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INTRODUCÇÀO 

Escolhemos para assunto do modesto trabalho que apre 
sentamos um capitulo do diagnostico radiológico que compa
rado com os outros, é duma data recente e que interessa na 
hora actual tanto aos radiologistas e cirurgiões como aos que 
exercem só a Clinica. 

E' o emprego dos Raios X na descoberta das lesões do 
duodeno e principalmente o método dos clichés em série, 
chamado, «directo» ou «americano» devido ao seu inventor 
L. Cole (1914). 

Tivemos ocasião de seguir o exame do duodeno por este 
meio frequentando os serviços radiológicos dos Hospitais de 
Paris, onde o método acima mencionado, graças ao seu pro
pagador Dr. Keller (Chefe do Laboratório de Radiologia do 
Hospice Bicêtre) fez a sua aparição em 1922, o qual desde af, 
entrou na pratica corrente em grande numero de outros hos
pitais. 

Precisemos primeiro em que consiste este mé
todo: 

Até hoje o exame do duodeno tem por vezes apresentado 
aos radiologistas grandes dificuldades. 

A posição variável desta parte do intestino, as diferenças 
de tipos individuais, as relações estreitas com o estômago e 
outros órgãos vizinhos, a maneira quasi sempre defeituosa 
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como ele se enche de substancia opaca, a passagem rápida 
da mesma, a exiguidade das lesões, espasmos, aderências e 
muitos outros factos sobre os quais teremos ocasião de falar, 
impediram os radiologistas de tirar um proveito apreciável 
do exame radioscopico ou radiográfico do duodeno, embora 
as dificuldades de diagnostico clinico tornassem preciosa a 
colaboração da radiologia no inicio das investigações do tubo 
digestivo pelos Raios X. De maneira que, a maior parte dos 
radiologistas desesperados de tornarem compreensíveis as som
bras fugazes, imprecisas, e sempre mutáveis de continuidade 
de sombra opaca atravessando com rapidez o duodeno irre
gularmente cheio, concentraram o seu exame sobre os sinais 
afastados ou indirectos, sobre a excitação nervosa funcional 
dos órgãos situados a distancia, principalmente do estômago, 
e trataram de obter, alguns dados segundo as perturbações 
funcionais deste órgão. 

A questão estava neste ponto, quando os progressos da 
técnica permitiram juntar a estes sinais mais ou menos variá
veis e de probabilidade, os sinais indiscutíveis e precisos dum 
exame directo ou de certesa. As instalações poderosas que 
os constructores de aparelhos puzeram á disposição dos me
dicos, permitem obter hoje em dia clichés num tempo di
minuto, 3 a 7 décimos de segundo com raios relativamente 
moles (8. Benoit) tempo suficiente para fixarmos numa 
chapa as rápidas e pequeníssimas mudanças de contorno do 
duodeno. 

Os clichés instantâneos, repetidos com intervalos muito 
curtos em grandes series, permitem decompor em fases 
sucessivas o aspecto do trajecto duodenal e ulteriormente 
estudar um fenómeno passageiro ou uma modificação persis
tente da parede intestinal. . 

Antes de entrar no estudo deste exame directo ou em 
série do duodeno, queremos fazer notar o alto interesse que 
se depreende do método, sob a condição de que ele satis
faça na sua exactidão. 
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Embora date de ha dez anos, o método não parece ter 
atingido a perfeição, e foi contestado e combatido por auto
ridades no assunto, tais como Carmann e Miller chefes da 
secção roentgenologica de Mayo, que mais tarde, como se 
costuma dizer, deram a mão á palmatória aceitando-o com 
entusiasmo. 

A grande guerra e a carestia dos clichés impediram o 
desenvolvimento rápido do método e vemos que se isso não 
se tem generalisado é devido ás dificuldades de ordem eco
nómica. 

O método, em todo o caso, não está ao alcance de todos; 
a sua técnica exige uma instalação moderna, um operador, 
bem habituado a estes exames ; a interpretação dos clichés, 
estando longe de ser fácil, exige uma vista bem exercitada. 
Mas todos estes inconvenientes são grandemente compensa
dos pelo beneficio real que traz ao medico e principalmente 
ao doente; 

Lembremo-nos somente das dificuldades com as quais 
luta forçosamente o clinico, explorando por métodos antigos, 
tais como : palpação, percussão, auscultação — os sindrômas 
de doenças podendo ser causadas por uma lesão duodenal. 

Assim o diagnostico da patologia duodenal foi sempre 
difícil, e mesmo muitas vezes duvidoso e errado. 

Embora a primeira constatação duma ulcera duodenal 
fosse feita em 1817 em autopsia (Mr. Travers,) London «Me
dico Chirurgical Transactions> o primeiro diagnostico sobre 
o vivo só se pôde fazer em 1852 (Wunderlich — Handbuch 
der Pathologie und Thérapie in 175) e o primeiro auctor que 
pôde determinar o síndroma duma ulcera duodenal Bucquoi, 
não contava em 1887 senão quatro casos. Para terminar este 
Curto capitulo acrescentemos que a primeira intervenção sobre 
duodeno foi feita em 22 de Março de 1893 por Codivilla 
(Italia) e que o celebre cirurgião do duodeno Moynihan só 
iniciou a sua série de ulceras duodenais operadas em 1900, 
embora em 1908 já atingisse 189 casos, (702 em 1921). 
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Barklay Moynihati baseava o seu diagnostico sobre os 
dados anamnesticos do doente, não ligando nenhuma impor
tância aos sinais objectivos do exame clinico : 

«I constantly operate upon the strength of the history 
alone... » e ia ainda mais longe dizendo : «Persistant hyper-
chlorhydrie is the medical term for the surgical condition 
duodenal ulcer (1910).» 

Sairíamos do quadro deste pequeno trabalho, se quisés
semos apreciar os diversos sinais clínicos segundo o seu 
valor semiótico ; limitar-nos hemos somente por constatar 
que se a historia do doente é bem precisa nos casos tipicos 
(citemos a bela descrição de Garmann-Miller : 1) hunger-pain 
releaved by food and drink, beginning 2 hours after the 
meals, 2) exaggeration by acid and fibrous food, 3) periodi
city of the attacks, 4) hyperacidity, sour eructations, 5) he-
matemesis, tarry stools) e se os doentes dotados de uma boa 
faculdade de observação de si próprios e assas inteligentes 
para poderem relatar a sua historia sem a desfigurarem, 
podem assim dirigir de pronto o diagnostico do medico, o 
quanto difícil se torna o nosso diagnostico nos casos larva
res, atípicos, indisposições vagas, dispepsias sem um caracter 
preciso, principalmente nos indivíduos pouco inteligentes, 
nervosos, etc. A ulcera duodenal não é a lesão única séria 
do duodeno : Sem entrar em detalhes, lembraremos os diver
sos graus de estonese da I e II porção, estrangulamentos 
agudos e crónicos ao nivel do inicio do mesenterio, esteno-
ses incompletas com sinais dispepsicos, crises dolorosas e 
principalmente uma repercussão sobre todo o organismo por 
intoxicação crónica duodenal, etc. 

Notemos as cefalalgias (enxaqueca duodenal), emagreci
mento progressivo, nauseas, crises, depressão nervosa, fácies, 
pálido, ás vezes sub-ictérico, diarreias duodenais, donde 
resulta este complexo de sintomas descrito por Widerke, 
Vellog, Pierre Duval, Draper, Van der Hoof e outros. 

As lesões do duodeno tão difíceis de diagnosticar só pela 
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clinica, tão complicadas pelas relações estreitas com o pan
creas, canais biliares, estômago, colon, isto é, essa região 
colico-hepfcto-duodenal, tão perigosas (pensemos na péritonite 
da ulcera perfurada, grandes hemorragias devidas aos vasos 
importantes da região, gotejamentos incoercíveis, caquexia 
progressiva e pelo menos á diminuição vital desses organis
mos doentes), são susceptíveis de tratamentos quer medicos 
quer cirúrgicos, simples e pouco perigosos. 

Eis o motivo porque o diagnostico preciso das 
lesões do duodeno se impõe e que apesar das difi
culdades aparentes, o método directo em série é 
digno de todo o nosso interesse. 



TÉCNICA 

Começaremos o nosso estudo do rõentgendiagnostico 
do duodeno, descrevendo primeiramente as dificuldades da 
técnica e os processos engenhosos imaginados pelos diversos 
auctores para as resolverem. 

Como ha dois métodos principais, o método directo e ç-
indirecto devemos cemeçar por apreciarmos as vantagens 
respectivas dum e doutro. A técnica do método indirecto em 
nada difere do exame gástrico habitual com a ajuda duma 
refeição opaca, pois trata-se de ver não o funcionamento do 
próprio duodeno, mas sim pesquizar as perturbações gástri
cas. Este exame consistirá principalmente na radioscopia. No 
estudo do duodeno pelo método directo, os serviços prestados 
pela radioscopia já são mais discutíveis. Os partidários da 
radioscopia preferem-no, porque «o exame ao écran é vivo» 
(Moutier-Maingot), porque permite precisar a que ponto dolo
roso corresponde a sensibilidade do doente, a mobilidade, 
evacuação, etc. 

Mas é preciso não atribuirmos um valor exagerado ao 
sinal dor que não é mais do que um sinal de presunçãp 
duma lesão duodenal. Devemos segundo a inteligência dp 
doente verificar se temos de ligar importância ás indicações 
que ele nos dá. 

Nunca devemos sugestionar o doente com perguntas,; 
«Sofre quando carrego neste ponto?» etc. 

Vale mais um queixume do doente sem prevenção, mas 
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é preciso reproduzi-lo varias vezes para que tenha valor. 
Começado o exame recomendamos não excitar de pronto á 
região celíaca, pela pesquiza dos pontos dolorosos, ao nivel 
da segunda e terceira vertebras lombares. Por pouco forte 
-que ela seja a primeira dôr pode ocultar-nos todas as outras. 

A principio as manobras serão leves, exercidas ora á 
esquerda, ora á direita da linha média e o dedo ou instru
mento deverá lenta e sucessivamente apoiar-se sobre as 
diversas partes do duodeno, pperando silenciosamente e 
esperando o gesto ou a expressão reveladora duma verda
deira dôr. 

Condição principal para evitar erros é a mudança de 
posição (na posição em obliqua anterior direita, doente dei
tado ou de pé, etc.). Obtendo desta maneira um desloca
mento considerável do duodeno em relação ao esqueleto é 
preciso constatar, se o ponto doloroso coincide sempre com 
a mesma porção duodenal. 

O exame será mais fácil sobre um duodeno alongado na 
ptose gástrica, mais difícil sobre um duodeno de volume 
reduzido. Ás vezes a zona dolorosa não coincide com a sede 
da lesão, apesar do exame ter sido minucioso, como se tem 
provado pelas laparatomias. Uma ulcera duodenal provoca 
um espasmo doloroso a jusante ao nivel da parte inferior da 
segunda porção do duodeno-esfincter descrito em 1906 por 
Ochsner ou então a montante (ao nivel do piloro). 

Para os outros sinais directos, a radioscopia poucos mais 
informes dá (imagem duma ampola com estagnação, destro-
flxação da ampola), os pequenos detalhes sendo muito reduzi
dos para poderem ser constatados durante o trajecto duode
nal tão rápido, 7 a 10 segundos, á luz fraca do écran fluo
rescente. 

E' aí que a radiografia do duodeno entra em acção, 
pelo que passamos a descrever a técnica empregada na 
obtenção das chapas radiográficas que quasi possuem a pre
cisão e o valor documental dum exame objectivo. 
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As interessantes experiências de Béclère mostraram-nós 
que a adaptação da vista na obscuridade é individual e 
faz-se á custa da acuidade visual. A secreção da eritropsina 
dos bastonetes é principalmente á periferia da retina, nas par
tes mais afastadas da fovea lutea e menos dotadas da pro
priedade de bem poderem distinguir os finos detalhes da 
forma. 0 cliché fotográfico é sem duvida, a este respeito 
infinitamente superior. A questão entre os partidários da 
radioscopia e os da radiografia parece estar definitivamente 
resolvida a favor dos últimos, com a condição de fazermos 
preceder e combinar o exame ao écran, com a tiragem dos 
clichés. 

Contra a radiografia, por numerosos que sejam os clichés 
-é p/eciso admitir as censuras de Moutier-Maingot «que ela é 
desprovida dos informes que dá a palpação e não elucida 
sobre os movimentos do duodeno; tem precisão mas também 
o dogmatismo dum exame laboratorial». Além disso a questão 
será aperfeiçoada desde que se consiga com instalações de 
Raios X mais poderosas, a tiragem cinematográfica. O movi
mento do duodeno vivo será fixo sobre a película que pode
remos examinar e decompor á nossa vontade nas suas diver
sas fases, com a rapidez que quisermos. Isso dispensará o 
medico do exame prolongado ao écran, que apesar de todas 
as precauções tomadas, não é isento de perigos. 

Um «poligrama» conjunto obtido pela tiragem de vários 
clichés da zona suspeita, sobre uma única chapa com inter
valos de tempo muito curtos para que o doente não se mova, 
tal como se pratica para a pequena curvatura do estômago, 
dá para a ampola duodenal devido á sobreposição de ima
gens muito variáveis e mutáveis, um resultado muito compli
cado mas de valor pratico no exame do duodeno. 

O numero de clichés a tirar varia segundo os diversos 
métodos, podendo também os intervalos serem diferentes. 
Com os métodos na descrição dos quais nós insistiremos no 
decorrer da nossa exposição técnica, podemos tirar com rigor 



24 

clichés sucessivos, não tendo senão necessidade de alguns 
segundos para mudar a chapa sensível. 

0 écran será sempre um auxiliar precioso para bem esco
lhermos os momentos interessantes. Exceptuando a America, 
será preciso na maioria dos casos olhar á carestia das chapas, 
embora possamos obter, como adiante veremos, segundo o 
simples processso do radiologista sueco Ake Akerlund, quatro 
imagens diferentes sobre a mesma chapa. 

Devemos revelar as chapas á medida que as tiramos? 
E' certamente um método que économisa chapas e dá 

ao radiologista a possibilidade de verificar se a tiragem se faz 
correctamente o que lhe permite interromper o exame ulte
rior, se os primeiros clichés são assaz significativos, quer 
apresentando uma ampola duodenal absolutamente normal, 
quer uma deformação nitida persistente sobre todas as cha
pas da série. 

Certamente é preferível revelar a primeira chapa para 
que possamos verificar uma boa posição do doente e apare
lhagem. • . . ; 

Mas este modo de proceder necessita um revelador rápido 
e um exame muito longo ; George e Leonard gastam uma 
hora para examinarem um doente o que um radiologista 
muito ocupado não poderia fazer para cada paciente. Assim 
tratou-se de restringir o numero de chapas e de encurtar a 
duração do exame. 0 sueco Akerlund emprega três chapas de 
18 X24 cm., com as quais obtém doze clichés de 9X12 cm. 
cada, habitualmente com intervalos de 5 minutos. : 

Em França Keller fez construir recentemente um châssis 
— formato gaveta — para películas 13X18 cm., permitindo 
obter assaz rapidamente (dez minutos aproximadamente) uma 
dúzia de clichés do segmento do duodeno previamente focado 
revelando imediamente a primeira chapa obtida, de maneira 
a assegurar-se da boa repleção duodenal. 

Na Alemanha são mais modestos devido ás dificuldades 
financeiras. Ha auctores que exigem pelo menos duas chapas. 
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Chaoul de Zurich é mais exigente aconselhando um cliché 
em cada uma das seguintes posições : de pé, decúbito ventral, 
a mesma com a inclinação para a direita repetindo estas pas
sadas 2 a 6 horas. Nos casos duvidosos faz mais um no decú
bito ventral, sem e com inclinação para a direita e decúbito 
lateral direito com um tubo compressor apoiado sobre o 
dorso, repetindo as radiografias nestas diversas posições 5, 
10, 15 minutos apoz a ingestão da refeição baritada. As cha
pas de que ele se serve são do tamanho 2 4 x 3 0 cm. 

O processo de Chaoul em mudar varias vezes a posição 
do doente é bem recomendável, porque ela pode tornar visí
vel uma lesão patológica oculta por incidência dos Raios X, 
mas é incompleto como ele próprio reconhece, escrevendo : 

«Das einzige Mittel, welches uns hier ein sicheres Urteil 
gervahrt, ist die Wiederholung der Aufnahmen in kurzfri-
shigen Interwallen und in verschiedenen Korperlagen>. 

Gomo vemos não saberíamos dar regras precisas sobre o 
numero e intervalo dos clichés no decorrer dum exame, isso 
dependerá do habito do radiologista, dos casos a examinar e 
segundo elle possa ou não, consagrar tempo e chapas a um 
exame prolongado e mais custoso. 

A radioscopia de que sempre fazemos preceder o exame, 
permite escolher a melhor posição para pôr a descoberto a 
ampola duodenal escondida ás vezes pela sombra da coluna 
dorsal ou pelo estômago. Sobre esse ponto, as regras dadas 
pelos diferentes auctores prestam-se â confusão, pois as indi
cações «volte á esquerda» «á direita> são imprecisas e podem 
significar projecções complementares diferentes, se a chapa 
está situada sobre a região dorsal ou ventral do doente. 

Seria melhor servirmo-nos do termo «Diâmetro obliquo 
Anterior Direito» ou «Obliquo Anterior Esquerdo» ou então, 
de denominações como: «Dorso-sinistro», «Ventro-destral» 
precisando assim a incidência. 

Carmann emprega O. A. D. para pôr a descoberto a am
pola duodenal de tipo gástrico «fish-hook» isto é, retorcida 
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atrás do estômago e O. A. E. para a separar da coluna verte

bral. 
Keller emprega hoje em dia, simultaneamente a posição 

de pé e o decúbito ventral, Duval e Béclère preferem a 
posição de pé. 

Para eliminar os raios secundários é preciso restringir o 
campo visual por meio dum diafragma iris ou de um tubo 
compressor segundo Chaoul, assim como para a radioscopia 
pode ser util intercalar entre a parede ventral do doente e o 
écran, um tubo semelhante aos adoptados na radioterapia 
(Fig. 1). A superfície sensível da chapa quando é de 2 4 x 3 0 

FIG. 1 

a — tubo compressor. h = feixe central. 
6 = anticado da ampola. L = feixes laterais. 
c = diafragma, S p ralos difusos secundários. 
d = filtro. / — imagem limitada. 
e = écran fluoroscopico. '■ 
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mostra a totalidade do duodeno, o piloro e uma parte 
variável do antro-pilorieo (principalmente pequena curvatura). 
Ha auctôres que tiram sempre o mesmo campo para sobrepor 
a série, outros modificam um pouco, de maneira a poderem 
fixar a zona vesicular. 

Numerosos dispositivos permitem obter os clichés em 
série do duodeno (ou dum outro ponto localisado do tubo di
gestivo) com películas de pequenas dimensões. 

Citemos os seguintes : 
0 inventor do método da radiografia em série, Cole, o 

francês Case e outros, colocam o paciente sobre uma mesa 
especial, bastante elevada, o ventre contra o écran, a ampola 
por cima dele. Um espelho inclinado a 45° é fixo sob a 
mesa e o radiologista instalado diante do espelho segue as 
diversas fases da evacuação, fazendo deslisar no momento 
oportuno, entre o doente e o écran, uma película fixa num 
châssis movei. Este dispositivo tem o grande inconveniente 
de necessitar uma mesa especial com os respectivos aces
sórios para o exame do duodeno. 

Keller em França, utilisou primeiro a posição vertical, 
mais tarde o decúbito ventral. A casa Drault et Raulot-La-
pointe construiu segundo as suas indicações, um quadro para 
a posição vertical adaptado ao écran de Drault, quadro que 
limita um espaço do tamanho 13X18 cm. por meio duns 
fios de chumbo. 

Nesse espaço adapta-se um chassis com uma película. 
Para a radiografia em decúbito, particularmente em decúbito 
ventral que é, segundo Keller, a posição de escolha para o 
duodeno, o dispositivo é o seguinte : Compõe-se de duas 
pranchetas reunidas pelas suas extremidades entre as quais 
desliza um quadro movei semelhante ao usado para o exame 
de pé. 0 doente está deitado em decúbito ventral sobre a 
prancha de reparo, o duodeno na posição em que melhor se 
veja, ampola por baixo da mesa. 0 ponto de projecção duo
denal é marcado sobre a pele. 0 doente desloca-se em seguida 
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até que o reparo dorsal se encontre compreendido entre as 
duas paralelas traçadas sobre a prancheta superior. Isto é 
uma focagem longitudinal. Para focar no sentido transversal 
manobrase sob o écran o quadro movei no sentido transver

sal até que o cruzamento metálico venha coincidir com a 
região que precisamente desejamos estudar. 

Nesta altura fixamos um parafuso que imobilisa a haste 
que manobra o quadro e tiramos tantos clichés quantos o 
julgarmos necessários, carregando sucessivamente os châssis. 

0 quadro, por meio do parafuso fixo sobre a haste, colo

carse há justamente sobre o logar focado, dado o caso do 
doente se não deslocar. Para obter estes clichés, Keller em

prega uma segunda ampola por cima da região dorsal do doente 
(projecção dorsoventral com diferentes inclinações, princi

palmente 0. A. D). 
A pose variará de Vi a V» segundo com raios tão pene 

trantes quanto possível. Keller emprega raios de durêsa 8 
Benoît (60 a 80 miliampéres de intensidade), sendo a tensão 
a mais elevada que ele possa obter. E' preciso que o cliché 
se faça numa fracção de segundo, caso contrario os contor

nos serão imperfeitos. . :.. 
0 sueco Ake Akerlund servese dum outro dispositivo. 

Para a posição de pé é um suporte para os chassis consis

t indo numa prancha de madeira com um quadro metálico de 
pouca espessura. Este suporte é fixo por hastes laterais : 'pro

vidas de parafusos, sobre o quadro de exame, podendo deslo

carse verticalmente (Fig. 2). ■ ■■. <]: ■■. 
• 0 doente : colocase de pé tendo á frente o suporte dos 

châssis. Este ultimo é munido de duas hastes metálicas que 
limitam e marcam jus tamente o campo visual necessário, 
debaixo da verificação pelo écran. Depois de ter fixo o 
suportechâssis, tirase rapidamente o écran fluoroscopico e 
colocase uma chapa fotográfica jus tamente no espaço l imi

tado pelas hastes laterais acima mencionadas. Uma mola, 
fixa o suportechâssis nesta posição, a manobra completa 
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podendo ser execu- FÍG. 2 
tada em 1 ou 2 se
gundos após inter
rupção da radios
copia. 

Para economisar 
as chapas, Akerlund 
expõe 4 imagens so
bre a mesma chapa 
com a ajuda duma 
folha de chumbo (1 '/« 
milímetros de es
pessura) e de dimen
sões suficientes para 
proteger as 5/4 partes 
restantes ficando as
sim 1/i que será su
cessivamente exposto 
á acção dos raios X. 
Uma janela rectangu
lar limita o campo a 
expor. 

Muda-se manual
mente a posição da 
chapa em relação a 
esta folha de chum
bo e fixa-se por meio 
duma mola. Desne
cessário será dizer que a janela pode ser fixa na posição ver
tical ou horizontal, segundo a posição da ampola duodenal 
que se repara pela radioscopia, a qual sempre precede a 
radiografia, como já dissemos. 

E' bom, ter um suporte-châssis que é ao mesmo tempo, 
um suporte écran fixo ás hastes laterais do aparelho. 

Desta maneira não se perde tempo e poderemos colocar 

a — folha de chumbo com a janela 9 x 12. 
b = chassis 18 x 24 que se coloca alternativamente com 

um quarto da sua camada sensível no espaço li
mitado pela janela. 

d — suporte em madeira com uma ranhura da espes
sura do chassis. 

e = mola que fixa o suporte-châssis ao écran. 
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o châssis sobre a parte escolhida do campo visual, uma sim
ples mola mantendo-o na posição requerida sem que haja 
a recear o deslocamento do doente ou dos châssis (Forsell). 

Para a posição de decubitoventral Akerlund imaginou 
um dispositivo sob a mesa que consiste num caixilho que 
se desloca por meio de dois rails paralelos ao eixo longitu
dinal da mesa (Fig. 3). 

FIG. 3 

a = caixilho, b — châssis. 

Nesse caixilho introduz-se o chassis com a chapa ou pelí
cula, no momento preciso em que seja perfeita a repleção do 
duodeno, e este se encontre numa boa posição, o que é veri
ficado pelo écran colocado sobre a região dorsal do doente. 

Como chapa ou película basta o tamanho 13 X 18 (Keller), 
18 X 24 (Akerlund) e dois écrans reforçadores. Akerlund para 
radiografar ó doente em decúbito dorsal utilisa um quadro 
com uma folha de chumbo tendo uma janela, o qual é fixo 
por quatro hastes permitindo mante-lo á altura que desejar
mos. Devemos principalmente evitar a compressão do ventre 
pelo peso do quadro. Por baixo da mesa de exame coloca-se o 
ácran, e um espelho colocado a 45° o qual nos permite veri-
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ficar a boa ou má repleção do duodeno e a sua posição. Para 
obter bons clichés é preciso- reduzir a pose nos limites do 
possível. Bergmann insiste que somente os clichés cuja pose 
não ultrapassa 3/io de segundo são utilisaveis, Akerlund acres
centa que á medida que vamos fazendo uma redução de 
fracção de segundo as possibilidades de diagnostico aumen
tam. Para a projecção latero-lateral (de perfil) e para a pro
jecção dorso - ventral em posição inclinada sobre um lado, 
Akerlund serve-se de dispositivos com pequenas modificações 
dos outros já descritos. Em França Béclère fez construir um 
outro aparelho o qual só é aplicável na posição de pé (Fig. 4). 

FIG. Í 

a = manivela para abrir e fechar a corrente. 
b = manivela para introduzir e retirar as chapas da janela rectangular. 

Ultimamente foi posto á venda na Alemanha um outro 
aparelho construído pela casa Reiniger, Gelbert & Schall 
A. G. (Fig. 5). 

Compõe-se de um disco com uma folha de chumbo qu« 
protege quatro châssis 9 X12. Na parte inferior tem um écran 
do mesmo tamanho, onde adaptam as chapas, que são deslo
cáveis. Ao disco podemos dar varias inclinações; existe um 
segundo espelho mais abaixo, que reflecte as imagens dadas 
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pelo écran, para que o FIG. 5 
operador não seja obri
gado a colocar-se em po
sições incomodas. 

Este aparelho também 
só é empregado na posi
ção de pé. 

Alguns dos dipositivos 
atrás descritos não são 
mais do que uma modifi
cação de um aparelho que 
Chaoul (de Zurich) cons
truiu ha muito (Fig. 6). 
Consiste numa caixa ve
dada á luz, na qual por 
meio de paredes laterais 
deslocáveis se pode con
seguir uma superficie de 
45 — 60 centímetros. Po
demos dar á caixa a posição 
horizontal ou inclinada. 

No espaço completa
mente escuro entre o pla
no inferior da caixa e a ' " 
parede superior (onde está 
deitado o paciente) lia um espelho ao qual podemos dar 
varias inclinações. 

Por meio de um «Kryptoskopio» colocado na parte da 
frente da caixa, podemos vêr a imagem (parte do corpo) 
focada, sem que a luz do laboratório influa. Em baixo existe 
uma gaveta onde são introduzidos os chassis 30 X 40 para 
podermos radiografar a parte escolhida, Duas correias com 
fechos automáticos servem para fixar o paciente, caso-seja 
necessário inclinar o aparelho. Na parte da frente ha também 
um protector desmontável para proteger o examinador dos 
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raios. Normalmente o aparelho é construído para chapas 
30X40 cm., mas pode-se empregar chapas menores. 

0 aparelho de Chaoul é empregado por Hofmann (Clinica 
de Von Bergmann) e Meseth (Clinica de Penzoldt) e varias 
outras clinicas alemãs. Também o vimos na clinica do 
Dr. Roberto de Carvalho (Porto), o qual tenciona aplicar a 
esse aparelho um dispositivo especial ainda em estudo, com 
o qual espera obter melhores resultados para a «radiografia 
em série» do duodeno, empregando chapas do tamanho 
13x 18 cm. 

FIG. 6 

1 e 2 = Radioscopio para exame no decúbito horizontal, podendo deslocar-se 
doente estar colocado numa cama especial. 

3 e 4 = Aspecto do Radioscopio para o exame em decúbito inclinado. 



REPLEÇÃO DUODENAL 

Para obter bons clichés do duodeno é necessário obter 
uma boa repleção do mesmo, a qual se produz parcial ou 
totalmente mas duma maneira inconstante. 

A má repleção duodenal tem originado enganos chegando 
alguns radiologistas a interpretarem como sinal de lesão, 
algumas imagens lacunares devido a essa má repleção. 

Na maior parte dos casos para se conseguir este objectivo 
são precisos processos especiais os quais são: 

1.°) Expressão manual ou instrumental. 
2.°) Gertas posições. 
3.°) Exames a longos intervalos. 
4.°) Certos vehiculos dos sais opacos. 
5.°) Meios medicamentosos. 
6.°) Compressão da parte baixa do duodeno. 
7.°) Introducção da refeição opaca pela sonda duodenal. 

l.° Expressão: em 1909 Holzknecht e Jonas experi
mentaram encher o duodeno por meio da pressão do dorso 
da mão sobre aquele e de encontro á coluna vertebral. 

Dizem ter tirado resultados em 50 °/o dos casos. 
Em 1914 Holzknecht e Lippman construíram Um «Dis-

tinctor» para proteger as mãos do radiologista. 
Consiste numa colher que se encurva em forma de baio

neta em volta do bordo do écran. 
Case recomenda a expressão manual do estômago. 
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A expressão d'Akerlund consiste em tomar o estômago 
entre as duas mãos na parte transversal. A mão esquerda do 
lado da pequena curvatura, a direita do lado G. C, os dedos 
dirigidos para o piloro. Pela pressão com os polegares pro
cura impedir que o conteúdo do estômago reflua para a 
pequena tuberosidade. Prime o conteúdo lentamente para o 
piloro levantando ligeiramente o estômago. 

As vezes consegue-se rapidamente um resultado, outras 
vezes é necessário empregar varias expressões vigorosas. Mui
tas vezes o duodeno uma vez cheio pela expressão, esvasia-se 
rapidamente, mas se repetirmos continuamente a manobra, 
ao fim consegue-se um exame radioscopico satisfatório e 
obter clichés pela fadiga do duodeno, o qual cansado de se 
contrair demora mais tempo a esvasiar-se. 

Keller segue a manobra de Holzknecht juntando-lhe mais 
a compressão da terceira porção duodenal, de que adiante 
falaremos. 

2." Certas posições. 
Uma velha experiência diz que a ampola duodenal se 

enche melhor no decúbito ventral, com inclinação lateral 
direita mais ou menos acentuada. 

Em 1914 George e Gerber recomendavam a posição sobre 
o lado direito devido á influencia das contracções vigorosas 
do piloro sobre o qual actua todo o peso da refeição caída 
no antro prè-pilorico. 

Chaoul recomenda o mesmo, usando o aparelho, assim 
como Holmes o qual manda o doente colocar o punho 
esquerdo sob o flanco esquerdo. 

Na posição de pé vale mais não exigir do doente a posi
ção fixa e regulamentar com a parede abdominal contraída, 
mas antes deixar relaxar completamente os músculos abdo
minais. 

Em outros casos o duodeno encher-se-ha mais depressa 
estando a parede abdominal vigorosamente contraída. 
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Carmann e Miller aconselham a respiração profunda e 
o relaxamento de todos os músculos que possam ser influen
ciados pela vontade do doente. 

3.° Exames a longos intervalos. 
Ás vezes-a ampola tendo resistido a todas as manobras 

de expressão encher-se-ha se esperarmos pacientemente Vi a 
1/a hora, etc. 

Cole fez notar em 1913, que a ampola duodenal se enche 
melhor nos estados avançados da digestão. 

Não devemos perder muito tempo, pois podemos exami
nar outros doentes durante estes 15 a 30 minutos. 

Akerlund não aconselha duma maneira sistemática este 
processo (fazer tomar a refeição opaca 15 a 30 minutos 
antes do exame). E' de regra que em muitos destes casos 
o estômago já estará quasi vazio. 

Enriques e Gaston-Durand preconisam 3 porções de 
substancia opaca — incorporada ou não ás refeições da vés
pera—tomadas respectivamente 17 horas, 13 horas e 9 horas 
antes do exame. No momento deste, tomar nova porção. 

Roberto de Carvalho dá ao doente a substancia opaca 
de manhã em jejum, repetindo o exame passadas 2, 4 e 7 
horas depois da ingestão da mistura. Examina o doente na 
posição de pé aplicando a manobra de Case, e no decúbito 
ventral com inclinação para a direita. 

4.° Certos vehiculos dos sais opacos. 
A comunicação entre o antro pilorico e a ampola duo

denal faz-se por intermitencias, sendo o jogo do esfincter 
pilorico regulado pelo reflexo de Mehring. 

Este varia segundo a acides e consistência da refeição 
opaca, dependendo em muitos indivíduos doentes, do seu 
estado de excitabilidade o qual pode atingir um- alto grau 
nas diversas afecções nervosas, nas perturbações da função 
pilorica a distancia que estudaremos mais tarde, e princi
palmente nas lesões duodenais verdadeiras. 
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Em geral empregam-se vehiculos semi-solidos quando 
queremos ver a evacuação do estômago, e líquidos para 
observar a forma, pequenas deformações do seu trajecto ou 
do intestino, nichos ou diverticulos, etc. 

Entre os semi-solidos empregam-se puré de feculentos, 
sopas, etc., e entre os líquidos a agua, a que se junta um 
pouco de goma arabica para evitar que a substancia de con
traste se deposite rapidamente ; os americanos e os ingleses 
usam muito o soro de leite, o qual consideram um excelente 
vehiculo. A suspensão aquosa passa o piloro mais depressa 
que a refeição baritada que é duma consistência mais ele
vada, penetrando mais rapidamente e melhor nas pequenas 
anfraetuosidades e crateras devidas a ulceras. 

Carmann e Miller empregam 8 onças de agua e 2 de 
sulfato de bário. Juntam bicarbonato de soda para alcalinizar 
o conteúdo. Holzknecht emprega também a suspensão aquosa 
mas junta-lhe cloridrato de papaverina, outros empregam a 
beladona, atropina e diversas substancias anti-espasmodicas. 
E' a seguinte a suspensão prescrita por Holzknecht : 

I) 40 gramas de sulfato de bário numa meia chávena 
de leite tépido, agua ou chá, com um pouco de 
assucar. 

II) 20 gramas de Mondamin, 1k litro de leite, 100 gramas 
de sulfato de bário. 

Schlesinger emprega : 
100 gramas de sulfato de bário. 
10 gramas de Mondamin. 
25 gramas de chocolate. 
300 gramas de agua. 

(beber lentamente em 15 a 30 minutos). 
Holzknecht também empregava para a sua técnica atrás 

descrita uma solução aquosa de carbonato de bismuto (15 
por 100). 

Chaoul recomenda uma solução de sulfato de bário em 
agua tépida (100 a 150 por 400). 
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O mais cómodo é fazer o exame duodenal e gástrico ao 
mesmo tempo e não empregar senão uma única refeição 
opaca. 

George e Gerber em 1914, condenavam a refeição ordi
nária de Ridder como muito espessa e consistente ; reco
mendam o leite gordo (buttermilk) como vehiculo e 100 
gramas de carbonato de bismuto ou igual quantidade de 
sulfato de bário. 

Não se faz ferver e a refeição pode ser bebida facilmente 
pois é muito liquida. 

Akerlund serve-se desde ha 12 anos no serviço do Sera-
fimerlazarett da fórmula de Forssell : 

Puré de batata, muito liquido, com suco de morangos. 
Empregou também para comparar, leite gordo, mas nunca 

pôde constatar que o «buttermilk» tivesse acelerado a boa 
repleção do duodeno. 

Keller serve-se duma mistura opaca muito densa : 150 
gramas de sulfato de bário cremoso (Gelobarine). 

2 colheres de sopa de xarope de goma. 
25 gramas de cacau assucarado em pó. E' uma mistura 

de evacuação rápida. 

5.° Meios medicamentosos. 
Carmann e Miller : bicarbonato de soda. • 
Chaoul e Stierlin : papaverina. 
Akerlund : uma colher de azeite. 0 azeite possue a pro

priedade de diminuir e suprimir o peristaltismo. Obtêem-se 
com este processo claros contornos da ampola duodenal que 
se encontra um pouco paralisada nos seus movimentos peris-
talticos. 

6.° Compressão temporária da parte baixa do duodeno. 
Cole (em 1911) aplicava na parte baixa do duodeno por via 

gástrica um balão de cautchu, revestido dum envolucro de 
seda e ajustado na ponta do *dilatorium duodenal» de Ei-
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chorm. Insuflando o balão que é pouco maia ou menos de 
capacidade igual á do duodeno, tapa-se a parte baixa deste, 
impedindo a evacuação precoce da refeição opaca. Akerlund 
condena o processo como complicado, pouco seguro e talvez 
mesmo perigoso. 

Hessel (em 1914), servia-se de um processo semelhante : 
toma-se intestino de porco ligado em bolsa na sua extremi- -
dade inferior, tornado rigido por uma solução de formalina. 
Introduz-se a película de intestino no estômago do doente, 
sob o exame radioscopico por meio duma sonda gástrica, ou 
simplesmente fazendo-a engulir, introduzindo em seguida a* 
refeição opaca pela extremidade que sai pela boca, a qual se 
fecha com um fio de seda. 

0 peristaltismo entrando em jogo levará a película opaca 
até ao duodeno, e quando a sua extremidade atingir a parte 
ascendente deste, faremos o doente beber a refeição opaca 
ordinária. Esta estacionará acima do obstáculo. Acabado o 
exame, desprendemos o fio de seda abandonando o intestino 
de porco á digestão. 

Holzknecht e Lippman publicaram no mesmo ano um 
processo muito mais simples. Estes autores comprimiram 
muito simplesmente com a ajuda dos seus «Distinctor» dos 
quais já atrás falamos, de diante para trás contra a coluna 
vertebral* a parte baixa do duodeno ou antes o angulo duo-
deno-jejunal. Enquanto que a pressão do «Distinctor» não 
cessasse, o duodeno não se esvasiava. 

Chaoul que trabalhava nos seus exames de duodeno quasi 
exclusivamente no decúbito ventral, com ou sem inclinação 
para a direita, exerceu a compressão sobre o duodeno pondo 
na região dorsal do doente um tubo compressor e uma larga 
pelota. A parede abdominal desta maneira ficava premida 
contra o plano sob-jacente (a mesa de exame). 

Considera o tempo de 8'— 10 minutos como necessário 
para obter uma boa repleção. 

Hoffmann insurge-se contra este processo o qual acha 
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muito desagradável para os doentes e mesmo perigoso para 
aqueles que se encontrem muito fracos. Pela compressão 
segundo o processo de Chaoul impedia-se ás vezes — querendo 
obstar á saida do conteúdo do duodeno para o jejuno — á 
entrada no duodeno da refeição gástrica. 

Akerlund está satisfeito com os resultados que obteve 
servindo-se duma simples cintura herniaria, munida duma 
mola vigorosa e duma pelota relativamente pequena, de forma 
triangular. A cintura construída para uma hernia inguinal 
direita é aplicada da maneira seguinte : voltamo-la e colo
camos a mola nas costas do doente para o lado esqoerdo, a 
pelota ficará adiante sobre o duodeno, regulando a pressão 
de maneira que seja suficiente sem dificultar o funcio
namento do estômago. A vantagem deste processo é que 
— depois de bem aplicada a cintura — podemos deslocar o 
doente em todos os sentidos sem interromper a compressão. 

Muito mais cómoda e suficiente para um grande numero 
de casos é a compressão por uma bola elástica. Depois de ter 
enchido a ampola por expressão manual interpomos a bola 
entre o abdomen do doente, na posição de pé, e suporte-écran 
de Forssell. 

Todos estes processos de compressão têem uma desvanta
gem inegável, pois provocam nos segmentos superiores do 
tubo digestivo um peristaltismo estenosante perdendo muito 
as imagens em precisão. 

Mas se retirarmos a compressão de repente, depois de a 
termos exercido um certo tempo, então obtemos sobre o 
duodeno fatigado bons clichés. 

O fim da compressão é obter uma boa repleção do duo
deno pela fadiga das suas paredes, persistindo mesmo que 
deixe de se exercer. 

7.° Introducção da refeição opaca pela sonda duodenal. 
Skinner, David, Holzknecht, Lippmann, Palefski e outros, 

empregam a sonda duodenal para encher o duodeno. Aker-
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lund considera este método como absolutamente supérfluo 
para a ampola duodenal, mas admite que ele pôde ser pro
veitoso no exame de estenoses do duodeno nas porções mais 
inferiores. E' também da opinião de Pfáhler que a sonda 
não esta livre de perigos nos casos ulcerados ou suspeitos de 
ulceração, pois ao ser retirada poderá provocar uma hemor
ragia. Menzer diz que a repleção exagerada da ampola poderá 
provocar uma perfuração. 

Akerlund acrescenta que uma tal maneira de proceder 
poderá fazer desaparecer as pequenas deformações, as quais 
seriam visíveis sobre uma ampola cheia duma maneira menos 
forçada. 

! Crê dando bons resultados a maior parte das vezes, os 
métodos seguintes : 

«Expressão manual repetida, uma pequena espera, com
binada eventualmente com a posição sobre o ventre ou no 
decúbito lateral direito, ou então compressão com uma pe
lota adiante, contra a coluna vertebral». 

A grande lista dos diversos processos é a prova de que 
não existe um único que nos conduza ao fim em todos os casos. 



ANATOMIA DO DUODENO 
NORMAL 

0 duodeno é um órgão relativamente bastante fixo, sobre
tudo em três pontos do seu trajecto : no piloro, angulo hepático 
— ponto de reunião da l.a com a 2.* porção — e no angulo 
duodenojejunal. 

A anatomia do duodeno normal varia segundo o tipo do 
individuo, sendo completamente diferente num bréviligneo 
ou num longiligneo havendo uma grande variabilidade entre 
estes dois extremos. 

Descreveremos primeiramente as principais particulari
dades destes dois extremos e em seguida falaremos do tipo 
médioligneo, o mais vulgar. 

Embora essas particularidades existam, nestes casos nenhu
ma delas pôde ser tomada como sinal patológico, pois trata-se 
simplesmente duma variedade individual. 

Tipo longiligneo (Fig. 7) 

Tórax longo, estreito, costelas muito obliquas, espaços 
intercostais muito estreitos, angulo xifoido-costal (formado 
por dois rebordos costais com a apófise xifoide como vértice) 
muito agudo (25°), (enteroptoing habitus). 0 estômago asse-
melha-se á forma dum estômago hipotónico, (fish-hook form, 
dos americanos), com a forma da letra J. A base descendo 
alguns centímetros abaixo da linha bi-iliaca. Na posição de 



44 

pé o piloro projeeta-se á direita da linha média á altura da 
3.a ou 4.a vértebra lombar. 

O duodeno não está em relação intima com o angulo 
sob-hépatico dos cólons. 

FIG. 7 

A = estômago. 
B = piloro. 
C = ampola duodenal. 
D = genus superius. 
E = porção descendente. 
F = saliência vateriana (válvula de Vater). 
G = genus inferius. 
H = angulo duodenojejunal. 
/ = caecum. 
K = cólon ascendente. 

Este projecta-se lateralmente para a direita, na parte alta 
da fossa iliaca um pouco abaixo ou acima da espinha iliaca 
(muito mais baixo e lateral que a ampola duodenal). 

A II porção duodenal desce verticalmente até á linha 
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bi-iliaca, formando não uma linha recta mas sim um angulo 
obtuso aberto para a esquerda. 0 <genus superius» transição 
entre a ampola e II porção, é brusco, de maneira que nunca 
o liquido opaco estaciona aí. 

0 «genus inferius» é menos agudo, a III porção esconde-se 
atrás do estômago e sobe obliquamente até á altura da am
pola (mais ou menos elevada que esta) á direita e para baixo, 
para a esquerda e em cima, para o angulo duodeno-jejunal 
que forma ás vezes um angulo muito agudo se a primeira 
ansa do jejuno desce verticalmente. Assim o duodeno toma 
a forma da letra V. 

Tipo bréviligneo (Fig. 8) 

Estatura pequena, tórax largo e curto, costelas horizon
tais, espaços intercostais largos, angulo xifoido costal 120 a 
140°, (broad apopletic habitus). 

0 estômago assemelha-se ao tipo dum estômago hiper-
tónico (steerkorn, de Carmann), (stierhornmagen dos alemães). 

Ampola duodenal situada a uma certa distancia da coluna 
vertebral ao nivel da 2.a vértebra lombar, projecta-se na região 
do angulo sob-hépatico. 

Assim a região duodenal, angulo sob-hépatico dos cólons 
e vesícula biliar confundem-se numa encruzilhada — sem 
aderências patológicas — e é preciso insistir sobre a reserva 
e prudência necessárias, com as quais nós devemos interpre
tar a sede duma dôr localisada, ou a destro-posição da 
ampola. 

E' preciso não confundir as intimidades destas relações 
piloro-vesico-colico-duodenais, com uma péritonite adesiva. 
A ampola duodenal dirigindo-se de diante para trás quasi 
horizontalmente, ás vezes fica oculta na projecção dorso-ven-
tral pelo antro prè-pilorico. E' preciso nesse caso recorrer á 
projecção sagital e obliqua para a pôr a descoberto. 

A forma da II, III, IV porção do duodeno assemelha-se 



mais a um anel aberto, não havendo nem pregas nem 
ângulos agudos, mas o trajecto é arredondado ; a II porção 
começa mais lateralmente á direita não descendo tão baixo 
como no longiligneo. A III porção é livre, situada mais 
abaixo que o estômago. 

FIG. 8 

A = estômago. 
b = ampola duodenal vista na posição antero-posterior como 

uma saliência redonda. 
c = II porção duodenal, 
d =111 » 
e = IV • 
F= angulo duodeno-Jejunal. 
O = caecum. 
H = cólon ascendente. 
/ = angulo hepático em relação estreita com o duodeno. 

Tipo médioligneo 

A ampola duodenal forma um triangulo isosceles na 
posição latero-lateral ou antero-posterior (de perfil ou de 
face). A altura é maior que a base, aproximadamente 3 cen-
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timetros. 0 grande eixo pode ser vertical ou obliquo á es
querda, adiante, abaixo, á direita, acima ou atrás. 

Depois de se obter uma boa repleção, os bordos apre-
sentam-se nitidos, um pouco convexos, de tamanho dife
rente (dedal de costura, falange de polegar, etc.). 

FIG. 9 

Ampola duodenal normal em mitra de bispo, pinta de 
copas invertida, cabeça de vibora, etc. 

a = vértice. 
b vi pequena curvatura. 
c = grande » 
d = canal pilorico. 

e, i - incisuras piloricas. 
/ = antro prè-pilorico. 

g, A = base da ampola. 

Segundo a forma da ampola assim se nomeia : mitra de 
bispo, barrete frigio, cabeça de vibora, etc. Keller e Akerlund 
chamam aos dois bordos (direito e esquerdo) grande e pe
quena curvatura da ampola duodenal (Fig. 9). 
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O vértice da ampola insinua-se ligeiramente sob a sombra 
hepática. 

O piloro tem na radiografia uma nitidez absoluta tal, que 
nem na laparatomia o vemos com tanta perfeição ; a célebre 
veia pilorica (the landmark of the stomach and the duo
denum, Moyniham) já não é visivel. 

Assim o radiologista, ás vezes é capaz de fazer um 
diagnostico diferencial preciso, entre uma lesão duodenal e 
uma lesão gástrica, enquanto que o cirurgião tem de se 
contentar com o termo vago duma lesão justa-pilorica. 

0 antro pilorico com os seus contornos situados do lado 
da ampola duodenal é arredondado, o bordo gástrico sendo 
ao contrario achatado, é ligado ao estômago por um traço 
filiforme, o canal pilorico desembocando justamente no meio 
da base duodenal. Como a comunicação é intermitente, a 
continuidade entre a ampola e o antro pode desaparecer. 
No decúbito nos casos de ptose, esta sendo suprimida, as 
diversas partes do duodeno elevam-se juntamente com o 
estômago de uma ou duas vértebras, de maneira que a 
ampola duodenal alarga-se e encurta-se. 

0 duodeno pode tomar a forma do algarismo <8> ou da 
letra «V», cujo ramo direito corresponde á IV porção e o 
esquerdo á II ; estas disposições que são raras nem sempre 
são patológicas. 

E' preciso sabê-lo para não fazermos de repente o diagnos
tico de deslocação do duodeno por um tumor extrínseco 
(quisto pancreatico, aderências, etc.). As dimensões da lar
gura do duodeno vão aumentando de cima para baixo e 
não devemos interpretar cada dilatação da metade inferior 
da II porção ou da III, como sendo sinal duma estenose da IV 
porção. Dado o caso que ela não ultrapasse o duplo calibre 
médio do duodeno, esta dilatação *sob-vateriana> é fisiológica. 

A capacidade do duodeno é aproximadamente de 110 cc. 
0 seu diâmetro em média distensão é de 35 a 40 milímetros, 
e a sua circunfencia de 12 a 13 centímetros. 
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A ampôla de Vater apresenta-se como uma saliência, 
situada no meio da II porção ora á direita ora á esquerda. 

Os bordos da II-III-IV porção do duodeno nunca são tão 
nitidos, pois a repleção nunca é tão completa como ao nivel 
da ampôla duodenal. Daí resultam imagens desfocadas, im
precisas, recortadas «em folha de feto» isto é, como as do 
jejuno. 

Voltaremos a estas principais noções do duodeno normal 
ao estudarmos as diversas imagens patológicas. 

Neste tipo podemos considerar três casos, com respeito 
ás suas relações com o esqueleto (Fig. 10). 

FIG. 10 

/ _ 5 . . vértebras lombares. 
a — variedade alta. 
ftj= » média, 
c = » baixa. 
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a) Variedade media. 
b) » baixa. 
c) » alta. 

Variedade média. 
Na posição de pé : o piloro correspondente á vertente 

esquerda da terceira lombar, a ampola deitada obliquamente 
sobre o flanco direito da II lombar, seu vértice projectando-se 
sobre o bordo inferior da I. O «genus inferius» atinge o 
bordo superior da quarta lombar e a porção transversal cruza 
a coluna vertebral ao nivel do disco intervertebral, situado 
entre a terceira e quarta lombar. 

Variedade baixa. O piloro está situado sobre o flanco 
esquerdo da L3, o duodeno dirigindo-se verticalmente para 
cima sobre o flanco da L2, a porção descendente seguindo o 
lado direito desta vertebra e atingindo o bordo superior da 
quinta lombar. A porção transversal cruza o disco entre a 
L3 e a IA 

Variedade alta. O piloro corresponde á primeira lombar 
e ultrapassa a linha média, o duodeno começando sobre o 
flanco ou bordo da L l, ás vezes oculto pelo piloro, dirige-se 
para trás menos obliquamente para cima ; o «genus inferius» 
fica ao nivel do disco entre L2-L3, ou sobre o bordo superior 
da Ls (Parturier-Vasselle). A linha que liga a extremidade 
anterior da décima costela ao meio da linha bi-iliaca, cruza 
aproximadamente no seu meio a porção descendente do 
duodeno. 
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FISIOLOGIA DO DUODENO NORMAL 

0 transito pilorico realisa-se normalmente por intermi-
tencias, o fechar do piloro — imagem radiológica duma faixa 
clara entre as sombras do antro pilorico e da ampola duode
nal— sendo regulado pelo reflexo de Mehring, os líquidos 
ácidos, as substancias solidas e gorduras lêem tendência a 
fazer fechar o piloro logo que tomem contacto com a mucosa 
duodenal. A ampola desempenha o papel de balão regulador, 
aceitando o quimo gástrico e deixando continuamente per
correr depressa em fino traço o 1I-III-IV segmento duodenal. 
Só na ampola é que o quimo opaco demora 7 a 10 segun-
do9j 15-25-60 o máximo, não parando normalmente no duo
deno sob-jacente. 

A musculatura é principalmente desenvolvida no II-ÏÏI-1V 
segmento duodenal (distinguem-se no radiograma as pregas 
de Kerkring) sendo o peristaltismo principalmente visível nes
tes três segmentos. 

A passagem dos alimentos atra vez do duodeno é favore
cida pelo reflexo mienterico de Carmann : «excitação num 
ponto do trajecto intestinal determina contracção acima e 
relaxamento abaixo desse ponto». 

Oscila entre 20 a 60 segundos o tempo que demora a 
substancia opaca a chegar ao angulo duodeno-jejunal. 

Estudando a influencia de varias substancias sobre o peris
taltismo duodenal, numa série de observações Gley, Roneato 
e Berti, chegaram a demonstrar a acção hipotonica da bilis e 
do suco pancreático sobre a musculatura do duodeno, sem 
diminuir os seus movimentos rítmicos. 

0 peristaltismo no duodeno e principalmente na ampola 
é muito difícil de estudar e forma um capitulo que ainda nãc 
está completamente elucidado. 
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Holzknecht considera a ampola como um «Pufferraum» 
para-choques do peristaltismo gástrico. 

A ampola participa muito pouco no peristaltismo, somente 
pela sua tonicidade geral contractil. 

Schlesinger compara a evacução do duodeno a um fenó
meno passivo, no qual o intestino delgado desempenha o 
papel duma bomba que aspira o conteúdo. 

Chaoul e Stierlin distinguem dois tipos de peristaltismo 
da ampola, isto é, quer as contracções concêntricas, quer as 
verdadeiras ondas em anéis peristalticos. 

Chaoul conclue que a ampola pode modificar a sua forma 
durante alguns minutos. 

Akerlund combate a opinião de Chaoul como uma falsa 
interpretação das imagens, pois teria considerado duma vez 
como ampola a totalidade com o «genus superius», doutra 
vez somente a sua parte pilorica separada do vértice pela 
onda peristaltica. 

Case estudou minuciosamente as contracções da ampola. 
Geralmente não começam senão a uma distancia de 2 centí
metros do piloro, raramente no próprio piloro. Crê que esta 
onda se propaga ao longo de todo o duodeno, até ao angulo 
duodeno-jejunal. 

Akerlund é da mesma opinião, mas chama onda peristal
tica ao cilindro de contracção, do comprimento de 4 a 5 
centímetros. 

David distingue os casos de Taquiperistaltismo e Bradi-
peristaltismo. 

Em 143 casos, o peristaltismo era rápido em 109, lento 
em 34. 

Também constatou que a ampola ou antes a sua parte 
basal, não participa na expulsão do conteúdo, podendo encher 
até ao <genus superius» sem apresentar ondas peristalticas. 



SINAIS PATOLÓGICOS 

No estudo roentgenologic» das lesões do duodeno agru-
pam-se estes sinais em duas categorias : sinais indirectos, 
isto é, sinais presuntivos provenientes de perturbações fun
cionais a distancia, anomalias no trajecto atravez do tubo 
digestivo, principalmente perturbações funcionais gástricas, 
e sinais directos dados pelas imagens de deformação da 
sombra duodenal, que são directamente reveladores dama 
lesão patológica. 

Segundo a cronologia começaremos pelos primeiros, pois 
os radiologistas antes de aprenderem a observar o duodeno 
directamente, fixaram a sua atenção sobre o estômago, mais 
acessivel aos seus meios de investigação mais ou menos 
defeituosos, para tirarem alguns dados sobre o duodeno, dada 
a razão que todos nós conhecemos da ligação directa qae 
existe entre este e o estômago. Apesar desta categoria de 
sinais não entrar no sentido restricto das palavras «rõentge-
nologia duodenal», deles temos que falar aqui o mais com-t 
pletamente possivel, para podermos em seguida apreciar o 
valor reciproco do método directo e indirecto. 

Sinais indirectos 

Estudaremos as variabilidades de tonicidade, peristaltismo, 
motilidade, forma e dimensão gástrica consecutivas a lesões 
duodenais. 
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1.° Variabilidade de tonicidade gástrica. 
Constata-se hipertonia ou atonia, e intermédios : 
a) Hipertonicidade (Fig. tl-a) é o primeiro dos três 

«hyper» de Carmann-Miller (trias of «hyper»—hypertonus, 
hyperperistalsis, hypermobility). 

As formas de hipertonicidade podem ser diferentes. Para 
explicar a diversidade de fenómenos, varias interpretações 
foram sugeridas por diversos autores. 

Para Carmann-Miller hipertonus é um fenómeno de com
pensação para vencer o obstáculo ao nivel da ampola duo
denal, que se acompanha de exagero espasmódico. 

A sequencia é hiperplasia muscular da parede do estômago, 
0 que explicaria as fases ulteriores de hipotonus e de dilatação 
parcial (central) ou total como um sinal de fadiga, tal como 
a descompensação nas doenças do coração. Para Enriques e 
Gaslon-Durand hipertonus ou hipotonus gástrico, significa 
um estado anterior á afecção duodenal e não seria nada mais 
do que um exagero de variedade individual ; o pequeno estô
mago hipertonico seria de observação frequente nos indiví
duos com forte musculatura, obesos ou não, sem serem dis-
pepticos, quasi sempre homens, o estômago hipotonico, ao 
contrario encontrar-se-hia nos individuas de musculatura 
pouco desenvolvida, principalmente mulheres. 

Sçhlesinger descreve uma forma especial que seria carac
terística do «hipertonus» do estômago provocado por uma 
lesão duodenal. Enquanto que no «stomach of steerhornform 
— Stierhornmagen» o grande eixo eleya-se para a esquerda 
segundo uma curva ligeiramente côncava para cima e para a 
direita, o eixo do estômago ficaria bruscamente separado em 
duas partes, uma horizontal (Fig. íí-6), sobre a qual se insere 
perpendicularmente o ramo ascendente, podendo mesmo o 
angulo recto tornar-se um angulo agudo, aberto para a direita, 
por prolongamento do ramo horizontal do eixo do estômago. 
No «Stierhornmagen» o estômago dilata-se progressivamente 
para cima ; no caso de estômago hipertonico de origem duo-
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Ferma «duodenal» da hipertonicidade gástrica 

FIG. 11-a FIG. 11-b 

Hipertonicidade ordinária 
com o estômago em forma de «chifre» 

FIG. 1 1 - C 

Hipertonicidade com os dois 
eixos formando angulo recto. 

FlG. 11-d 

Hipertonicidade com a forma em taça 
de champagne. Hipertonicidade do tipo duodenal latente. 
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denal o calibre ficaria o mesmo até acima, onde ha uma dila
tação com saliência notável («Becherform» forma em taça de 
champagne) (Fig. 11-c). 

Para Schlesinger o estado atonico não é mais do que o 
estado de hipertonicidade latente (Fig. 11-d), por excitação 
experimental (espontaneamente contrair a parede abdominal) 
provoca-se um espasmo de tonicidade mesmo sobre um estô
mago muito hipotonico sem transição intermediaria. 

O estômago hipertonico estaria igualmente sob a influen
cia da superexcitação, somente a fadiga não lho permitiria 
manifestar-se. Diversas formas de estômago espasmódico foram 
descritas sob o nome: «Kaseadenmagen, Tabahsbentelmagen> 
(estômago em forma de saca de tabaco). A hipertonia faz-se 
principalmente á custa das fibras musculares longitudinais, 
estas contraindo-se retesam-se levantando o estômago na posi
ção diagonal e repelindo a sua parte pilorica para a direita 
e para cima. 

Baron-Barsonay explicam este fenómeno por aérocolia, 
Schlesinger explica-o por: «reílectorische Ezitationsneurose» 
(neurose excitativa reflexa) á qual voltaremos quando estudar
mos a triade de «hiper» ou sidrôma de Barclay em conjunto. 

Hipertonus exagerado conduz ao gastro-espasmo que é 
causado ás vezes por uma lesão duodenal (ulcera), o estômago 
sendo completamente são. 

Carmann-Miller fazem distinção, i.° entre uma incisura 
não profunda localisada num mesmo ponto e persistente (fe
nómeno persistente mesmo apoz administração de beladona, 
embora o estomogo não apresente nenhum sinal de lesão ana
tómica) e uma onda muito profunda, aparentemente uma 
onda peristaltica exagerada que avança para o piloro. 

Baron-Barsonay descreveram o estômago bilócular (San-
duhrmagen) como sinal de ulcera duodenal. A ligação causal 
entre os dois é provada se estivermos em condições de ainda 
aumentar a incisura pela pressão sobre a ampola ulcerada. 
Akerlund pôde provocar pela tal pressão sobre a ampola a 
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ineisura da grande curvatura que desaparecia logo que ces
sava a tal pressão. 

b) Hipotonia, atonia. 
. Gomo já dissemos, a atonia do estômago pôde ser latente, 

podendo ser noutros casos uma pseudo-atonia, isto é, os 
casos de estômago com o piloro fixo muito á direita e acima 
(propulsão, destropropulsão, destrofixação do estômago). 

0 estômago apesar de hipertonico é alongado e como o 
liquido opaco passa depressa para o piloro, produz-se uma 
espécie de repleção gástrica que lembra a dos estômagos pto-
sados — atonia aparente somente. 

Também já mencionamos que a hipotonia ou atonia pôde 
preceder a lesão do duodeno, quer signifique uma variedade 
de estômago de paredes ptosadas nos longiligneos, quer repre
sente a sequencia da ptose abdominal geral ; pôde também 
ser adquirida no decorrer da doença duodenal. Nos primeiros 
casos, as paredes gástricas sendo fracas, não permitem que os 
sinais característicos da forma hipertonica se desenvolvam. 

A atonia adquirida em seguida a uma afecção duodenal é 
devida ou a fadiga, — atonia tardia dum estômago de paredes 
cançadas por longos espasmos, — ou trata-se duma sequencia 
da estenose quer espasmódica, quer cicatricial ou as duas ao 
mesmo tempo. 

Esta atonia por fadiga é antes uma dilatação devida a 
obstrução, do que propriamente uma atonia. 

Veremos ao estudarmos as mudanças de forma, que ela 
pode ser ou parcial (limitada ao antro prè-pilorico) ou total, 
ao capitulo das atonias pertencendo somente a forma do estô
mago forçado, fatigado, mas não a forma de dilatação funcio
nal com uma verdadeira hipertrofia muscular. 

2.° Variabilidade de peristaltismo gástrico. 
a) Hiperperistaltismo. 
O hiperperistaltismo do estômago de origem duodenal é 

caracterisado : 
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1.°) pelo começo das ondas peristalticas a um nivel ele
vado, que em logar de começarem perto do piloro começam 
imediatamente por baixo da grande tuberosidade (exame de 
pé), 2.°) pela frequência e profundidade das ondas peristalti
cas, que são curtas e em numero de 3-4 em logar de uma ou 
duas. 3.°) as ondas dirigem-se rapidamente para o piloro. Mas 
o contrario é possível nos estômagos muito hipertonicos, pois 
o espasmo das paredes em contracção, atraza a propagação 
das ondas. 

4.°) as ondas desenham-se sobre a pequena curvatura com 
a mesma profundidade. Ás vezes elas devidem o estômago 
em 3 a 5 segmentos separados por sulcos (estômago em ro
sário) (Fig, 12). 0 antro prè-pilorico habitualmente é muito 
volumoso nestes casos. 

FIG. 12 

Hiperperlstaltismo gástrico do tipo «duodenal». 
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O hiperperistaltismo acompanha, segundo Cârmann-Miller, 
60 "/„ dos casos de ulcera duodenal, com ou sem obstrução ao 
nivel do duodeno. Mencionaremos somente que o hiperperis
taltismo pôde ser a sequencia de diversas afecções duodenais. 
E' preciso distinguir: 1.°) o exagero do peristaltismo gástrico 
provocado por pressão sobre o apêndice doloroso. 

2.°) Pela percussão da sétima cervical. 
3.°) Hiperperistaltismo consecutivo a obstrução pilorica. 

Difere pelo caracter desordenado da profundidade da sucessão 
das contracções, que na ulcera duodenal são regulares e 
simétricas. 

4.°) Na obstrução pilorica as incisuras existem principal
mente na grande curvatura, ao passo que na lesão duodenal 
ambas as curvaturas estão cheias de incisuras com a mesma 
profundidade. 

Os períodos de hiperkinesia alternam com os de repouso. 
b) Aperistaltismo. 
E' ás vezes a consequência lógica dum esforço grande e 

prolongado de hiperperistaltismo. 
Também pôde ser permanente e ocultar o hiperperistal

tismo latente, mas com algumas contracções espontâneas e 
vigorosas das paredes abominais, provocam-se nestes estô
magos fatigados — mas sempre num estado de excitação reíle-
xa — ondas vigorosas que se distinguem nitidamente das pro
vocadas nos estomagps akineticos, (pequenas ondas espaçadas), 
pelo seu vigor que apoz algumas contracções violentas, cessa, 
e dá logar á akinesia anterior aparente. 

c) Antiperistaltismo. : 

Encontra-se no duodeno no caso de obstrução, como 
veremos mais tarde, ao contrario não se vê senão muito 
raramente num estômago por lesão duodenal. 0 antiperistal
tismo gástrico significa mais uma lesão pilorica ou prè-pilo-
rica, do que uma afecção post-pilorica (Carmann). 

Falso antiperistaltismo vê-se de tempos a tempos na 
ulcera duodenal, simulada por propulsão do bordo justa-
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-pilorico da grande curvatura que cedendo á propulsão do 
estômago, ultrapassa para a direita, dando a impressão que 
a onda peristaltica estacionária retrocede. 

3.° Variabilidade de motilidade gástrica. 
Estas perturbações provocadas por lesões duodenais po

dem ser muito diferentes. Se houver um hiperperistaltismo 
notável e se o trajecto pilorico-duodenal é livre, sem um 
aperto anatómico nem oclusão espasmódica, é lógico que a 
evacuação do estômago se faça muito depressa, as con
tracções sendo eficazes. E' principalmente na primeira fase 
da digestão, nos primeiros minutos, que o terço, mesmo a 
metade do conteúdo gástrico passa no intestino delgado. Na 
prova do exame de 6 horas, nos casos em que a eficácia do 
peristaltismo dure durante toda a digestão, verifica-se que a 
extremidade distai da coluna opaca chega ao angulo esplé
nico ou in troduz-se no cólon descendente. 

No caso mais pronunciado a demora da mistura opaca 
no estômago não desce abaixo de uma hora, o que seria o 
limite mais baixo de evacuação gástrica acelerada, duma 
refeição de 400 gramas de mistura opaca. 

Kreuzfuchs procurou explicar a evacuação gástrica na 
urcera duodenal pela supressão do reflexo pilorico. Supõe 
que na ulcera o suco duodenal é muito básico neutralisando 
dessa maneira o conteúdo gástrico, o qual deixando de ser 
acido não provoca nenhuma oclusão do piloro. Mas o facto 
curioso observado por Haudek, Jonas Carmann, Enriquez, 
Durand, Bouchut, Timbal e outros, é que a rapidez de eva
cuação tão notável ao principio, cede o logar a um atrazo 
não menos nitido. Se a coluna opaca apresenta a sua extre
midade distai no cólon descendente, ao contrario constata-se 
passadas 6 horas, residuo no estômago, ou apoz 9 horas 
presença da mistura opaca nas ultimas ansas do intestino 
delgado, o que significa atrazo global. Carmann afirma que 
num quarto das ulceras duodenais constata-se retenção gas-
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trica. Vários autores têem procurado explicar este fenómeno 
tão característico nas perturbações da evacuação de origem 
duodenal. 

Kreusfuchs fala dum espasmo do piloro provocado pelo 
conteúdo gástrico acido, depois de se ter exgotado a provisão 
básica do duodeno. Hart faz notar a hiperplasia inflamatória 
do piloro, nos casos de ulceras situadas perto dele. Haudek 
ao contrario pensa na sedimentação do bário, a qual apare
ceria no liquido gástrico em hipersecreção, o bário sedi
mentado caindo no fundo do estômago (residuo). 

Akerlunã dá uma explicação razoável, isto é, espasmo 
das fibras longitudinais do piloro, correspondendo ao mesmo 
espasmo que nós já conhecemos nos estômagos hipertonicos, 
provocando a abertura do piloro, a qual cederia em seguida 
a um espasmo do esfincter pilorico. 0 residuo gástrico, isto 
é, o atrazo global pode encontrar-se também no caso duma 
estenose juxta-pilorica ou post-pilorica (nas diversas partes 
do duodeno). 

Segundo a sede do obstáculo a repercussão sobre o esto» 
mago será muito diferente ; nos casos de ulceras duodenais 
juxta-piloricas, quando o aperto cicatricial da ampola se 
aproxima do piloro, as sequencias lembram uma estenose 
pilorica de diferentes graus : 

(Dilatação do antro prè-pilorico, ou do estômago em bloco, 
residuo em meia lua, hipersecreção gástrica, atonia conse
cutiva, antiperistaltismo, etc.). Nos casos em que o obstáculo 
está situado mais baixo, a ampola duodenal apresentará uma 
dilatação que forma uma espécie de para-choques (Puffer-
raum), recebendo o conteúdo projectado por uma hiperkt-
nésia violenta e amortecendo ao mesmo tempo o choque de 
reflexo, que caso contrario provocaria distensão do antro 
prè-pilorico no começo. 

0 esfincter do piloro não pode resistir ao conteúdo es
tagnado sob uma pressão considerável na ampola ou nas 
partes mais baixas do duodeno formando uma espécie de 
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antiperistaltismo da IIIII porção duodenal (se o obstáculo 
é baixo situado), com o qual a ampola não participa (Schle

singer) e o conteúdo regorgita no estômago, donde insufi

ciência do piloro. Esta é devida a duas causas: 1.°) A lesão 
propagandose desde o duodeno até á visinhanca do piloro, 
retraio devido ao tecido cicatricial, de maneira que o 
esfincter não se pôde fechar completamente. 2.°) O esfincter 
apoz um estado de luta não pode mais reter o conteúdo da 
parte superior do duodeno, o qual regorgita no estômago 
lançado pela onda antiperistaltica. Não devemos confundir 
insuficiência pilorica com incontinência. Uma válvula é insu

ficiente quando não se opõe ao refluxo. 
A insuficencia pode ser intermitente e de graus diver

sos, frequentemente muito moderada. Nos casos de grande 
insuficiência tornase ás vezes difícil reconhecer o limite 
entre a ampola e antro prèpilorico, pelo que equivocar

nosiamos facilmente considerando a ampola como o antro e 
a sede da estenose ao nivel do duodeno, como o piloro. As 
insuficiências permanentes com o piloro forçado, são um sinal 
seguro de estenose ou espasmo devido a ulcera duodenal (Fig. 
■13), mas já as insuficiências moderadas e interminentes teem 
um valor muito menor pois podem produzirse em indivíduos 
indemnes de qualquer lesão parietal do tubo digestivo. 

Incontinência — passagem permanente atravez do : pi

loro— á parte as indicações que já demos, indicaremos de 
passagem o espasmo dum musculo dilatador do esfincter pilo

ríco, supondose teoricamente que se invocou como agente 
da abertura por via reflexa, uma lesão do duodeno ou do 
estômago. A incontinência não é um sinal patognomónicode 
ulcera duodenal, mesmo as mais das vezes está em relação 
cono o cancro (linhite plástica), mais raramente com pregas 
e aderências cicatriciais que dilatam o esfincter. Aparece 
também muitas vezes na cólecistite e acompanha a anaclori

.dria (ausência do reflexo de Mehring). 
Insuficiência e incontinência do piloro ás vezes podem 
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não ser senão uma falsa imagem causada por uma projecção 
defeituosa da porção descendente (II) do duodeno, a qual 
não se destacando suficientemente da sombra gástrica, acon
tece que apesar do piloro se fechar, a comunicação da ampola 
com o antro parece ser interrompida (sobre o cliché—incon
tinência aparente) e observando ao écran ao vermos uma 

Fm. 13 

Estase ao nível do <genus superius» 

D = estômago hiperquinetico. 
4 = piloto vencido. 
B = ampola dilatada. 
C*=II porção duodenal. 

onda peristaltica descendente ao longo da segunda porção do 
duodeno, podemos supor uma regurgitação do conteúdo duo
denal no estômago. 

Por um exame mais ou menos obliquo, certificamo-nos 
da falsa interpretação (Ramond-Jacquelin). 
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4.° Mudanças de dimensão e forma gástrica. 
A influencia de afecções do duodeno sobre o estômago 

pôde ser notável e variada como vemos. Nas estenoses-espas-
modicas ou cicatriciais-duodenais o estômago ressente-se sob 
o ponto de vista da sua forma, tanto mais quanto mais pro
ximo estiver o obstáculo do piloro. Já indicamos como conse
quência, uma hiperquinesia prolongada que luta contra o 
obstáculo. 

Temos a considerar duas categorias : 
1.°) distensão do segmento gástrico prè-pilorico : toma 

a forma em meia lua que mais tarde — quando o estômago 
é forçado — torna-se uma distensão geral do estômago (Fig. 
14). Também já mencionamos que nas estenoses baixas da 
ampola e II-1II-IV porção do duodeno, a cavidade acima do 
obstáculo dilatando-se amortece o choque do conteúdo, o qual 
reflue, diminuindo a distensão do antro prè-pilorico, embora 
não existindo no começo, forma-se depois que o piloro ven
cido dará livre jogo ao refluxo duodenal. 

2.°) destropropulsão do estômago : assim chamada por 
Schlesinger, o qual demonstra que o estômago sob o ataque 
de contracções violentas vem colocar-se para a direita e para 
cima sobre o fígado e talvez esta destrofíxação espasmódica 
temporária, seja a causa de destrofíxação definitiva do estômago 
por aderências. As paredes do antro prè-pilorico dos dois 
lados do piloro formam duas saliências que se acentuam em 
duas hernias, «sinus», que se levantam como os ramos duma 
torquez de cada lado do canal pilorico. 

A grande curvatura do estômago virá fazer saliência para 
a direita e o estômago acabará por alargar-se no sentido 
frontal (da direita para a esquerda), mais tarde no sentido 
vertical (de cima para baixo). 

Schlesinger cita experiências sobre o estômago de ani
mais que se retrai para a direita, quando provocamos con
tracções violentas introduzindo no estômago os ramos duma 
pinça dirigida para o piloro, aquele contraindo-se deslisaria 
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sobre o ramo da pinça para a direita, como se o piloro fu
gisse diante do corpo estranho retido e fixo no estômago. 

Embora a hiper secreção gástrica fazendo parte do 
domínio da patologia interna sai fora do quadro do nosso 
trabalho, tomamos a liberdade de falar um pouco sobre este 
capitulo, pois acompanha frequentemente as lesões duode-
nais, principalmente no caso de estenoses apertadas juxta-pi-
loricas e na hipercloridria gástrica. 

Fm. 14 

Estase pilorica com dilatação em «meia lua-

A estase do liquido em jejum não escapará a um 
exame bem conduzido, quer empregando uma mistura de 
licopódio e sulfato de bário, ou simplesmente ao écran onde 
a descida em flocos do liquido opaco é muito característica 
(camada intermediaria). 

Schlesinger considera a hipersecreção, primeiro como 
um sinal de neurose e de estase pilorica, em seguida, faz 
notar que o liquido em jejum permite-nos constatar somente 
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hipersècreção e nunca hipercloridria, porque nos casos de 
ulcera duodenal a hipersecreção pode ser acompanhada 
duma hipercloridria notável. Ha uma diferença morfológica 
entre a estenosê pilorica 6 a dás afecções duodenais mesmo 
altas situadas, com a condição que não se trate de casos 
muito avançados de fadiga. A parte pilorica estende-se para 
a direita e vem esconder a parte descendente do duodeno, 
isto é, propulsão e torsão. 

Apesar das suas grandes dimensões o estômago fica rela
tivamente situado muito alto na cupula sob-diafragmatica. 

Para agrupar todos estes diversos fenómenos que enume
ramos como tendo sido constatados no estômago, no caso de 
lesões duodenais, Schlesinger emprega o termo «neurose 
excitativa reflexa*. 

Pelas suas relações fisiológicas e topográficas o estômago 
ressente-se de afecções mesmo situadas a distancia : são os 
chamados «espasmos reflexos extrínsecos» de Carmann. Entre 
todos estes fenómenos ha vários que deixam supor o duodeno 
como a sede da lesão pelo caracter especial (hiperquinésia 
gástrica de Origem duodenal), os outros sendo ás vezes sinais 
banais podendo ser provocados por um grande numero de 
estados mórbidos, que por via reflexa influenciam o estômago. 
E' preciso suspeitar da neurastenia, história, tabes, intoxi
cação pele chumbo, abuso da nicotina, em seguida diversas 
formas de calculose biliar, cálculos do rim, pancreatites, apen
dicite crónica, afecções genitais, colite catarral e ulcerosa, 
colécistite crónica, épiploite, etc. 

Ás vezes a uma lesão anatómica verdadeira do duodeno, 
poderii juntar-Se estados nëufastenicos, setldo dada a frequên
cia de ulceras duodenais, periduodenites, etc., desconhecidas, 
cujos portadores foram tratados dut-ante vários anos como 
nevropataa. 

Devemos èer muito circUtiãpeetos ao interpretar as pertur
bações gástricas a distahtíiãj pois que o duodeno influencia 
ò estômago muito mais profundamente 6 durria maneira mais 
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constante e durável, devido ás suas conexões mais intimas 
que com os outros órgãos. 

Mas aparece também a impossibilidade de basear o dia
gnóstico somente pelos sinais indirectos. 

Pôde dar-se o caso que os sinais clinicos ajudados pelos 
sinais acima citados, possam indiear-nos o bom caminho para 
o diagnóstico, mas o valor destes sinais indirectos nunca 
igualará o dos sinais directos, os primeiros sendo uma pre-
sumpçào incerta, como já dissemos, os segundos provas posi
tivas. Somente como numa grande parte dos casos estes sinais 
directos não aparecem, os diversos autores estão em desa
cordo, uns apresentando uma percentagem de 60 °/<» outros 
não admitindo que uma lesão duodenal possa escapar a um 
exame directo. 

E' preciso saber tirar mesmo dos sinais indirectos, todas 
as indicações que eles são capazes de nos dar, agrupàndo-os 
de maneira a formar síndromas constantes, os quais são 
muito reveladores numa lesão duodenal. 

Schlësingër — cujo rtomé sempre aparece no decorrer 
do estudo deste capitulo da rõentgehològia — agrupa os fenó
menos dos sinais indirectos, chamados «sinais de neurose 
excitativa por reflexo» em dua3 categorias: 

Í.°) sinais primários, puramente de origem nervosa ; 
hiperquinesía, hipertonibidade, hipersecreção, piloro-espasmò 
com elevação da grande curvatura para a direita, 2.°) sinais 
secundários, aos douais veëm juritàr-áe lesões anatómicas 
(aderências, dilatação, etc.), ampola duodenal persistente (dà 
qual falaremos mais tarde), destroposição do piloro inter
mitente, distensão do antro pilòrico, dilatação do estômago 
para a direita até que a parte descendente do duodeno flqttfe 
escondida, ém seguida distensão do estômago no sentido hori
zontal ë mais tarde mesmo rio sentido vertical. 

E ele conclue: «Com unia grande experiência ò exariie 
radioscópicó será iím progresso real dós nossos meios dê ex
ploração e será capaz numa proporção muito considerável, 
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fazer uma afirmação decisiva sobre as indicações duma inter
venção cirúrgica». 

Entre os agrupamentos de sinais indirectos, mencionare
mos o sindrôma de Barhlay (hiperquinesia, hipertonicidade, 
hipermotilidade) e o de Carmann (pequeno estômago hiper-
quinetico com evecuação rápida de começo, que coincide com 
uma estase prolongada duma parte do conteúdo gástrico ; 
retenção da refeição das 6 horas sendo parcial, pois que a 
extremidade distai da coluna opaca penetra já no cólon des-

. cendente. Paradoxo aparente entre a hipermotilidade e a 
primitiva abertura exagerada do piloro e hipoquinesia, como 
gastro-espasmo nos estados ulteriores da evacuação). Carmann 
e Miller concedem um grande valor a este sindrôma e afir
mam que o hiperperistaltismo, mais retenção gástrica, mais 
os contornos gástricos normais, significam quasi sempre uma 
ulcera do duodeno. 

0 hiperperistaltismo do tipo duodenal que já descrevemos 
mais acima, constatar-se-hia em 60 % dos casos de ulcera 
duodenal. Mas ha autores que são mais scepticos sobre o 
valor dos sinais indirectos. 

Vejamos ainda a opinião de Enriques e Gaston-Durand : 
«0 auxilio precioso trazido as mais das vezes pelo exame 

radioscopico, consiste na demonstração de perturbação perma
nente, leve, média ou grave da evacuação gastro- duodenal, 
causada pela lesão de perto ou de longe. Ele vale entretanto 
o que vale a minúcia de observação, os conhecimentos espe
ciais que reclama o radiodiagnostico das afecções digestivas. 
0 exame não deve ser feito uma única vez, mas sim repetido 
com intervalos mais ou menos longos, para medir o progresso 
da afecção». 

Chegamos agora á outra categoria de sinais rõentgenolo-
gicos das lesões duodenais, isto é, aquela que consiste na pes-
quiza dos sinais directos sobre a sombra do conteúdo duo
denal projectado sobre o écran, ou sobre os clichés. 



SINAIS DIRECTOS 

Digamos de principio que o exame directo, de data mais 
recente é de importância muito superior aos métodos auxi
liares de pesquiza de que até aqui temos tratado. 

Vamos passar a estudar as modificações patológicas da 
imagem radiológica normal do duodeno, a saber : 

1.° Anomalias de posição. 
2.° > de calibre. 
3.° Variabilidade na disposição da substancia opaca. 
4.° Evacuação duodenal mais ou menos rápida. 

l.° Anomalias de posição. 
O único ponto próprio de fixação que o duodeno apre

senta, é o angulo duodeno-jejunal ; a fixação da ampola e 
do angulo superior dependerá da resistência do ligamento 
gastro-bépatico que ás vezes é bastante frouxo. 

Pode tratar-se de ptose total, a qual sendo ás vezes 
nada mais que um sinal da gastroptose geral, não apresenta 
nenhuma particularidade patológica interessante. 

Muito mais interesse merece a ptose parcial do duodeno, 
porque — como ela atinge só certos segmentos limitados 
deste — é acompanhada de mudanças de calibre a niveis 
diferentes causando ás vezes bridas muito dolorosas. 

Três órgãos visinhos podem deslocar as diversas partes 
do duodeno : 

1.°) 0 estômago ptosado que — supondo uma bôa resis-
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tencia do ligamento hépato-duodenal e fixação do angulo 
superior — desloca a ampola no sentido vertical (como aliás 
vimos nos indivíduos longiligneos), podendo este fenómeno 
traduzir-se clinicamente por uma eetenose ao nivel do «genus 
fuperius» tornando-se assim um obstáculo relativo ao livre 
escoamento do quimo para a segunda porção do duodeno. 

2.°) Ptose da II porção que é provocada pela ptose do 
pancreas, e fígado. 

3.°) Ptose do cólon transverso, o qual por intermédio 
do seu pedículo arterial provoca uma estenose acompanhada 
de dilatação do «genus inferius» (P. Duval e Gatelier). Já 
sabemos que uma sua leve ptose, acompanhada de dilatação 
ao mesmo nivel, é vulgar nas variedades individuais em 
sujeitos normais. Por isso devemos ser muito circunspectos 
ao julgarmos os casos de ptose moderada do «genus inferius», 
para não sujeitarmos a uma intervenção cirúrgica no duo
deno, indivíduos que talvez sofram devido a outra causa. 

Já vimos que o piloro desloca-se com o estômago não 
somente no sentido vertical (ptose) mas também no sentido 
horizontal, podendo encontrar-se mais á esquerda nos estô
magos em anzol, retorcidos, (fish-hook type), retracção do 
estômago por aderências, etc., mas também muitas vezes 
para a direita, quer por espasmo (dextropropulsão de 
Schlesinger), quer por aderências (periduodenite, pericole-
cistite), e a ampola deslocando-se com o piloro o seu eixo 
longitudinal apresentará diversas direcções (para a esquerda, 
para a direita, combinada com a direcção para cima e para 
trás mais ou menos acentuada). 

Duval-Roux-Béclère descrevem no seu trabalho, o deslo
camento da ampola para cima, para a direita e para trás, 
debaixo do fígado, sobre o flanco direito do raquis, o que eles 
consideram como regra na litiase da vesícula biliar. Só os 
exames em obliquo ou de perfil permitem vêr duma maneira 
exacta os desvios da ampola no sentido antero-posterior. 

Ás vezes na posição de face, desaparece completampnte 
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atrás da sombra do estômago, mas o exame de perfil des

tacada inteiramente, (também ha casos inversos). Esta rétro

posição da ampola seria, segundo os autores citados, a mais 
frequente na litiasè biliar sendo causada pelas aderências 
que unem o seu vértice ou mesmo toda a ampola á vesícula 
retraída ou ao canal cístico. 
; Mas ha casos em que ela é fixa numa anteposição 
pronunciada. Esta pode ser devida a uma cicatriz devida a 
colecistômia, que puxa a ampola para a parede anterior e na 
maioria dos casos parece traduzir a periduodenite adesiva 
essencial. Os limites radiológicos entré a pericolecistite e a 
periduodenite não se podem traçar nitidamente, e embora o 
contrario possa ter sido constatado, a anteposição e a favor 
da periduodenites a rétroposição da pericolecistite. 

A periduodenite essencial consiste em pregas fibrosas 
que repuxam os diversos segmentos do duodeno (ligamento 
estendsânte cisticoduodenal, adeíencias unindo o vértice da 
ampola á face anterior do lóbulo de Spigel ou ao seu bordo 
posterior, pregas do mésocolon transverso obstruindo a se

gunda porção do duodeno, membrana mesócolicajéjunal, 
membrana em volta da fosseta duodenal, etc.). Todas estas 
pregas podem deslocar as diversas partes do duodeno, mas a 
sûa influencia traduzse principalmente em mudanças de 
calibre. Mencionemos a curiosa transposição do angulo 
duodenojejunal que se projecta nos casos de pregas baixas 
situadas (periduodenite sobmesócolica) adiante da sombra 
gástrica (vista de perfil). " ■ 

Os tumores extrínsecos (o grande quisto pancreatico, etc.) 
podem deslocar duma maneira muito considerável o trajecto 
do duodeno. 

0 mesmo sucede quando existe grande quantidade de 
gaz no cólon, uma tal aerocolia podendo repelir o estômago 
e duodeno, causando perturbações do transito. 
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2.° Anomalias de calibre. 
A dilatação duodenal pode ser de origem congénita ou 

adquirida. 
A primeira que é rara dá-nos o mégaduodeno. A adqui

rida pode atingir ou o percurao total do duodeno ou antes 
só um segmento, podendo combinar-se com aperto de outro 
segmento. O aspecto pode ser muito variado devido á rapidez 
do trajecto, enchimento incompleto, etc. 

É preciso distinguir entre o aperto espasmódico, isto é, 
devido a uma causa anatómica e o aperto aparente resul
tante dum segmento mal cheio. Já sabemos que a imagem do 
conteúdo amoldando-se no duodeno será homogénea na ampo
la, nunca nos segmentos ulteriores sem uma causa patológica. 

A imagem de «folha de feto» da II-III-IV porção é cau
sada pelas pregas dos músculos de Kerkring ás vezes hiper
trofiados, que não se encontram na ampola senão em casos 
muito excepcionais. Nas grandes dilatações do duodeno, ás 
vezes a segmentação da sombra em folhas de feto desaparece 
e encontramos uma sombra homogénea espessa. 

Dilatação da ampola significa a maior parte das vezes 
um obstáculo mecânico situido abaixo (periduodenite da 
II porção, a qual encontraremos reduzida ao calibre duma 
corda de instrumento de musica) porque recebendo do estô
mago golfadas lançadas por uma hiperquinesia violenta, estas 
acumulam-se sob uma pressão bastante elevada, até que as 
paredes cançadas cedem ; mas, o mecanismo pode ser va
riado, o quilo podendo acumular-se no duodeno por refluxo 
devido, 1.°) a circuito vicioso causado por gastro-enterostomia 
defeituosa, 2.°) compressão da III e IV porção por a) pregas 
periduodenais, b) pelo pedículo vascular mesenterico. 

É aqui que o anteperistaltismo entra em acção, repelindo 
o conteúdo para trás. A dilatação duodenal também pode ser 
resultante de influencia nervosa. Pelo menos já se conseguiu 
provocar por lesão do plexus duodenal, uma notável dilatação 
da ampola com estase. 
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Ao contrario, a diminuição de calibre encontra-se quer 
como forma tipica «ferro de lança» (Keller) resultante dum 
espasmo reflexo (sinal duma colelitiase), quer como adelgaça
mento causado mais por ptose, repelão, etc., devido a ampola 
ser atingida por processos cicatricials o que lhe dá uma 
forma enrugada, muito pequena. Estudaremos estes fenó
menos no capitulo anomalias de forma. É principalmente a 
dilatação da II-III-IV porção que encontramos mais vezes. 
Pode estar associada á dilatação da ampola aperto espas
módico da II porção, e dilatação começando abaixo da ampola 
de Vater, para se interromper bruscamente ao nivel da linha 
média (duodeno em salsicha de Holzknecht). 

Em face destas dilatações recordar-nos-hemos primeiro, 
que ha uma certa dilatação do «genus inferi us» nos limites 
do normSl e que somente uma grande dilatação é que pôde 
seguramente ser considerada como sinal patológico (acima 
de duas vezes o calibre normal dos outros segmentos). Nos 
casos muito avançados podemos mesmo ter sinais clínicos 
objectivos : abahulamento por tumor (Ombredanne), sensação 
nauseosa (devido a compressão do segmento duodenal). Para 
distinguir uma compressão por pedículo mesenterico duma 
outra provocada por pregas periduodenais, recorremos aos 
sinais de cessação da dôr numa posição escolhida (genus-pei-
toral ou decúbito ventral, posição de Schnitzler), ou pela 
«pressão paradoxal» de Hayes. 0 sinal de Hayês consiste na 
manobra seguinte : Deprime-se com a mão a parede abdo
minal justamente por cima do umbigo, em seguida empur
ramos em massa a parede abdominal para cima, á esquerda 
e para trás. Mantendo esta pressão durante trinta segundos, 
o angulo duodeno-jejunal abre-se, cessando instantaneamente 
o: timpanismo e as dores. 

Se o sinal fôr negativo podemos supor tratar-se de pregas 
cicatricials. Mencionemos ainda a diminuição de calibre cau
sada por compressão dum tumor da visinhança (rim, vesícula 
biliar), mas esta compressão traduz-se principalmente por 
modificações de contornos. 



74 

O endurecimento cicatricial pode apertar a ampola de tal 
maneira que a podemos ver reduzida á forma em «tubo». 

3.° Vairabilidade na disposição da substancia opaca. 
É este o capitulo mais importante o qual o trouxe á 

«radiografia em série» sucessos brilhantes, e que tanto modi-

Deformação típica duma ampola ulcerada 

Fig.15 I 

/ = incisura espasmódica. 
N= nicho. 
P— piloro. 

ficou a radiologia duodenal, depois que se começou a trabalhar com o método de Cole a que mais tarde vieram jun-tar-se ensinamentos importantes tirados dos trabalhos de Ake Akerlund, Garmann, Georges, Keller, Enriquez-Gaston Durand, Duval, Haudek, Bier, Holzknecht, Schlesinger, etc. Comparando as descrições dos diversos autores e examinando 
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os clichés duma variedade infinita, constatamos que é este 
um dos capítulos mais complicados. 

Sobre a interpretação dos diferentes sinais existe ainda 
muita discordância e incerteza. 

Passamos a descrever os diversos tipos elementares que 
nos aparecem segundo a disposição da substancia opaca, os 
quais são : o nicho, o diverticulo sacciforme, a incisura 
espasmódica, a compressão pela vesícula biliar e a recti
tude da pequena curvatura duodenal. 

a) Nicho : 

0 nicho de Haudek, (Fig. 15) uma leve saliência locali-
sada sobre o perfil do duodeno, é a demonstração radiológica 
directa duma ulceração duodenal, isto é, duma perda de 
substancia na parede, duma cratera ulcerosa. Sobre a impor
tância deste sintoma as opiniões são ainda muito variadas. 
Uns afirmam que o nicho verdadeiro da ampola é muito raro 
e que não poderíamos dar-lhe uma grande significação para 
o diagnostico (Kummel). 0 próprio Haudek que pela pri
meira vez o descreveu é cheio de reservas, e á medida que 
vai fazendo mais exames encontra-o muito rara e dificil
mente. Ake Akerlund ao contrario é muito afirmativo, e diz : 
«Na minha opinião o nicho ampolar é pelo menos duma 
significação igual á do estômago. Tanto quanto possa julgar 
pela minha experiência pessoal, encontro os nichos duode-
nais tão frequentemente como os do estômago. Numa serie 
de 100 casos de ulcera duodenal positiva que classifiquei 
ano passado (Serafimer Hospital em Stockholmo) encontrei o 
sinal nicho em mais de 60 % dos casos. Nos últimos anos 
vimos 250 casos. > 

0 que é necessário para confirmar o sintoma é uma 
técnica de exame muito cuidadosa. Carmann (1922) não 
encontra o nicho senão em 33 % dos casos. Haudek e 
Holzknecht 20 %. 

Goldhammer diz : «A ulcera penetrante é uma raridade 
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no duodeno e tanto que o sintoma nicho tão importante no 
estômago, é sem importância no duodeno>. 

O aspecto do nicho duodenal é, segundo Pierre Duval, 
um pouco diferente do da ulcera da pequena curvatura do 
estômago. 

No estômago, é caracterisado por bordos relativamente 
regulares um nivel de liquido nítido e bolha de ar sobre
posta. No duodeno os seus bordos são irregulares, habitual
mente não ha nivel de liquido nem bolha de ar, é antes uma 
mancha acrescentada á linha duma das curvaturas da ampola. 
Raramente origina o fenómeno de mancha residual após 
evacuação ampolar. Akerlund encontra os nichos mais ou 
menos arredondados, mas de tempos a tempos duma forma 
angular, e muitas das vezes tendo a forma de esporão ou 
dum grão de chumbo. Ás vezes a densidade da sombra é 
notável, outras vezes extremamente fina. 

De tempos a tempos encontra-se uma bolha de ar sob à 
cupula do nicho. A bolha de ar não significa uma ulcera 
perfurante nem tão pouco a sedimentação em três camadas ; 
pode aparecer nas ulceras desenvolvidas somente na superfi
cie da parede duodenal. 

As imagens de «nichos de face» muitas vezes dão uma 
mancha mais carregada ha ampola, ás vezes persistente mesmo 
após a sua evacuação. 

Contudo esta mancha pods ser menos carregada que o 
restante contorno ampolar devido ao seu mau enchimento 
Causado pela retracção espasmódica em volta da ulcera. 
» A que corresponde o nicho duodenal? 

Ha casos de ulceras perfuradas na cavidade circunscrita 
por aderências anteriores ao pancreas, fígado, etc. As ima
gens radiológicas de tais ulceras correspondem a uma cavi
dade cheia de liquido opaco. Mas na maioria dos casos a 
ulcera duodenal está longe de ser tão profunda. 0 que se 
encontra quer numa laparotomia cirúrgica, quer numa autó
psia são as mais1 das vezes pequenas ulcerações superficiais 
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que atingem principalmente a mucosa e sub-mucosa, acam-
panhando-se duma viva reacção fibrosa. Nestes casos encon-
tra-se muitas vezes a parede infiltrada por tecido conjuntivo, 
numa distancia muito maior que o pequeno «defekt» mucoso 
(pinhead ulcer — em cabeça de alfinete). Akerlund em 66 
nichos só constata um único caso de ulcera perfurada e 
tapada. 

Em 43 casos nos quais se fez o exame anatomo-patologico, 
encontrou 26 ulceras na parede duodenal, 4 casos com ade
rências intimas ao pancreas mas sem penetração da ulcera 
na glândula. Só num destes quatro casos o fundo da ulcera 
mostrava ao exame histológico alguns «acini» glandulares. 

Seria erro supor que toda a ulcera constatada por 
exame radiológico, é fácil de se encontrar no decorrer 
da intervenção cirúrgica, pois ha mesmo ulceras que 
apresentando um nicho crateriforme, escapam comple
tamente á palpação e inspecção do cirurgião. 

Por isso o nicho nem sempre é a prova duma ulcera 
perfurante, mas sim muitas das vezes de ulcera parietal 
simples. 

Também nem sempre significa ulcera calosa. 
Em 47 casos examinados por Akerlund que tinham dado 

uma imagem de nicho, não havia senão 37 ulceras calosas. 
Sabe-se pelos autores Petrem e Edling que o nicho do 

estômago pode corresponder a uma ulcera cujo fundo não é 
formado senão por serosa. Akerlund verificou o mesmo no 
duodeno, chegando até a vefr um nicho no caso duma ulcera 
curada, que fora recoberta duma mucosa sem glândulas e 
com perda da musculatura. 

Autores ha, que supõem o nicho uma espécie de diverti-
culo da parede enfraquecida, que se levanta sob a pressão 
do liquido intra-duodenal. 

É o tal nicho por pressão o qual desaparece logo que a 
pressão cessa. 

Verificou-se que as modificações de sombra da ampola 
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persistem durante muito tempo mesmo após a cura internai 
O nicho, diz Akerlund, pode produzirse em todos os estados 
anatómicos de ulcera duodenal, na ulcera perfurada e tapada; 
na ulcera calosa, na ulcera parietal endurecida ou não, nas 
cicatrizes recobertas de mucosa. Após o que acabamos de 
dizer compreondemos que a explicação dum nicho por uma 
perda de substancia cheia pelo liquido opaco seria muito 
lacónica. 

Com Schlesinger, Keller e outros, é preciso considerar o 
nicho como resultante dum fenómeno espasmódico quer seja 
formado por dois anéis entre os quais a parede infiltrada 
não se contrai, quer seja causado pela saliência da delgada 
parede, privada da camada muscular. Seja como fôr, a ulcera 
não corresponde forçosamente ao logar mais profundo da 
cavidade do nicho, podendo mesmo estar situada ao nível 
duma incisura espasmódica. Sob este ponto de vista, o nicho 
nenhuma indicação nitida nos pode dar sobre a sede da 
ulcera. 

Frequência de localisação do nicho : 
1.°) As mais das vezes na pequena curvatura duodenal. 
2.°) Muitas vezes na parede basal. 
3.°) Menos vezes na grande curvatura. 
4.°) Na parede anterior ou posterior «o nicho de face». 

Os autores que vêem no nicho uma expulsão do conteúdo 
opaco numa cavidade por perda de substancia, encontraram 
grande dificuldade para explicar o fenómeno da dispropor

ção entre a sede do nicho e sécíe da ulcera. 
• ■ Viramse ulceras situadas na parede anterior ou posterior 
da ampola, projectaremse nitidamente como um nicho da 
pequena curvatura. 

A grande questão que tantas polémicas origina é a se

guinte: 
; É verdade encontrarse em cada caso de ulcera duo

denal um nicho desenvolvido nitidamente? A ausência 
de nicho prova ausência de ulcera ? 
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Somente a experiência da pratica corrente e a verificação 
do método directo por grande numero de intervenções cirúr
gicas, dará uma resposta diante da qual nos devemos inclinar. 

A maior parte dos autores consideram que menos da 
metade dos casos apresentam um nicho. Ake Akerlund afirma 
o contrario, o que já atrás dissemos. 

Schlesinger especula teoricamente dizendo : «Se consi
derarmos o nicho como perda de substancia ulcerosa, dado o 
volume ás vezes infinitamente pequeno, e a incidência, que 
damos aos «Raios X» no exame, é preciso admitir que podem 
existir casos nos quais a pequena mancha opaca oculta por 
uma projecção desfavorável pode escapar (como um traço de 
fractura escapa por vezes num exame rõentgenologico). 

0 nicho da parede superior não se enche ás vezes por 
causa da pressão insuficiente, podendo também desaparecer 
devido á bolha de ar numa ampola duodenal mal cheia. Ás 
vezes a mudança de posição (decúbito) ajuda-nos a descobri-la. 
Mas se o nicho é o resultado das incisuras espasmódicas de 
endurecimento duma parede rígida, ou de recuo duma parede 
menos resistente á pressão, seriamos de opinião que estes 
fenómenos devem ser visíveis em qualquer projecção dada a 
razão de elles se propagarem em toda a volta da ampola. 

Schlesinger diz mais : que nos casos agudos, quasi nunca 
se verifica o nicho, pois segundo a sua opinião ele traduziria 
somente os casos crónicos, mas em menos de metade dos 
casos. 

Que erros de interpretação podemos ter com o nicho ? 
l.°) A bolha de ar do vértice da ampola duodenal poderia 

facilmente simular um diverticulo. 
2.°) Entre duas pregas da parede da ampola pode encra-

var-se o resto da mistura opaca e dar uma mancha simulando 
um nicho persistente. Voltaremos a este assunto quando tra
tarmos do capitulo : evacuação duodenal mais ou menos 
rápida. 



80 

b) Diverticulo sacciforme da duodeno : 

Pode ser congénito (muito raro) ou então formado noutros 
casos por uma ulcera perfurada e tapada (o que também é 
muito raro), Carmann cita 2 casos em 198. 

As mais das vezes encontramos o pequeno diverticulo 
sacciforme produzido por retracção do tecido fibroso que puxa 
os fundos do saco da ulcera para a profundidade, ou pela 
saliência progressiva dum segmento menos resistente da 
parede, encravado entre dois segmentos endurecidos. 

0 seu aspecto de elevação bastante volumoso, lembra em 
todos os pontos os dos nichos diverticulares do estômago, nos 
casos de ulceras terebrantes e exteriorisadas. 0 diverticulo 
existe num ou noutro bordo da ampola na visinhança da 
ulcera, mas não se confundindo com ela. Observamo-lo mesmo 
na segunda e terceira porção do duodeno, e como sabemos 
que a ulcera duodenal existe em 95 °/0 dos casos muito perto 
do piloro (1 7s inches beyond the pylore), é preciso consi
derar estes diverticulos como diverticulos de tracção, ou de 
pulsão, ou diverticulos congénitos bem conhecidos no intes
tino grosso (Enriquez-G. Durand). Daí resulta que a interpre
tação de diverticulo deve ser prudente para não sujeitar o 
doente a uma intervenção cirúrgica inutil nos casos de diver
ticulos inofensivos. 

Mas existe uma outra espécie de diverticulos a qual está 
em relação directa com as diversas modificações da ampola 
duodenal consecutivas a ulcera. São os diverticulos pré-este-
nosantes de Akerlund, pré-ulcerosos (Pierre Duval), a pro
tuberância, e queue d'aronde (Fig. 16) (Keller) cauda de 
andorinha, (Pylorusfortsatz, Pylorussporn dos alemães). 

Estes diverticulos estão situados em volta da circunfe
rência basal da ampola. 

Para se desenvolverem necessitam dum obstáculo ao nivel 
do piloro quasi sempre espasmódico. 

0 espasmo que reduz a passagem da ampola a um fino 
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canal (talvez a explicação da dor tardia—hunger pain) provoca 
dilatação acima do obstáculo. 0 caracter essencial destes 
diverticulos é a parede flexível, contractil, revestida duma 
mucosa em perfeito estado, contornos arredondados, sem 
qualquer irregularidade e mudança de tamanho numa serie 
de clichés. 

Ampola em cruz de Malta 

a = forma em cauda de andorinha. 
b, b', b" = incisures espasmódicas. 
c — piloro. 
d — antro pré-pilorico dilatado. 

Keller faz distinção entre uma protuberância arredon
dada flanqueada de duas incisuras e uma protuberância de 
fundo rigido de ângulos agudos. 

«La queue en fausse aronde»—falsa cauda de andorinha— 
descrita por Keller encontra-se em certos estados espas
módicos, nas colecistites, e aproxima-se da ampola em «ferro 
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de lança», igualmente causada por duas ondas espasmódicas, 
os seus ângulos agudos distinguindo-a do diverticulo por 
pulsão, a sua base lisa e convexa da «queue en aronde» ver
dadeira. 

A segunda forma seria um nicho no fundo duma protu
berância. 

Na categoria destes diverticulos é preciso registar os fenó
menos descritos por Bier, Holzknecht, Chaoul, Stierlin e 
Schlesinger : são os prolongamentos e os esporões do pi
loro. O prolongamento : pode ser largo (em corno) e não é 
senão uma prova do piloro escancarado, complicado com 
deformações da ampola, ou pode ser estreito devido ao pro
cesso cicatricial de compressão. Este ultimo seria patogno-
mico de uma ulcera do duodeno (as cicatrizes no estado 
crónico). 

Esporão do piloro : é uma saliência com a forma dum 
gancho que prolonga a sua sombra até perto do piloro, o 
qual está situado com uma base larga no bordo da ampola 
adelgaçando-se para cima, ás vezes recurvado ligeiramente 
para trás ou para diante. 

Existe mesmo um esporão duplo do piloro (Doppels-
porn). 

Parece-nos que os autores alemães presumem na maioria 
dos casos o processo por infiltração do tecido fibroso e de
formações cicatriciais que são muito raras. Os casos de ope
ração e de autópsia nenhuma duvida deixam sobre a dispro-
porção das anomalias de contornos em imagens radiológicas, 
com o estado anatómico intacto. Por isso parece-nos que os 
diversos exporões e prolongamentos entram facilmente na 
classificação mais simples de Akerlund. 

O tamanho dos nichos e dos diverticulos varia desde a 
cabeça dum alfinete ao tamanho dum ovo (Schwarz). Não po
demos traçar um limite nitido entre o nicho e o diverticulo. 
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c) Incisure espasmódica: 

0 espasmo provocando dum lado diverticulos por pressão, 
produz doutro lado imagens de depressão, incisuras («Defekt»). 

Existem também verdadeiras imagens lacunares devi
das a causas anatómicas, como um neoplasma, muito rara
mente maligno (cancro), mas muito frequentemente benigno 
(pólipo), dando em seguida hipertrofia da mucosa, edema, 
tecido fibroso, etc. Estes «Defekts> reconhecem-se facilmente 
pelos seus contornos irregulares ou pelo seu aspecto floccôso, 
das incisuras ou depressões espamodicas verdadeiras. Em 
seguida é preciso não confundirmos estas depressões devidas 
a contracções das paredes, com as devidas a compressão por 
um tumor ou órgão extrínseco (pancreas e principalmente a 
vesicula biliar). 0 diagnostico diferencial faz-se variando os 
ângulos de incidência dos Raios X. A depressão por compres
são se não desaparece completamente, torna-se pelo menos 
mais superficial, menos profunda, enquanto que a incisura 
espasmódica que cerca em anel a cirounferencia da ampola, 
não muda de profundidade. 

Também a mudança de posição do doente pode diminuir 
ou agravar a compressão e fazê-la mudar de lugar ou mesmo 
desaparecer, enquanto que a incisura espasmódica persiste 
sobre o mesmo ponto. 

A sede predilecta da depressão espasmódica é a grande 
curvatura da ampola. Akerlund considera-a como um dos 
três sinais capitais formando o síndroma radiológico positivo 
duma ulcera : 

1.° — nicho na pequena curvatura; 2.°— rectitude desta; 
3.°—incisura espasmódica profunda, a qual é acompanhada 
dum diverticulo por tracção; 4.°— a imagem torna-se típica 
explicando muito bem o obstáculo espasmódico que provoca 
as dores tardias. 

Esta incisura pode ser mais ou menos profunda. A ima
gem lembra em miniatura a duma ulcera gástrica da pequena 
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curvatura, mas disproporcionada porque a depressão é muito 
grande e larga, em relação ás dimensões da ampola, sepa
rando esta em duas partes : biloculação da ampola quasi 
sempre de origem espasmódica. As incisuras podem também 
estar situadas na pequena curvatura e sobre a face basal, 
pilorica da ampola, ou podem produzir uma depressão ás 
vezes minina do tamanho duma ervilha, que é menos fácil 
de descobrir. 

Segundo a afecção, o caracter das incisuras espasmódicas 
não será o mesmo para um operador cuidadoso. ' 

É preciso distinguir três tipos : 1.° — 0 tipo de ulcera, 
muito característico pelas suas protuberâncias e depressões 
muito nítidas, perfeitamente arredondadas ; 2.° — 0 tipo de 
calculosis biliar com protuberâncias em machado, em ferro 
de lança (Fig. 18) ; 3.° — 0 tipo de periduodenite intensa. 
Este é notável pela sua inconstância. A ampola parece ter 
uma parede sã, mas rodeada de pregas e cicatrizes em luta 
violenta contra a rede de tecidos cicatricial que a cerca 
(Pierre Duval). * 

Não devemos pensar fazer em todos os casos um diagnos
tico preciso sem os dados clínicos. 

d) Compressão pela vesícula biliar: 

A deformação do duodeno pode ser causada pela simples 
compressão da vesícula (George e Leonard) ou por leves ade
rências (Pierre Duval). Apresenta sempre uma curva côncava 
regular. 

A depressão é mais larga, menos profunda que as incisu
ras e depressões espasmódicas ; já indicamos os artifícios de 
que nos servimos para fazer o diagnostico diferencial. A pro
fundidade da depressão variará com o grau de repleção da 
ampola duodenal e será mais pronunciada conforme ela 
o fôr. 

A sua sede será a ampola, grande ou pequena curvatura, 
bordo livre da segunda porção do duodeno, mesmo sobre o 
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vestíbulo (antro) pilorico e ás vezes ao mesmo tempo no 
duodeno e estômago. As imagens duodenais serão modifica
das, e assim veremos a ampola em chispa, a grande curva-
vatura, horisontalisada com o piloro desviado, ou então a 
imagem duodenal apresentar-se-ha como decapitada; no 
«genus superius» notar-se-ha uma estenose, ou uma dilata
ção (Keller) se a estenose por compressão atingir a segunda 
porção do duodeno. 

Fiy-18 
Ampola em ferro de lança. 

Ás vezes a ampola duodenal é dum aspecto floccoso, tal 
o caso da periduodenite essencial, (Pierre Duval) dando a 
forma em pluma (empenné) (Fig. 17). 

Ás vezes também veremos sombras de cálculos biliares, 
outras vezes contentar-nos-hemos em o suspeitar. Os ameri
canos ensinaram-nos a reconhecer os cálculos, segundo leves 
modificações de cor da area hepato-colica-vesico-duodenal. 
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Não é só a vesícula biliar que determina a depressão 
sobre o duodeno, mas também tumores extrínsecos, etc. 

A aerocolia pode reproduzir exactamente o mesmo fenó
meno, e Pierre Duval publica no seu livro recente, lindos 
exemplos de tais depressões, nas quais devemos sempre 
pensar no decorrer duma interpretação de ampola desfi-

Ampòla com a forma em pluma. 

gurada. Grégoire constatou no «genus superius> uma de
pressão exactamente semelhante á da vesícula, mas produzida 
pelo lóbulo esquerdo do fígado (operação). 

<•) Rectitude da pequena curvatura duodenal : 

Lembra a horizontalidade da P. C. gástrica na ulcera do 
estômago (P. C. em esquadro). Este fenómeno é a favor da 
existência duma ulcera duodenal. Origina um desvio do 
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piloro para a P. G. assim como a depressão por vesícula 
biliar causa o desvio para a G. C. encurtando reciproca
mente o bordo basal da ampola. 

Raramente encontramos sós, os diversos elementos da 
desfiguração da ampola, pois eles combinam-se em imagens 
muito complicadas cujo caracter tipico é ás vezes difícil de 
constatar. Mas o radiologista cuidadoso sabe encontrar entre 
a grande variedade de casos alguns tipos fundamentais, dos 
quais poderá aproximar a grande maioria das imagens cons
tatadas. Infelizmente a nomenclatura adoptada pelos diversos 
autores não é a mesma. Assim fala-se de ampola em forma 
de trevo, tubo, chispa coral, cruz de Malta (Fig. 1,6), 
enxada recurvada, pinha, chouriça, cabeça de pássaro, 
cauda de andorinha, etc., que caracterisam melhor ou peor, 
as diversas deformações mais ou menos complexas. 

4.° Evacuação duodenal méis ou menos rápida. 
0 trajecto duodenal normal varia entre 7-15-60 segundos. 

(Holzknecht avalia a estada da mistura opaca na ampola, de 
6 a 8 segundos e o percurso total atravez do duodeno entre 
8 a 10) ; nas diversas estases encontramos o atrazo global 
máximo de 9 horas (Assmann) e mesmo 26 horas (Bêcher). 
Ao lado de estase, encontramos resíduos que ficam no duo
deno mesmo após evacuação total do estômago. Primeira
mente são as manchas que ficam entre as pregas da mucosa, 
nas crateras das ulceras, nas diversas asperezas das paredes 
da ampola. Podem-se confundir estas manchas residuais 
com a mancha em botão de camisa da válvula de Vater, ou 
com as sombras de cálculos (biliares ou renais). 

O antiperistaltismo constata-se no caso de estenose da 
III-IV porção do duodeno. 0 peristaltismo exagerado, bar
ragem do conteúdo, refluxo por antiperistaltismo até ao 
estômago constatam-se também muitas vezes. 

A ampola desprovida da musculatura de Kerkring nunca 
participa neste antiperistaltismo e barragem, desempenhando 
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antes o papel dum balão elástico que se distende e recebe a 
repulsa do piloro, ou por regorgitação, até que o obstáculo 
acima ou abaixo ceda. Mas as ondas peristalticas do estô
mago podem propagar-se nos casos de piloro vencido, até ao 
nivel da ampola. Podemos mesmo encontrar a ampola nor
mal, mas persistente, a qual pode não ser nenhum sinal pato
lógico, pois encontra-se mesmo no duodeno o mais normal, 
e somente a coincidência com outros sinais anormais nos 
faz concluir de um estado patológico. 

E' principalmente o aumento da ampola persistente (pode 
ser como um ovo) que sinala um estado mórbido. David 
supõe que cada ampola que ultrapassa em tamanho uma 
avelã e não desaparece passados 10 minutos, é certamente 
patológica. 



CONCLUSÕES GERAIS 

0 Rõentgendiagnostico do duodeno pelo método dos cli
chés "em série, torna-se um auxiliar precioso junto aos outros 
meios de diagnostico conhecidos. 

2.° 

É de grande valor quer para o medico, quer para o cirur
gião, na terapêutica a seguir posteriormente. 

3.° 

0 exame radiográfico deve ser precedido dum exame 
radioscopico. Este por sua vez, dum estudo clinico do doente 
o mais completo possível. 

4.° 

0 método apesar de não ter atingido a perfeição, de todos 
os dispositivos atrás descritos, cremos ser preferível o de 
Chaoul com o exame do doente em decúbito lateral direito. 
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5.° 

Na maior parte das vezes sendo difícil seguir o trajecto 
duodenal na posição de pé, os dispositivos empregados só 
para esta posição, são dum valor minimo. 

6.° 

Todas as manobras empregadas para obter uma bôa 
repleção duodenal, devem ser abolidas. 0 exame deve ser 
feito sem forçar o doente, escolhendo a posição mais propria 
para cada caso. . ; 

7.° 

Nos casos duvidosos seguir o método dos exames a longos 
intervalos. 

A mistura opaca empregada deve sempre gosar das seguin
tes propriedades : 

Fácil digestão, não toxica e suficientemente opaca aos 
«Raios X». 

VISTO. PÔDE IMPRIMIR-SE. 

Teixeira Bastos, Alfredo de Magalhães, 
Presidente. Director. 
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Apresentamos algumas radiografias devidas á gen
tileza dos Ex.mo* Snrs. Drs. J. Keller e Roberto de 
Carvalho, cujos diagnósticos radiológicos foram con

firmados pela intervenção cirúrgica. 



Diag. Radiol . : Épiploite. Ampôla flocoosa. 
(Cliché do Dr. Keller). 



Diag. Radiol .: Ulcera duodenal . Nicho da P. C , incisura espasmódica da G. C. 

(Cliché do Dr. Keller). 

Diag. Radiol .: Épiploite. (Cliche do Dr. Keller), 



Diag. radiol. : 
a *o ampola duodenal. 
il = terceira porção duodenal enorme 

dilatada por estenose parcial. 
g — estômago. 

(Cliché do Dr. Roberto Carvalho— as pequenas 
marcas quadrangulares representam a refe
rencia umbilical ). 



Diag. radiol. : 

Dilatação transversal do estômago. 
Deformação da ampôla e lesão extensa, com periduo-

denite acentuada dificultando a evacuação gástrica. 
(Cliché do Dr. Roberto Carvalho). 



Diag. radiol. : 
Hyperkinesia gástrica. 
Alargamento da ampola duodenal a. d. 

e lesão ulcerosa sobre o bordo interno. 
(Cliché do Dr. Roberto Carvalho). 



Dîag. radiol. : 
Ulcera duodenal antiga no angulo formado pela ampola 

e '■'■■•' porção duodenal, e retração da ampola. Hiper
kinesia gástrica acentuada. 

(Cliché do Dr. Roberto Carvalho). 
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