do seguinte modo : 
em baixo, pelo bordo superior do pancreas, em cima, 
pelo bordo posterior do lobo esquerdo do fígado, á di
reita pelo pedículo hepático, á esquerda pela pequena 
curvatura do estômago. Esta ainda em relação com a 
face posterior e pequena tuberosidade do estômago e 
com o pancreas. 

Os pilares apresentam as seguintes : São cruzados 
pelo pancreas cinco centímetros abaixo da sua ori
gem. O pilar direito entra em relação com a face pos
terior da primeira e segunda porção do duodeno, na 
sua parte mais elevada, e na porção terminal com a 
face posterior da terceira. 

O pilar esquerdo está em relação com a quarta 
porção do duodeno e dá inserção a um conjunto de 
fibras musculares lisas denominado musculo de Treitz. 

A face superior pode ser dividida como a inferior 
em três regiões: uma media ou cardíaca e duas late
rais. A lateral direita entra em relação com a base do 
pulmão direito e na sua parte inferior com a face in
terna do tórax. 

A zona lateral esquerda, com a base do pulmão 
esquerdo e na parte inferior com a face interna do 
tórax. É de notar que esta relação, bem como a sua 
homologa, deixa de existir nas fortes inspirações. A 
região central pode ser dividida em três partes ; módia 
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ou cardíaca propriamente dita, precardiaca e retro-
cardiaca. A precardiaca, que se encontra entre a face 
anterior do pericárdio fibroso e a posterior do exter
no, 6 ocupada por ganglios e uma camada de tecido 
celular que se põe em comunicação com o tecido sub
peritoneal nos casos em que existe hiatus, quer entre 
os feixes externais ou externo costais. A região car
díaca propriamente dita é ocupada pelo coração. 

Se examinarmos a inserção do pericárdio fibroso 
ao diafragma, veremos que tem uma forma triangular 
(fig. 9) cujos lados apresentam as seguintes dimensões : 

I P F, inserção do pericárdio fibroso ao diafragma. — LA, lobo 
anterior. — O V I, orifício da veia cava inferior. 

o anterior 5 cm, o posterolateral direito 8 cm, o pos-
tero-lateral esquerdo 9 cm. 

Na região retro-cardiaca, encontramos o esofago, 
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a aorta, o canal torácico, os récurrentes, as azigos, 
os pneumogastricos, dum modo geral os órgãos conti
dos no mediastino posterior. 

Inervação — O diafragma ó inervado pelo frénico. 
Este nervo 6 um ramo descendente do plexus cervical 
profundo. Do seu ponto de origem, o nervo fróuico 
dirige-se um pouco obliquamente de cima para baixo 
e de fora para dentro, repousando na região cervical 
na face anterior do escaleno anterior e, penetrando 
no tórax, introduz-se, á direita, entre a artéria e a 
veia subelavia e, á esquerda, crusa a face posterior 
do tronco vjgjjioso braquio-cefalico e, passando adiante 
do pedículo pulmonar, contorna o pericárdio fibroso 
para penetrar no diafragma espalhando-se num pincel 
de nervos que, por comodidade, podem ser divididos 
em quatro grupos: filetes internos, que se dirigem 
para dentro e se perdem no envolucro externo do co
ração, isto é, no pericárdio fibro-seroso; filetes exter
nos, anteriores e posteriores que se distribuem no 
diafragma. Alguns destes filetes caminham entre a 
pleura e o diafragma distribuindo-se a estas duas for
mações anatómicas depois de terem formado uma sórie 
de arcadas. Outros perfuram o diafragma e, cami
nhando entre o peritoueo e o musculo, distribuem-se 
a estas formações dum modo idêntico aos ramos sub-
pleurais. 

Pela sua periferia este musculo recebe numerosos 
ramos que lhe enviam os nervos intercostais, princi
palmente, o 6.°, 7.°, 8.°, 9.° e 10.° É de notar que 
em muitas das nossas observações, verificamos que o 
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pneumogastrico envia, algumas vezes, numerosos file
tes nervosos que se perdem nos pilares do diafragma. 
Os ramos que atravessam o centro irónico encontram 
muitos orifícios circulares cuja formação já mencio
namos quando tratamos da constituição anatómica do 
diafragma. Uma ganga de tecido conjuntivo une os 
bordos destes orifícios aos órgãos que os atravessam. 

Irrigação — Sobre este assunto apenas diremos 
duas palavras pois concordamos com a irrigação apre
sentada por Testut, verdadeira sumidade anatómica, 
limitando-nos a mencionar os principais vasos cuja 
distribuição se vê dum modo detalhado nas obras do 
autor acima mencionado. As artérias diafragmaticas 
inferiores, filhas da aorta abdominal, as diafragmati
cas superiores são os priucipaes vasos que se distri
buem no diafragma. 

Em alguns casos, vimos, embora Testut não men
cione, as ultimas artérias inter-costais enviarem nu
merosos ramos ao diafragma. 

As veias tem o mesmo nome das artérias e abrem-
se na veia cava inferior no momento em que ela 
atravessa o orifício diafragmatico. 

Linfáticos—Os ganglios do tórax podem ser di
vididos segundo a sua situação em parietais e visce
rais. Os primeiros formam três grupos : diafragmaticos, 
intercostais e mamários internos. 

Os diafragmaticos os únicos que nos interessam, 
estão situados quer em volta do orifício da veia cava 
inferior, quer na base do pericárdio. O numero destes 
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ganglios é muito variável, e assim, ó frequente en
contrarmos 2 a 3 em volta do orifício acima mencio
nado, e 3 a 4 e algumas vezes 5 na base do peri
cárdio. 

Estes ganglios recebem os linfáticos do diafragma 
que os atravessam, para se lançarem, os anteriores 
nos mamários internos, e os posteriores nos supra-
panevroticos aos quaes eles chegam depois de terem 
atravessado de cima para baixo o orifício aórtico. 

Os linfáticos eferentes dos ganglios mamários di-
rigem-se para o orifício superior do tórax, e depois de 
se reunirem em troncos mais volumosos, lançam-se á 
esquerda no canal torácico, o á direita na grande veia 
linfática. 

Observação II 

J. N. de 21 anos de edade, jornaleiro, natural de 
Taboaço. 

Causa da morte : — grauulía. 

Situação — Neste exemplar o diafragma apresen-
ta-nos uma posição idêntica á da Observação I. 

Abster-nos-hemos, pois, de referir este facto para 
não termos de repetir coisas inúteis. 

Dimensões — As mensurações que vamos apresen
tar, bem como as das observações seguintes, serão 
tomadas em pontos idênticos aos da Observação I. 
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Diâmetro antero-posterior, desde o apêndice xifoi-
deo ao orifício aórtico—11 cm. 

O mesmo depois de planificado, passando pelo 
flanco esquerdo do orificio da veia cava inferior — 
23 cm. . 

Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-
pocondrio direito, desde a duodécima costela á arti
culação da sétima com a oitava cartilagem costal — 
21 cm. 

O mesmo depois de planificado, tomado ao mesmo 
nivel — 41 cm. 

Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-
pocondrio esquerdo, desde a duodécima costela á ar
ticulação da sétima com a oitava cartilagem costal — 
19 cm. 

O mesmo depois de planificado —38 cm. 
Diâmetro transversal, tomado ao nivel da decima 

costela — 26 cm. 
O mesmo depois de planificado — 58 cm. 

Peso total do diafragma — 170 gr., assim dis
tribuídos : 

Parte muscular—158 gr. 
Parte aponevrotica — 12 gr. 

O peso da parte muscular está assim dividido: 

Pilar esquerdo— 10 gr. 
Pilar direito — 11 gr. 
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Os 137 gr. restantes pertencem ás fibras externais, 
costais e lombares laterais. 

Côr — Idêntica á da Observação I. 

Consistência—Idêntica á da Observação I. 

Inserções —Como na observação precedente, o 
diafragma compõe-se de duas porções: central, apo-
nevrotica e periférica, muscular. 

Situação do centro frénico — A mesma que na 
observação precedente, isto é, encontra-se mais proximo 
do externo que da coluna vertebral, como se vê pelo 
seguinte : A parte mais saliente do lobo anterior dista 
do apêndice xifoideo 6 cm ; a extremidade posterior do 
lobo direito, da duodécima costela, 10 cm, a do lobo 
esquerdo 9 cm ; a parte média do bordo externo do 
lobo esquerdo, da decima costela 15 cm; a parte me
dia do bordo externo do lobo direito, igualmente da 
decima costela, 21 cm; a parte posterior do lobo mé
dio ao orificio esofágico, 1 cm; a parte média do 
bordo interno do lobo direito ao bordo anterior do pi
lar direito 7,5 cm; a parte média do bordo interno 
do lobo esquerdo ao pilar esquerdo, 5 cm ; a distan
cia do vértice do angulo a ao orificio esofágico é de 
4 cm ; a distancia do vértice do angulo [3 ao orificio 
esofágico é de 6 cm. 

Dimensões do centro aponevrotico, tomadas a ui
veis idênticos aos da observação precedente : 

Lobo anterior : comprimento 6 cm ; largura 4,5 cm. 
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Lobo direito: comprimento 14 cm; largura 6 cm. 
Lobo esquerdo: comprimento 9 cm; largura 2 cm. 

Constituição anatómica — 0 centro irónico, no 
exemplar que estamos observando, apresenta bandi-
culas que resultam da condensação das fibras do cen
tro irónico e contornam os orifícios que se encon
tram na parte central do diafragma. Estas fibras dife
rem um pouco, na sua disposição, do que vimos na 
observação precedente. Assim, examinando-o pela 
face abdominal (fig. 7) notamos que na parte poste
rior do lobo esquerdo as fibras tomam uma direcção 

0 V I, orifício da veia cava inferior. — BO E, bandicula obliqua 
esquerda. 
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quasi transversal indo dum bordo ao outro para re-
contiuuarem com as fibras musculares. Na parte an
terior do bordo interno, estas fibras condensam-se em 
um bordalete, que, contornando o orifício esofágico, 
penetra no lobo médio onde se expande num largo le
que, cujas fibras terminam no bordo direito do respe
ctivo lobo. 

No momento em que o bordalete cruza a linha 
módia, dá origem a numerosas fibras arciformes cuja 
concavidade olha a linha axial, que, partindo do seu 
bordo anterior, terminam na parte anterior do lobo 
médio. 

No lobo direito, as fibras tomam direcções idênti
cas ás da Observação I. 

As longitudinais provem da extremidade posterior 
e bordo interno e dirigcm-se de dentro para fora e de 
traz para diante, descrevendo arcos cuja concavidade 
olha a linha módia e, atingindo o flanco externo do 
orifício da veia cava inferior, dividem-se em dois gru
pos: externo e interno. O externo continua a direcção 
das fibras longitudinais e, penetrando no lobo ante
rior,, terminam no bordo direito do lobo médio. O in
terno, atingindo o flanco externo do orifício da veia 
cava inferior, condeusa-se num bordalete que contor
na o flanco anterior e interno deste orifício para se 
continuar a este nivel com as fibras transversais. 

As fibras transversais comportam-se (fig. 1) como 
na observação anterior. 

Pelo que fica exposto, vê-se que o orifício da veia 
cava inferior, neste exemplar, tem uma forma diferente 
da que encontramos na primeira observação, A forma 
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triangular que tínhamos visto na fig. 1 6 substituída 
pela circular (fig. 7). Visto pela face torácica (fig. 8), 
as fibras apresentam-nos uma disposição diferente da 
que observamos na face abdominal. 

F A, fibras arciformes.— BLE, bandicula longitudinal esquerda,— 
1! 1. I), bandicula longitudinal direita. 

No lobo esquerdo, tomam três direcçOes distintas: 
longitudinais, obliquas e arciformes. As longitudinais 
formam um bordalete, que contorna o bordo interno 
do lobo esquerdo, para se continuar, no flanco ante
rior do orifício esofágico, com as fibras longitudinais 
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do lobo direito, formando assim grandes arcadas cujas 
extremidades estão nas dos lobos laterais. As obliquas 
dirigem-se do bordo externo para o interno, cruzando 
em diagonal a face superior do lobo. 

As arciformes formam um grupo que, conservando 
a sua individualidade, partem da extremidade ante
rior do bordo externo do lobo esquerdo para termina
rem, depois de terem descripto uma circumferencia 
incompleta na extremidade posterior do bordo direito 
do lobo médio. 

No lobo direito, as fibras tomam duas direcções 
distintas: longitudinal e obliqua. 

As longitudinais formam no bordo interno do lobo 
um bordalete idêntico ao que vimos no lobo esquerdo. 
As obliquas destacam-se da extremidade posterior e 
bordo externo do lobo e, dirigindo-se obliquamente 
de fora para dentro e detraz para diante vem termi
nar: umas directamente no bordo interno do lobo, 
outras fundem-se com as fibras lougitudinaes a que 
ha pouco nos referimos. No lobo anterior, tem duas 
direcções: arciforme longitudinal e arciforme trans
versal. 

As primeiras destacam-se duma lamina tendinosa 
que se encontra na parte anterior do orifício esofágico 
e dirigem-se detraz para diante e de dentro para fora, 
descrevendo arcos de concavidade externa, para ter
minarem no bordo anterior. As segundas vão directa
mente dum bordo lateral ao outro descrevendo arcos 
de concavidade voltada para diante. 

Parte muscular— Como na Observação I, as fibras 
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musculares podem ser divididas em três grupos: ex
ternais, costais e lombares. As primeiras bem como 
as segundas dispõem-se como na observação indicada. 
De notável temos a registar a existência dum hiatus 
entre as fibras externais e costais esquerdas, como se 
vê na fig. 10 e onde a pleura entra em contato com 

Fio. 10 

H E, hiatus costo-external esquerdo. 

o peritoneo. Facilmente se compreenderá a importân
cia deste conhecimento anatómico em clinica. 

Os feixes lombares apresentam uma disposição 
idêntica á da Observação I. 

E de notar que neste exemplar existiam hiatus 
costo-diafragmaticos dos dois lados. , 

Espessura do diafragma — Como na primeira 
observação, a parede superior da cavidade abdominal 
não tem a mesma diferenciação em todos os pontos 
da sua superficie. A espessura do diafragma neste 
exemplar é: 

i 
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Parte muscular, lado direito : 

Peixes externais —1,45 mm. 
» eostais —1,3 
» lombares — 2,6 

Lado esquerdo: 

Externais —1,45 
Costais—1,3 
Lombares —1,8 
Parte aponevrotica, lado direito —1,6 mm. 

» » » esquerdo — 1,6 mm. 

Relações — 0 mesmo que na Observação I. 
Inervação — Idem. 
Irrigação — Idem. 
Linfáticos — Idem. 

Observação III 

A. S. de 58 anos de idade, casado, jornaleiro, na
tural de Guimarães. 

Causa da morte: tuberculose pulmonar. 

Situação — Normal. 

Dimensões — Tomadas em pontos idênticos aos 
das observações precedentes. 
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Diâmetro autero-posterior — 13 cm. 
0 mesmo depois de planificado — 24 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-

pocondrio direito — 37 cm. 
O mesmo depois de planificado — 74 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-

pocondrio direito — 35 cm. 
0 mesmo depois de planificado — 70 cm. 
Diâmetro transversal — 25 cm. 
O mesmo depois de planificado —53 cm. 

Peso total do diafragma— 178 gr., assim distri
buídos: 

Parte muscular—100 gr. 
Parte aponevrotica — 18 gr. 

O peso da parte muscular está assim distribuído : 

Pilar esquerdo — 18 gr. 
Pilar direito — 22 gr. 

Os 120 gr. restantes pertencem ás fibras externais, 
costais e lombares laterais. 

Côr — Normal. 

Consistência— Idem. 

Inserções — Antes de tratarmos da parte muscu
lar, examinamos primeiro, como nas outras observa
ções, o centro frénico. 
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Situação do centro frénico — A parte mais sa
liente do lobo anterior dista do apêndice xifoideo 
5 cm; a extremidade posterior do lobo direito, da 
duodécima costela, 12 cm, a do lobo esquerdo 11 cm; 
a parte média do bordo externo do lobo esquerdo, da 
decima cestela 16 cm; a parte média do bordo ex
terno do lobo direito, igualmente da decima costela, 
21 cm; a parte posterior do lobo médio ao orifício 
esofágico, 1 cm; a parte média do bordo interno do 
lobo direito ao bordo anterior do pilar direito 8 cm; 
a parte media do bordo interno do lobo esquerdo ao 
pilar esquerdo, 5,5 cm; a distancia do vértice do an
gulo a ao orifício esofágico ó de 3 cm; a distancia do 
vértice do angulo (3 ao orifício esofágico ó de 7 cm. 

Dimensões do centro aponevrotico: 

Lobo anterior: comprimento 8 cm; largura 8,5 cm. 
Lobo direito: comprimento 12 cm; largura 6 cm. 
Lobo esquerdo: comprimento 9 cm; largura 3 cm. 

Constituição anatómica —Visto pela face infe
rior, o centro frénico apresenta-nos uma disposição 
um pouco diferente da que examinamos nas observa
ções precedentes. 

No lobo esquerdo, as fibras tem uma disposição 
idêntica á que vimos na Observação I (fig. 1). 

No lobo direito, as fibras transversais tem ainda 
a mesma disposição que na Observação I, mas as fi
bras longitudinais é que variam um pouco. Assim, do 
bordo interno onde tomam origem, seguem uma dire
cção obliqua de dentro para fora e de traz para diante, 
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descrevendo arcos cuja concavidade olha a linha me
dia. 

Atingindo o flanco externo da veia cava inferior, 
estas fibras, conservando a sua individualidade, con
tornam o flanco anterior deste orifício para se conti
nuarem ao nivel do bordo posterior do lobo médio 
com as fibras longitudinais do lobo esquerdo. 

1 M, ilhota muscular. 

Pelo que fica dito, vê-se que as fibras longitudi
nais do lobo esquerdo com as do direito formam ar
cadas idênticas ás que vimos nas outras observações, 

• 
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da convexidade das quais partem numerosas fibras 
arciformcs que se olham pelas suas concavidades e 
que terminam no bordo anterior do lobo módio. 

No lobo direito, temos a registar a existência, em 
pleno centro aponevrotico, duma ilhota de tecido mus
cular, de forma ilipsoidal que tem de comprimento 
2 cm e de largura, na parte média 1 cm (fig. 11). 

F I G . 12 
F L E, fibras longitudinais esquerdas.— F L D, fibras longitudinais 

direitas.—F L E-(-F L D, fibras arciformes.—O, ogivas.— 
F T, fibras transversais. 

Examinando a face superior (fig. 12) nota-se, no 
lobo direito, que as fibras tomam três direcções dis-
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tintas: longitudinal, transversal e obliqua. As longi
tudinais condeiisam-se em uni bordalete que segue o 
bordo interno e se continua na parte anterior do ori
fício esofágico com as Obras longitudiuais do lobo es
querdo, formando lougas arcadas idênticas ás das fi
guras precedentes. As transversais tomam origem na 
parte anterior do bordo externo e, dirigindo-se de fora 
para dentro, dividem-se em dois grupos: anterior e 
posterior. O primeiro contorna o orifício da veia cava 
inferior confundindo-se com as fibras longitudinais ha 
pouco descritas. O segundo dirige-se para traz para 
se comportar dum modo idêntico ao primeiro. 

E de notar que algumas do primeiro grupo con
tinuam o flanco anterior do orifício da veia cava in
ferior para terminarem na extremidade posterior do 
bordo lateral esquerdo do lobo médio, formando em 
volta deste orifício, com as que limitam o seu lado 
postero-extèrno, largas ogivas. 

As obliquas preenchem o espaço angular, limita
do pelas longitudinais e transversais. 

No lobo esquerdo as fibras tem uma disposição 
quasi idêntica á da Observação I (fig. 2) apresentando 
apenas a seguinte modificação. As longitudinais, na 
extremidade anterior do lobo, em vez de conservarem 
a sua individualidade, decomp5om-se em dois grupos : 
um interno que vai constituir as arcadas já referidas, 
outro externo que termina no bordo externo do lobo, 
formando uma larga lamina que está unida ás fibras 
obliquas por uma camada de tecido celular laxo que 
facilmente se isola na dissecção. 

Da convexidade das arcadas partem numerosas 
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fibras retilineas que terminam nos bordos laterais e 
anterior do lobo médio. 

Neste exemplar, o orifício da veia cava tem a 
forma dum triangulo curvilíneo em quo os lados apre
sentam as seguintes dimensões: 

O antero-externo tem de comprimento 4 cm; o 
postero-interno 3 cm e o postero-externo 2 cm. 

Parte muscular —As fibras externais e costais 
apresentam-se como na Observação II. 

Apenas de notável ha a registar a existência duma 
lamina muscular, (fig. 13) verdadeiro arco abatido, 

Fia. 13 

B M, bandicula muscular. 

que faz saliência na cavidade abdominal e que resulta 
da condensação das fibras que partem do angulo [3. 



m 

S'esta baudicula temos a considerar duas partes: 
uma posterior, tendinosa que faz saliência em pleno 
centro irónico, tendo de comprimento 4 cm; outra 
anterior muscular que tem de comprimento 11 cm e 
de altura, na parte média, 1 cm. 

A extremidade posterior da parte muscular couti-
nua-se directamente com a anterior da parte tendi-
nosa. A anterior iusore-se na face posterior da articu
lação da sétima com a oitava cartilagem costal. 

O lado esquerdo encontra-se normal. As fibras 
lombares laterais tem a disposição normal. As que 
formam os pilares apresentam uma disposição diversa 
da que temos observado nos outros exemplares. 

O pilar direito insere-se no corpo da 2.a lombar 
e no disco subjacente, no corpo da 3." e no disco que 
une a 3.* á 4.a, perdendo depois a sua individualidade 
para se expandir no largo leque como nas observa
ções precedentes. 

O pilar esquerdo insere-se no disco que une a 1." 
á 2.a lombar, no corpo da segunda e no disco que une 
a 2.a á 3.a, comportando-se depois dum modo idêntico 
ao pilar direito. 

O bordo anterior do pilar direito recebe, além do 
feixe anastomotico que encontramos nas outras obser
vações, um outro do dimensões menores que 6 cruzado 
na linha média por um feixe idêntico o quo se des
taca do bordo anterior do pilar direito (fig. 14). 

Em virtude desta disposição rosulta quo a botoeira 
superior, proveniente da divisão, pelo feixe anasto
motico, do espaço limitado pelos dois pilares, tem di
mensões menores que as observadas nos outros exem-
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F AS D FASE 

FIG. 14 

F A S D, feixe anastomotic!) supranumerário direito.— F ASE, 
feixe anastomotic supranumerário esquerdo. 

piares e é dividida pelos feixes anastomoticos supra
numerários em quatro cavidados secundarias; uma 
superior por onde passa o esofago, outra inferior e 
duas laterais preenchidas por tecido celular laxo. 

Á superior tem de comprimento 7 cm e de lar
gura 2 cm. 

6 
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Espessura — Parte muscular, lado direito: 

Feixes externais —1,3 mm 
» costais — 1,4 mm 
» lombares—1,2 mm 

Lado esquerdo: 

Externais — 0,9 mm 
Costais —1,1 
Lombares —1,2 
Parte aponevrotica, lado direito — 1 mm 

» » » esquerdo — 1 mm 

Relações, Inervação, Irrigação e Linfáticos — 
Normal. 

As Observações IV, V, VI, VII, X, XIII, XVI, 
são idênticas á Observação I, quer no que diz respeito 
á parte muscular quer á aponevrotica. 

Observação XI 

A. C. de 21 anos, solteiro, ourives, natural do 
Porto. 

Causa da morte: —tuberculose pulmonar. 

Situação — Normal. 
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Dimensões — Diâmetro autero-posterior — 12 cm. 
0 mesmo depois de planificado — 22 cm. 
Diâmetro antero-posterior, ua parte média do hi-

pocondrio direito — 33 cm. 
O mesmo depois de planificado — 66 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte módia do hi-

pocondrio esquerdo, 31 cm. 
O mesmo depois de planificado — 62 cm. 
Diâmetro transversal — 12 cm. 
0 mesmo depois de planificado — 50 cm. 

Peso total do diafragma —165 gr., assim distri
buídos: 

Parte muscular — 155 gr. 
Parte aponevrotica —10 gr. 

O peso da parte muscular está assim distribuido : 

Pilar esquerdo — 16 gr. 
Pilar direito — 20 gr. 

Os 119 gr. restantes pertencem ás fibras externais, 
costais e lombares laterais. 

Côr — Normal. 

Consistência — Como nas outras observações. 

Inserções — Seguimos a mesma orientação que 
nas outras observações. 
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Situação do centro frénico — A parte mais sa
liente do lobo anterior dista do apêndice xifoideo 5 cm ; 
a extremidade posterior do lobo direito, da duodécima 
costela 12 cm, a do lobo esquerdo 11 cm; a parte 
média do bordo externo do lobo esquerdo, da decima 
costela 16 cm; a parte média do bordo externo do 
lobo direito, igualmente da decima costela, 21 cm; 
a parte posterior do lobo médio ao orifício esofági
co, 1 cm; a parte média do bordo interno do lobo 
direito ao bordo anterior do pilar direito S cm; a par
te média do bordo interno do lobo esquerdo ao pilar 
esquerdo 5 cm; a distancia do vértice do angulo a 
ao orifício esofágico ó de 3 cm ; a distancia do vértice 
do angulo j3 ao orifício esofágico ó de 7 cm. 

Dimensões do centro aponevrotico : 

Lobo anterior: comprimento 9; largura 10. 
Lobo direito: comprimento 13; largura 7. 
Lobo esquerdo: comprimento 8,5; largura 4. 

Constituição anatómica — A disposição das fi
bras musculares e teudinosas ó idêntica á da Obser
vação 1. Neste exemplar, havia hiatus costo-diafragma-
ticos nos dois lados. De notável temos a registar uma 
nova formação anatómica que não vemos indicada nos 
clássicos. Assim, da parto média do bordo posterior 
do lobo anterior, destaca-so um feixe muscular (fig. 15) 
que, conservando a sua individualidade durante o seu 
trajecto, vem perder-se, por um conjunto de fibras 
tendiuosas, na camada celulosa que envolve o esofago. 

Sob o ponto de vista fisiológico este musculo a 
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WW 

I D 

Fin. 15 

P D, pilar direito.— P E, pilar esquerdo.— A, parte aponevroiica.— 
S I E, suspensor inferior do csofago.— E T, estômago.— E, eso-
f a go. 

quo poderíamos chamar suspensor inferior do esofago 
para o distinguir do superior ou Gilet, parece ter por 
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acçao suspender o csofago no orifício quo este canal 
atravessa. 

Espessura — Parte muscular, lado direito: 

Feixes externais —1,4 mm 
* costais —1,4 mm 
» lombares— 1,2 mm 

Lado esquerdo: 

Externais —1,2 mm 
Costais —1,1 mm 
Lombares—1,2 mm 
Parte aponevrotica, lado direito —1,2 

» » » esquerdo—1,2 

Relações, InervaçMo, Irrigação e Linfáticos — 
Normal. 

Observação XII 

O. R. A. de 00 anos, viuva, domestica, natural de 
S. Pedro do Sul. 

Causa da morte : — miocardite. 

Situação —Normal. 

Dimensões — Diâmetro autero-posterior — 1?» cm. 
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O mesmo depois do planificado — 25 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte môdia do lii-

pocondrio direito — 37 cm. 
0 mesmo depois de planificado — 70 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte módia do hi-

pocondrio esquerdo—31 cm. 
O mesmo depois de planificado — 62 cm. 
Diâmetro transversal — 21 cm. 
O mesmo depois de planificado — 4 6 cm. 

P e s o total d o diafragma— 129 gr., assim distri
buídos : 

Par te muscular — 1 1 9 gr. 
Par te aponevrotica— 10 gr. 

O peso da parte muscular está assim distribuído: 

Pilar esquerdo — 10 gr. 
Pilar direito — 11 gr. 

Os 98 restantes pertencem ás fibras externais, 
costais e lombares laterais. 

C ô r — N o r m a l . 

Consis tência — Idem. 

Inse rções—Segu indo a mesma ordem que nas 
outras observações, examinaremos primeiro a parte 
aponevrotica e depois a muscular. 
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Situação do centro frénico — Como nas outras 
observações. 

Constituição anatómica —A disposição das fi
bras, no centro frénico, apresenta ligeiras modifica
ções que o exame da fig. 16 põe em evidencia e nos 
dispensa do longas descrições. 

Fia. 16 

B T, bandicula transversal 

No lobo esquerdo as fibras tomam a direcção trans
versal dirigindo-se directamente dum lado ao outro. 

Na base do lobo médio condensam-se, formando 
um bordalete que une o angulo a ao $. 
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Atingindo o flanco anterior do orifício da veia 
cava inferior o bordalete decompõe-se cm dois ramos: 
um anterior que continua a direcção das fibras do bor
dalete, outro posterior que contorna este orifício, fim-
dindo-se com as fibras longitudinais do lobo direito. 
Desta fusão resulta a formação de longas fibras em 
02 deitado. 

No lobo direito as fibras tem uma disposição idên
tica ás da Observação I (fig. 1). 

Examinando a face torácica, (fig. 17) notamos que, 

Fio. 17 

S C S B , semi circular superior de Eourgery 
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no. lobo direito, as fibras longitudinaes formam uma 
bandicula que se estende da extremidade posterior do 
lobo á anterior do lobo módio, denominada semi-cir-
cular superior de Bourgerij. Parece-nos que esta for
mação anatómica 6 extremamente rara, pois, só a en
contramos nesta observação. 

As outras fibras tomam nos lobos uma disposição 
idêntica á da Observação III (fig. 12). 

Parte muscular — Na parte média ao hipocondrio 
direito, temos a registar a formação d'uma bandicula 
muscular idêntica á que descrevemos há Observação 
III. Esta bandicula, verdadeiro arco abatido, como 
dissemos na observação citada, parece ter por fim tor
nar mais resistente a parte direita do diafragma. E de 
notar que a face antero-superior do figado não apre
senta depressão ao nivel d'esté septo. 

Espessura — Parte muscular, lado direito: 

Feixes externais — 0,9 mm 
» costais— 0,9 
» lombares — 0,9 

Lado esquerdo : 
Externais — 0,85 
Costais — 0,75 
Lombares — 0,85 
Parte aponevrotica, lado direito —0,72 

•» » » esquerdo—0,7 2 

Relações, hier ração, Irrigação c Linfáticos — 
Normal. 
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Observação XIV 
G. P. de 40 anos, natural de Lordelo, Paredes. 
Causa da morte : — cachexia. 

Situação — Normal. 

Dimensões — Diâmetro anteroposterior— 13 cm. 
O mesmo depois de planificado — 23 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-

pocondrio direito — 36 cm. 
O mesmo depois de planificado — 70 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-

pocondrio esquerdo — 34 cm. 
O mesmo depois de planificado—68 cm. 
Diâmetro transversal — 24 cm. 
O mesmo depois de planificado — 57 cm. 

Peso total do diafragma —119 gr. assim distri
buídos : 

Parte muscular—108 gr. 
Parte aponevrotica —10 gr. 

O peso da parte muscular está assim distribuído: 

Pilar esquerdo — 9 gr. 
Pilar direito —11 gr. 

Os 88 restantes perteneem ás fibras externais, cos-
tais e lombares laterais. 
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Côr — Normal. 

Consistência — idem. 

hiserções — A situação e disposição das fibras 
tendinosas são idênticas ás que vimos na Observa
ção III. 

As fibras musculares tom uma disposição normal 
apresentando apenas uma nova formação anatómica, 
ao nivel dos pilares, que não encontramos nas obser
vações precedentes. 

Da face posterior do feixe anastomotico que o pilar 
esquerdo envia ao direito destaca-se um conjuncto de 
fibras musculares que, cruzando obliquamente a face 
anterior da aorta abdominal, vem perder-se na bai
nha celulosa que envolvo o flanco direito desto vaso, 
(fig. 18). 

Espessura — Parte muscular lado direito: 

Feixes externais —2 mm 
» costais — 2 mm 
» lombares — 1,8 

Lado esquerdo : 

Externais —2 mm 
Costais —lm ,8õ 
Lombares —1,85 
Parte aponevrotica, lado direito —1,1 mm. 

. » » » esquerdo — 1 mm. 

Relações, Inervação, Irrigação e Linfáticos — 
Normal. 
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Observação XV 

K. T. de 52 anos, casado, trabalhador, natural de 
Marco de Canavezes. 

Causa da morte : — cirrose hepática. 

Situação — Normal. 

Dimensões — Diâmetro autero-posterior—13 cm. 
O mesmo depois de planificado — 27 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte módia do hi-

pocondrio direito — 40 cm. 
O mesmo depois de planificado — 80 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-

pocondrio esquerdo — 39 cm. 
O mesmo depois de planificado — 78 cm. 
Diâmetro transversal — 30 cm. 
O mesmo depois de planificado — 61 cm. 

Peso total do diafragma —180 gr. assim dis
tribuídos : 

Parte muscular —168 
Parte aponevrotica —12 

O peso da parte muscular está assim distribuido : 

Pilar esquerdo —12 
Pilar direito —17 

Os 139 restantes pertencem ás fibras externais, 
costais e lombares laterais. 
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Cor — Normal. , 

Consistência — Idem. 

Inserções — Para o centro aponevrotico, como na 
Observação II. Quanto á parte muscular ha a mencio
nar um feixe semelhante ao que vimos na Observa
ção III (fig. 13) com as mesmas dimensões e inser
ções. 

Espessura —Parte muscular, lado direito: 

Feixes externais —1,95 mm. 
» costaes — 1,60 mm. 
» lombares—1,55 mm. 

Lado esquerdo: 

Externais—1,95 mm. 
Costais—1,38 mm. 
Lombares —1,35 mm. 
Parte aponovrotiea, lado direito — 1 mm. 

» » » esquerdo—1 mm. 

Inervação—-Neste caso o pneumogastrico esquerdo 
envia numerosos ramos aos pilares do diafragma. 

Relações, Irrigação e Linfáticos — Normal. 
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Observação XX 
A. M. de 60 anos, solteiro, jornaleiro, natural d& 

Ponte de Barca. 
Causa da morte : — Goma sifilitica do externo. 

Situação — Normal. 

Dimensões — Diâmetro antero-posterior— 10 cnn 
O mesmo depois de planificado —19 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-

pocondrio direito —32 cm. 
O mesmo depois de planificado — 64 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-

pocondrio esquerdo — 30 cm. 
O mesmo depois de planificado — 60 cm. 
Diâmetro transversal — 21 cm. 
O mesmo depois de planificado — 47 cm. 

Peso total do diafragma —150 gr. assim distri
buídos : 

Parte muscular —140 gr. 
Parte aponevrotica—10 gr. 

O peso da parte muscular está assim distribuído: 

Pilar esquerdo —10 gr. 
Pilar direito — 12 gr. 

Os 118 restantes pertencem ás fibras externais, 
costais e lombares laterais. 
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Côr — Normal. 

Consistência — Idem. 

Inserções — Quanto ao centro fróuico vid. Obs. I. 
Na parte muscular, temos a mencionar a existên

cia de hiatus, costo-diafragmatico e costo-external, no 
lado esquerdo. 

Espessura — Parte muscular, lado direito: 

Feixes externaes — 2 mm 
» costais — 2 mm 
» lombares—1,8 mm 

Lado esquerdo : 

Externais — 2 mm 
Costais —1,95 mm 
Lombares —1,75 mm 
Parte aponevrotica, lado direito— 1,5 mm 

» » » esquerdo —1,5 mm 

Relações, Inervação, Irrigação e Linfáticos — 
Normal. 
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Observação XXI 
A. S. de 23 anos, solteiro, carpinteiro, natural do 

Campo. 
Causa da morte: — tuberculose pulmonar. 

Situação--Normal. 

Dimensões — Diâmetro antero-posterior — 11 cm. 
O mesmo depois de planificado — 22 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-

pocondrio direito — 27 cm. 
0 mesmo depois de planificado —54 cm. 
Diâmetro antero-posterior, na parte média do hi-

pocondrio esquerdo — 25 cm. 
O mesmo depois de planificado — 50 cm. 
Diâmetro transversal — 23 cm. 
O mesmo depois de planificado — 50 cm. 

Peso total do diafragma--140 assim distribuí
dos : 

Parte muscular —138 gr. 
Parte aponevrotica — 12 gr. 

O peso da parte muscular está assim distribuido : 

Pilar esquerdo — 11 cm. 
Pilar direito — 14 cm. 

Os 113 restantes pertencem ás fibras externais, cos-
tais e lombares laterais. 
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Côr — Normal. 

Consistência — Idem. 

Inserções — No que diz respeito ao centro irónico 
vid. Obs. XX. 

Na parte muscular, lado direito, lia a mencionar a 
existência dum hiatus costo-external com as seguin
tes dimensões: altura 3 cm; largura ao nivel da base 
1,5 cm. 

Espessura — Parte muscular, lado direito : 

Feixes externais — 1 mm 
» costais — 1 mm 
» lombares — 0,9 mm 

Lado esquerdo : 

Externais — 1 mm 
Costais — 0,95 mm 
Lombares — 0,9 mm 
Parte aponevrotica, lado direito — 0,9 mm 

> » » esquerdo — 0,9 mm 

Inervação — Neste exemplar o pneumogastrico 
esquerdo envia numerosos filetes aos pilares. 

Relações, Irrigação e Linfáticos—Normal. 
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Observação XXII 
A. J., de 66 anos, serrador, natural de Oliveira 

do Douro. 
Causa da morte: — Contusão no perineo e órgãos 

genitais; ruptura da uretra. 

Situação —Normal. 

Dimensões—Idênticas ás da Observação XV. 

Peso total do diafragma—170 gr., assim distri
buídos : 

Parte muscular —160 gr. 
Parte aponevrotica —10 gr. 

O peso da parte muscular está assim distribuído : 

Pilar esquerdo —11 gr. 
Pilar direito — 15 gr. 

Os 130 gr. restautes pertencem ás fibras externais, 
eostais o lombares laterais. 

Côr — Normal. 

Consistência — Idem. 

Inserções — Nesta observação ha apenas a men
cionar um feixe muscular análogo ao que encontra
mos nas Observações III e XV. Ha também hiatus 
costo-diafragmatico esquerdo. 
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Espessura — Parte muscular, lado direito: 

Feixes externais—1 mm 
» costais — 1 mm 
> lombares—0,95 mm 

Lado esquerdo: 

Externais — 1 mm 
Costais — 0,95 mm 
Lombares — 0,95 mm 
Parte aponevrotiea, lado direito — 0,95 mm 

» » » esquerdo — 0,95 mm 

Relações, Inerração, Irrigação e Linfáticos — 
Normal. 

Nas restantes observações, que apesar de feitas 
com todo o cuidado, seremos um pouco lacónicos, li-
mitando-nos a referir isoladamente alguns factos ana
tómicos que nos permitem fazer a destrinça d'um 
modo particular dos diferentes casos estudados, pois 
que d'uma maneira geral não são mais do que a ima
gem fiel das Observações I e II. 

Observação VIII 

M. R. de 50 anos, viuva, recoveira, natural de La
mego. 

Cansa da morte: — Bronco-pneumonia. 
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Observação IX 

E. J. de 37 anos, solteira, esfregadeira, natural de 
Tondela. 

Causa da morte : — Carcinoma uterino. 

Observação XI 
F. R. de 60 anos, viuvo, trabalhador, natural do 

Porto. 
Causa da morte: — Gangrena húmida das bolsas. 

Observação XVI 
C. A. de 30 anos, solteiro, alfaiate, natural do 

Porto. 
Causa da morte : — Granulia. 

Observação XVII 
M. G. J. de 27 anos, casada, jornaleira. 
Causa da morte: — Salpingite. 

Observação XVIII 
J. S. R. de 50 anos, solteira, domestica, natural 

de Amarante. 
Causa da moite: — Mielite. 
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Observação XIX 

O. S. M. 16 anos, solteiro, jornaleiro, natural de 
Albergaria. 

Causa da morte : — Granulia. 

Observação XXIII 

J. L. de 77 anos, viuvo, carrejão, natural do Porto. 
Causa da morte : — Bronquite crónica. 

Observação XXIV 

M. J. de 40 anos, solteiro, jornaleiro, natural do 
Porto. 

Causa da morte: — Miocardite. 

Observação XXV 

M. R. de 50 anos, viuva, domestica, natural de 
Vila Verde. 

Causa da morte : — Endocardite. 

As fibras tendinosas no centro irónico das Obser
vações VIII, XI, XXIII, XXV. tomam uma disposi-
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ção idêntica á das figuras 19 e 20 c quo o seu exame 
nos dispensa de fazermos largas descrições. Na parte 
muscular apenas temos a registar, a existência do 
hiatus costo-diafragmatico no lado esquerdo nas Obser
vações VIII e XXV, e dum feixe muscular idêntico 
ao da fig. 15 e que tem as mesmas dimensões o inser
ções. Em todos estes casos os pilares do diafragma 

Fio. 19 

terminavam por um largo leque cujas fibras se esten
dem até á região sagrada dando ao ligamento vertebral 
comum anterior uma forma semelhante á que descrê-
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vemos na Observação I. Nas restantes observações nada 
temos a mencionar digno de nota. 

O parafuso mesometrico, acusou em todos estes 
casos uma diferenciação mais notável do lado direito. 

Fio. 20 



Pontos fracos e sua localisação 

Se examinarmos as paredes que limitam a cavida
de abdominal, um facto que nos fere imediatamente 
a atenção, 6 a sua diferenciação, isto 6, ha em certos 
pontos d'estas paredes zonas fracas, por onde as vís
ceras contidas na cavidade abdominal podem sair e 
formarem sob a pele tumores chamados hernias. 

Na parede anterior são já conhecidos e podem di-
vidir-se em dois grupos: médios e laterais. Os pri
meiros encontram-se escalonados na linha branca, 
sendo o mais importante o umbilical. Os segundos 
estão situados na parte inferior da parede abdominal 
ao nivel das fossetas inguinais. 

A parede posterior apresenta um ponto fraco, que 
está situado ao nivel do triangulo do Petit, e por 
onde se fazem as hernias lombares. 

As paredes laterais tem a mesma diferenciação em 
todos os pontos da sua superficie. 

Na inferior encontram-se também alguns pontos 
fracos, que estão situados ao nivel da grande chanfra-
dura sciatica, no interstício do pnamidal e gémeo su-
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perior, no do levantador e ischio-coecigio, e junto do 
buraco obturador. 

Todos estes pontos estão perfeitamente estudados 
encontrando-se a sua descrição em qualquer tratado 
de clinica cirúrgica. 

Propositadamente deixamos para ultimo logar o 
estudo dos pontos fracos da parede superior ou dia-
fragmatica, e onde os nossos conhecimentos anatómi
cos tem a sua aplicação. 

Como nas outras paredes que limitam a cavidade 
abdominal, a diafragmatica não apresenta a mesma 
diferenciação em todos os pontos da sua superGcie. 
Examinaremos por comodidade de estudo o hemi-dia-
fragma direito, e depois o esquerdo. 

A parte direita do diafragma pelas mensurações 
que fizemos na parte muscular e a aponevrotica, pela 
existência em alguns casos de bandiculas musculares, 
verdadeiros arcos abatidos dispostos de tal forma a 
resistirem ás maiores pressões a que está submetida 
constantemente esta parte do diafragma e que nos são 
explicadas pelas suas relações com o fígado principal
mente, é mais diferenciada do que a parte esquerda. 

Esta diferenciação não se encontra somente na 
parte muscular, mas também na aponevrotica, onde 
as fibras tendinosas pela sua disposição, formam um 
tecido mais facilmente disposto a resistir ás pressões 
que a sua homologa do lado esquerdo. 

Os pontos fracos da parede superior (fig. 21) po
dem ser divididos em dois grupos: par e impar. 

O primeiro 6 constituído por os pontos que estão 
gitttados no interstício dos feixes externais e costais 
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Fid. 21 

Localisação (Jos pontos fracos no diafragma 

o ao uivei dos feixes lombares laterais, onde muitas 
vezes se encontra o hiatus costo-diafragmatico. 

O segundo ó formado por os que estão situa
dos entro os feixes externais, onde se encontra em 
alguns casos um verdadeiro hiatus, atravez do qual a 
pleura entra em contacto com o peritoneo o pela por
ção do diafragma formada pelos feixes costais es
querdos. 

I)'um modo geral os pontos fracos no hemi-diafra-
gma esquerdo, são mais numerosos, podendo dizer-se 
que excepto a região do lobo anterior do centro fró-
nico e a parte muscular circumvisinha que é reforça
da pela inserção do pericárdio fibroso, a parte menos 
diferenciada e a que podemos chamar zona fraca, é a 
porção esquerda do diafragma. 
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É digno de nota que encontramos nas nossas obser
vações maior numero de vezes hiatus á esquerda do 
que á direita. 

A localisação d'estes pontos está de acordo com os 
casos de hernias que se tem encontrado ? Vejamos. As 
hernias diafragmaticas podem ser divididas em dois 
grupos: Congenitais e adquiridas. As Congenitais são 
as que mais frequentemente se encontram, e podem 
estar situadas na parte direita ou esquerda do diafra
gma, pertencendo comtudo o maior numero de casos 
conhecidos a esta ultima região. 

O seu mecanismo facilmente se explica, tendo pre
sente os princípios embriologicos que nos mostram 
como se forma o diafragma. 

A falta de soldadura das membranas pleuro-perito-
niais ao septo transverso, dá logar a um orifício atra-
vez do qual as vísceras contidas na cavidade abdomi
nal, podem passar para a toraxica. Eis pois em duas 
palavras o seu mecanismo. 

Ainda que os tratadistas digam que as hernias 
diafragmaticas são extremamente raras, quer-nos pa
recer que sendo o seu diagnostico muito difícil, um 
grande numero de casos passam despercebidos, sendo 
a sua observação, com raras excepções uma surpreza 
das autopsias o das laparotomias. 

Pelas leituras que temos feito sobre este assunto 
vimos, que raro é o ano que os jornaes medicos quer 
portuguezes quer estrangeiros, não tratam dum ou 
mais casos desta natureza. 

Antes de apresentarmos alguns casos de hernias 
congénitas, trataremos da sede e forma do orifício e 
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dos órgãos que mais facilmente herniam. A sede do 
orifício herniario ó indiferente, notando-se todavia a 
predominância á esquerda; as suas dimensões variá
veis, desde a total desaparição ou falta da metade di
reita ou esquerda, até ao orifício bastante reduzido. 
Os caracteres que diferenciam estas hernias, são a 
perfeita continuidade da pleura com o peritoneo, des
providas portanto de sacco, e a raridade das aderên
cias viscerais. O orifício tem os bordos lisos, de aspeto 
tendinoso, de forma ovalar, e de dimensões variáveis. 

As vísceras, que se herniam são segundo a ordem 
de frequência, o estômago, o epiplon, intestino grosso, 
intestino delgado, fígado, etc. O primeiro advém da 
maior frequência das hernias esquerdas; está em re
gra dilatado e estrangulando-se a maior ou menor al
tura tomando a forma de ampulheta. No intestino 
grosso é o seu angulo esquerdo que mais vezes se en
contra ; o baço é pelas suas ligações arrastado na ca
vidade toraxica. Citaremos alguns casos de hernias 
congénitas e um de hernia adquirida para se fazer 
uma ideia da sua frequência. 

Os que vamos apresentar vem descritos na Medi
cina Contemporânea. Tomo II — Série XVI — 9-3-913. 

I 

Informações: homem de 67 anos. Dos autos — 
Consta que o facultativo assistente suspeitou de que a 
morte de J. J. A. fosse por envenenamento. Na oca
sião que observou o doente, encontrou diminuição de 
murmúrio vesicular á esquerda, dor forte e esponta-

V 
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nea á pressão, exclusivamente Iocalisada no epigastro. 
Morto. 

Na autopsia nota-se na parte esquerda do diafra
gma uma perda de substancia do forma ovalar, de 
bordos muito nitidos e arredondados. As fibras mus
culares indicando contorno deste orifício. Atravez 
dele passa para a cavidade pleural esquerda, todo o 
estômago e grande parte do intestino grosso, colon 
transverso. Nenhuma d'estas visceras adere ao contor
no do orifício. Os intestinos tem uma côr mais escura 
do que os que estão contidos no ventre. O pulmão es
querdo muito pequeno pesa 199 gr. Está quasi todo 
alojado na parte mais alta da cavidade, pulmão direito 
pesa 399 gr. 

O estômago apresenta na mucosa, proximo do car
dia uma ulcera extensa interessando a camada mus
cular. 

Causa da morte : — Hemorragia proveniente da 
ulcera. 

II 

Diz respeito a uma pequena: 
M. I., de 3 anos, autopsiada em 28 de setembro, 

pelo primeiro assistente Snr. Dionísio Alves. A infor
mação d'esté caso diz que M. I. faleceu sem assistên
cia medica. A autopsia mostra-nos, que o diafragma 
apresenta uma perda de substancia na sua metade 
esquerda, de forma ovalar, com 5,cm 5 do maior eixo, 
e 3,cm5 o menor, de bordos regulares e lisos. Atravez 
d'esté orifício passa para a cavidade pleural esquerda 
o tercio superior do estômago. O pulmão esquerdo 
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pesa 45 gr. É muito pequeno, retraído, e está alojado 
na parte superior da cavidade pleural. 

O pulmão direito pesa 147 gr., está muito conges
tionado nos dois terços inferiores e hepatisado no lobo 
superior, indo ao fundo na prova d'agua. 

Causa da morte : — Pneumonia fibrosa. 

I I I 

O terceiro caso foi observado por nós e pelos co
legas Manuel Rodrigues da Cruz e Jorge Monjardino. 
A historia é a seguinte : Chegamos a Yieira apoz uma 
marcha fatigante da coluna que operava nestas para
gens. Descançamos essa tarde e noite, e iniciamos a 
marcha em 15 pelas 5 horas da manhã para Cabeceiras 
de Basto. Nessa ocasião fomos chamados para o 1.° 
cabo do regimento de infanteria n.° 16, que na reta
guarda estava vomitando. Queixou-se de dores violen
tas no estômago, que lhe tinham aparecido repentina
mente, seguidas logo de vómitos. 

Transportado em carro para Cabeceiras de Basto 
foi novamente observado conjuntamente com os cole
gas acima referidos. Tinha as mesmas dores violentas 
no estômago e os vómitos eram agora espumosos e 
aquosos. Referiu que ha muito tempo sofria do estô
mago, tendo já tido uma outra crise parecida com 
esta, mas não tão intensa. O estado da inquietação 
em que se encontra o doente não nos permite uma 
observação cuidadosa. Durante a noite e o dia man-
teve-se o mesmo estado de coisas não tendo produzido 
resultado benéfico a medicação sintomática. Pelas 12 
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horas houve uma acalmia e á 1 1/2 da tarde morria. 
Na autopsia realisada no dia seguinte, observa

mos: O diafragma na sua metade esquerda de con
cavo para o abdomem tinha tornado convexo, forman
do uma bossa do tamanho d'uma cabeça de feto, para 
dentro da cavidade abdominal, vermelha e muito tensa; 
tensão e bossa desapareceram logo que se abriu a 
cavidade pleural esquerda. N'ela se encontravam além 
do pulmão retraído, o estômago, intestino delgado e 
baço. Na parte superior do estômago e na face em 
contacto com o pericárdio, via-se um pequeno orifício, 
que, no exame interno do órgão, se reconheceu ter a 
sua sóde ao nivel duma ulceração extensa da mucosa. 
Puxados o estômago, intestino delgado e baço para a 
cavidade abdominal, notamos, no diafragma, uma 
vasta abertura de forma ovalar de bordos lisos e ten
sos, que punham em comunicação a cavidade toraxica 
e abdomiual. Causa da morte — Estrangulamento da 
hernia diafragmatica ; perfuração do estômago. 

U M C A S O D E H E R N I A C O N G E N I T A D I A F R A G M A T I C A C O M 

APENDICITE SUB-CLAVICDLAR ESQ0ERDA POR PLERRE STJVAL E 

A L B E R T V A N D R E M E R . 

No caso referido pelos autores trata-se d'uma 
creança portadora d'uma hernia diafragmatica conge
nita, diagnosticada pela radiographia. Atravez do ori
fício heniiario passavam grande parte do intestino 
delgado, o cego e os colonos ascendente e transverso. 

Meã. Contemporânea (N.° 16 de 19-IV-914). 
8 
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HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA EM OJI RECEMNASCIDO. 
M. Pasquier apresentou á sociedade de anatomia 

patológica de Nantes (Vid. Presse Medical de 17 de 
maio de 1911, pag. 656) as peças da autopsia dum 
recemnascido de 3120 gramas, e que no nascimento 
se apresentou saudável, mostrando-se algum tempo 
depois cionosado sucumbindo no fim de 18 h. Na au
topsia encontra-se acima do diafragma e á direita, 
uma massa hernial, compondo-se de todo o intestino 
delgado, seg., colon ascendente e duma parte do 
transverso. 

O pulmão direito é pequeno e o esquerdo apre
senta 3 kilos. E de notar que uma porção do lobo 
direito do figado faz hernia na cavidade toraxica. O 
diafragma falta na sua parte posterior. O orifício de 
comunicação é ovalar, com o grande eixo transversal 
de 2,cm5 e o antero-posterior l,om5. 

Presse Med. de 12 de Março de 1912, pag. 264. 
M. Fato apresenta um caso tipico de hernia dia

fragmatica diagnosticada pelo exame radiológico e 
confirmada pela intervenção cirúrgica. 

Presse Med. de 3 de Abril de 1907. 
Wieting de Constantinopla, apresenta um caso de 

hernia diafragmatica com forma crónica. 
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As hernias adquiridas são mais raras, mas a sua 
localisação faz-se de preferencia á esquerda, quer entre 
os feixes externais, externais e costais, quer mesmo 
abrindo interstício entre os feixes costais como se vê 
num caso que nos foi relatado pelo Ex."10 Snr. Dr. 
Chaves de Lemos. Tratava-se dum cavalo de cavalaria 
n.° 9, e que em seguida a uns esforços, apresentou 
o cortejo sintomático dum estrangulamento interno. 
Morreu apesar de todos os meios empregados pelo 
distincto clinico. Na autopsia notou-se, que o estômago 
e o colon transverso, tinham passado para a cavidade 
toraxica atravez dum interstício situado entre os fei
xes costais esquerdos na sua parte média. Examinado 
cuidadosamente o diafragma, viu-se que não apresen
tava nenhuma perda de substancia. 

Outros casos de hernias adquiridas que se tem 
encontrado em alguns hospitais de Lisboa parecem 
ter idêntica localisação. 



Conclusões 

As observações que fizemos permittc-nos tirar as 
seguintes conclusões: 

1.°—Nom todos os sores da série animal tem dia
fragma. 

2.°—O desenvolvimento do diafragma 6 função do 
grau de elevação do aparelho respiratório. 

3.°— Nos mamíferos o diafragma compõe-se de 
duas porções: uma central aponevrotica, outra peri
férica muscular. 

4.°—As fibras tendinosas do centro frénico não 
tem uma disposição fixa; as formas que mais fre
quentemente encontramos são as que se vêem descri
tas nas figuras das Observações I, II, III. 

5.°—A parte esquerda do diafragma é menos di
ferenciada que a direita, e isto nos explica a situação 
mais frequente á esquerda das hernias adquiridas. 

6.°—Em virtude das expansões que os tendões 
dos pilares lançam na região lombar a descrição clás
sica do sobretudo ligamentoso anterior pode ser mo
dificada. 

7.°—O conhecimento dos pontos fracos do diafra
gma tem importância para a localisação das hernias. 
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Proposições 

Anatomia - 0 conhecimento das anasteuioses tem 
importância em clinica. 

Histo log ia —0 tecido dentário não deve ser consi
derado como uma variedade de tecido ósseo. 

Fis io log ia —A atividade do protoplasma depende 
da temperatura do meio ambiente. 

Pato log ia geral e Bac ter io log ia—A sero-reação 
de Widal, não tem o valor na febre tifóide que muitos au
tores lhe atribuem. 

Anatomia pato lóg ica — A divisão dos tumores em 
malignos e benignos é insuficiente. 

Farmacologia—Nunca devemos empregar uma es
pecialidade, sem conhecermos perfeitamente a sua compo
sição. 

Medicina l e g a l — A docimasia hepática positiva 
constitui um sinal de probabilidade de morte súbita. 

Operações—Na reseção do cotovelo pelo método 
de Oilier prefiro a incisão longitudinal e mediana. 
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Higiene —Um mau mobiliário escolar é a causa de 
um grande numero de escolioses. 

Obstétr ica — Na apresentação de face quando a ca
beça está na exacavação a fontanela que se apresenta ao 
dedo explorador é a hegmatica. 

6 . Cirúrgica — Repouso e movimento prematuro 
são dois fatores importantes no tratamento das fraturas. 

C. Medica —A digitalina deve ser administrada com 
todo o cuidado nas afeções do coração. 

Visto Pódc imprimir-se 

O Presidente, O Director, 

A. Brandão. Cândido de Pinho. 



ERRATAS 

Pag. Linhas Onde se lê Deve ler-Be 

23 13 a grande el evação o grau de elevação 
38 30 oxial axial 
78 13 continuam contornam 

tu 6 indicando indicam o 
111 30 tercio terço 
117 7 Chandeau Chauveau 
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