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O estudo das dilatações e hypertrophias do cora

ção, independentes de lesões valvulares, estudo que 
forma o objecto do nosso trabalho, dispensa encómios 
que lhe façam sobresahir a importância. 

As affecções cardíacas apresentam com effeito 
uma das partes mais interessantes da pathologia in

terna, não só em consequência do órgão indispensá

vel á vida que ellas affectam, mas também porque 
tudo o que lhes diz respeito constitue um assumpto 
essencialmente distincto de todos os outros de que a 
sciencia medica se occupa. Os seus symptomas, as 
complicações que d'ellas derivam para o organismo 
inteiro, as suas terminações quasi sempre fataes, o 
grau de precisão quasi mathematica a que o seu dia

gnostico pôde attingir e finalmente a data moderna, 
quasi contemporânea da sua historia scientifxca,— 
■eis outros tantos motivos mais que sufficientes d con

sideração que lhes devemos dispensar. 



Esta importância sobe de ponto quando as a/fec-
ções do coração não resultam de alterações valvulares,, 
porque ás circumstancias que se acaba de ponderar 
acerescem dificuldades inhérentes ao seu diagnostico, 
tanto como d sua etiologia e pathogenies. Os seus sym-
ptomas, análogos até certo ponto aos das outras doenças 
do centro circulatório, não offerecem um seguro ca
racter distinctivo; o seu prognostico, as suas indica
ções mórbidas e therapeuticas encontram-se também 
nas mesmas ciscumstancias e são apenas as suas 
causas que denunciam uma feição ralmente cara
cterística. 

E' por isso que reduzimos as nossas considera--
ções ao estudo da etiologia' e pathogenies, apesar de 
termos tido primeiro a idéa de examinar igualmente 
as outras partes relativas ao assumpto da nova dis
sertação. 



NOÇÕES HISTÓRICAS 

Ao par e passo que na antiguidade surgiam nume
rosos trabalhos que ainda hoje se consultam com tanto 
proveito, trabalhos que por vezes recahem sobre as
sumptos de importância muito secundaria, o silencio 
mais completo rodeia tudo o que respeita ao órgão 
cardiaco. Nem este facto por forma alguma nos deve 
surprehender, desde que ponderamos na ausência to
tal de conhecimentos anatómicos e que deparamos com 
as trevas supersticiosas que as doutrinas de Platão fa
zem baixar por sobre este ramo da pathologia. 

O grande philosopho grego considerava o coração 
como um órgão sagrado, quasi divino, origem e sede 
dos movimentos mais nobres da nossa alma, quinhoan-
do com esta por igual nas manifestações mais subidas 
da intelligencia, tanto como na erupção ou encadea
mento dos sentimentos e paixões. 0 coração é um se
gundo cérebro, mais ainda do que elle, pois que ao 
mesmo tempo que lhe usurpa os privilégios, tem a seu 
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cargo a missão importante, a Ímproba tarefa de acudir 
ora á alma, ora ao corpo, sempre que uma causa hos
til attente contra a integridade do seu funccionamento 
normal ; é uma pythonisa, inacessível aos ataques da 
doença, collocada no centro da economia, cujos orácu
los devemos escutar e attender com respeito, mas con
tra quem seria um crime dirigir a nossa curiosidade, 
já que os segredos da sua organisação prendem inti
mamente com a influencia que o próprio Deus exerce 
sobre nós. 

Hyppocrates, e com elle toda a escola de Cnido, ado
pta religiosamente estas idéas, e poucas são as modi
ficações, mingoados os conhecimentos que depois do 
grande medico de Cos a medicina adquire nas succes-
sivas emigrações que soffre da Grécia para o Egypto, 
<la escola de Alexandria para a Grécia e d'est a final
mente para Roma. Os empíricos, os methodistas, os 
dogmáticos, apesar de se encontrarem por vezes no 
verdadeiro caminho scientiíico, nada fizeram a respeito 
do centro circulatório, pois que, além dos embaraços 
da tradicção platónica, deparavam com a barreira dos 
preconceitos religiosos que lhes prohibiam as autopsias 
cadavéricas. Estas causas continuam a produzir os seus 
nocivos e/feitos sobre a medicina romana, desde As-
clepiades até Celso que resume e critica como um juiz 
imparcial os conhecimentos medicos anteriores. 

Galeno, este percursor da physiologia experimental, 
descreve o coração nas autopsias numerosas que em-
prehendeu unicamente em corpos de animaes, e bem 
que estas descripções não sejam de todo incompletas, 
nenhum progresso real imprimem ás idéas havidas até 
então como de superior quilate. Depositário e transmis
sor dos erros de Erasistrato e Diogenes, viu bem a es-
tructura do coração, mas falseou todos os seus conhe
cimentos anatómicos pelas applicações que fez d'uma 
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physiologia falsa. Distingue as artérias das veias, des
creve as quatro cavidades do coração, mas faz com-
municar os dous sentimentos entre si, não porque visse 
taes meios de communicação, mas porque assim o exi
gia a sua doutrina do movimento do ar e sangue nos 
vasos. 

Nas suas administrações anatómicas, nos escriptos 
tão desenvolvidos e completos que levou a cabo sobre 
a direcção dos músculos, nervos e vasos, o medico de 
Pergamo não dispensou ao órgão cardíaco a mesma 
consideração de que fez uso para com outros órgãos, 
principalmente o cérebro e o systema nervoso em ge
ral. 

A falta dos processos de injecção oppunham um li
mite forçado aos estudos anatómicos do systema vas
cular, e além d'isso as necessidades da physiologia e 
pathologia do seu tempo não reclamavam grandes co
nhecimentos sobre a textura d'esta parte importante 
do organismo. Ainda assim Galeno, tendo encontrado 
ri'um macaco e n'um gallo o pericárdio cheio de li
quido seroso, suspeitou que o mesmo facto mórbido 
podésse ter logar no homem, occasionando um emba
raço notável aos movimentos do coração. Eis tudo o que 
a antiguidade sabe de pathologia cardíaca até Galeno. 

As cousas continuam no mesmo estado até ao sé
culo 12.° em que alguns medicos da escola arabe e 
principalmente Avengoar, fazem apparecer descripções 
de certa importância a respeito da pathologia geral do 
coração, descripções que versam na maior parte sobre 
a pericardite. 

Nos quatro séculos seguintes pequenos ou nenhuns 
foram os progressos que se fizeram, apesar dos estu
dos anatómicos e cirúrgicos entrarem n'uma época de 
prosperidade até então desconhecida. 

Até meado do século 14.° a escola arabe continua 
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a exercer a sua influencia enervante sobre a medicina, 
de mãos dadas com a intervenção da theologia, dos 
systemas de philosophia pura. Em meio do desejo irre
sistível de saber que agita o século 15.°, inaugura-se 
uma reacção lenta mas solemne contra as ideas tra-
diccionaes e as formulas antigas, muito abaladas n'essa 
época pelas extravagâncias de innovadores impruden
tes, como Paracelso e Van-Ilelmont;— entretanto é só 
no século 16.°, depois das grandes descobertas anató
micas, que se réalisa uma revolução definitiva e se 
consolida a verdadeira liberdade dos espíritos. 

Vesalo e todos os seus émulos, ligando o nome a 
descobertas importantes, abrem uma nova era, apon
tando uma série bastante rica de factos sobre diversas 
alterações cardíacas, hypertrophias, atrophias, concre
ções polypiformes e dilatações. A anatomia pathologica 
enriquece-se com factos d'esta ordem, mas a clinica 
nenhuma utilidade real deduz d'estas acquisições, pois 
que ainda faltavam a influencia vivificante d'uma pa-
thognosia esclarecida e o auxilio necessário d'uma phy-
siologia por se formar. 

A immortal descoberta da circulação do sangue, 
orientando os espíritos n'uma direcção inteiramente 
nova, vem fundar uma physiologia scientifica, servir 
de chave ao estudo d'um grupo quasi desconhecido de 
affecções importantes. Infelizmente a influencia das no
vas idéas não começou desde logo a fazer-se sentir, e 
muitos annos volveram ainda sem que o estudo das 
doenças cardíacas experimentasse verdadeiros progres
sos. 

Os espíritos, aferrados ás idéas tradiccionaes, ou per
didos no abysmo das theorias que tinham as pretensões 
de explicar tudo, recusavam com pertinácia admitir 
doutrinas que não anteviam em Galeno, ou, se as ad-
mittiam, levados como eram na corrente d'uma reac-
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ção manifesta contra a medicina antiga, não compre-
hendiam, nem procuravam realisar toda a série de ap-
plicações felizes a deduzir da descoberta de Harvey. 

Além d'isso nada ainda se sabia a respeito do curso 
da lympha e chylo, da estructura intima das glândulas, 
dos meios de connexão entre as duas ordens de vasos; 
ainda se não possuia também uma theoria completa da 
respiração, de sorte que as ideas harveyanas não po
diam exercer uma influencia realmente decisiva. 

A maior parte do século 17.° passou-se em meio 
das discussões intermináveis dos medicos, cujos esfor
ços eram empregados a defender ou a atacar com vi
rulência a invenção -do celebre physiologista inglez ; é 
só nos princípios do século 18.° que o estudo das doen
ças cardíacas, apoiando-se n'uma physiologia de cada 
vez mais rica em dados positivos, entrou afinal n'um 
periodo digno do nome scientifico. 

N'esta época apparecera os trabalhos importantes 
de Malpighi, Lower, e sobretudo de Valsalva, que de 
commum accordo com Albertini, institue o seu processo 
de tratamento dos aneurismas, considerado por tanto 
tempo como o único methodo efficaz. 

Bonet publica no Sepulchretum uma longa série de 
factos ariatomo-pathologicos da maior importância, al
cançados pelo exame necropsico alliado á observação 
clinica: e Vieussens no seu tratado da estructura do 
coração apresenta considerações desenvolvidas e d'uma 
precisão admirável sobre a natureza phlegmasia da 
pericardite, sobre as consequências de aperto da vál
vula mitral, sobre o pulso a que século e meio mais 
tarde Corrigan devia dar o seu nome. 

Em 1749 Sénac é o primeiro que apresenta sobre 
as doenças do coração uma série de estudos regular e 
methodicamente dispostos. 0 S3u talento suppre a falta 
dos processos de observação directa que só século e 
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meio depois deviam operar uma verdadeira revolução 
na sciencia medica, e se na sua obra apparecem erros 
palpáveis, hypotheses desmentidas pela practica, dados 
incorruptos ou falsos, encontram-se também capítulos 
que se consideram como clássicos. Sirvam de exemplo 
as suas bellas considerações sobre as pericardites, ossi-
ficações valvulares e principalmente os estudos tão 
profundos a propósito da etiologia das hypertrophias, 
estudos que teremos de citar por mais de uma vez no 
decurso do nosso trabalho. 

Perto de vinte annos depois o medico austríaco 
Avenbrugger descobria a percussão, aperfeiçoando o 
diagnostico e verificando a existência das affecções pu
rulentas do pericárdio, mas é principalmente Corvisart 
que vae deduzir d'esté processo de exploração toda a 
somma de utilidades practicas de que elle é susceptí
vel. 

Corvisart distingue doenças cardíacas até então 
confundidas, insiste com particular empenho sobre as 
relações tão intimas que o rheumatismo e a gottacon-
trahem com a serosa cardíaca, e apresenta um estudo 
muito completo acerca das dilatações e hyperthropbias, 
ou aneurismas activos e passivos, segundo as denomi
nações que empregava o celebre professor francez. 

A etiologia, já estudada por Senac, a therapeutica, 
reduzida ao uso de purgantes e sangrias, recebeu da 
sua parte desenvolvimentos consideráveis; mas a-parte 
mais importante das suas obras 6 a que respeita ás al
terações do myocardio que elle considera como as de 
maior importância, dignas de serem alcunhadas de cau
sas geraes da maior parte das outras lesões cardíacas 
e principalmente das alterações valvulares. 

Estas podem formar-se sem que o musculo cardíaco 
soffra, pois que os tecidos fibro-serosos dos orifícios e 
válvulas são os que mais facilmente obedecem às ia-
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fluencias morbigenas, mas era qualquer caso todo o 
perigo, toda a importância da affeccão reside na alte
ração consecutiva do myocardio. 

Apesar d'estes successivos progressos o diagnosti
co, ainda que encaminhado na verdadeira direcção, per
manecia muito incompleto, reduzido como era aos pou
cos esclarecimentos que a palpação e percussão forne
ciam na practica. Era preciso mais alguma cousa eesta 
lacuna só treze annos depois Laennec vinha preen
cher com a sua monumental descoberta da ausculta
ção. 

D'esta época para cá apparece á luz da publicidade 
um grande numero de escriptos sobre as doenças do 
coração, e os medicos, armados do instrumento admi
rável que Laennec lhes confia, surprehendem e analy-
sam todas as doenças que as indiscripções d'um som 
anómalo atraiçoam. Bertin e Bouillaud chamam a at-
tenção do mundo scieutifico sobre a phlegmasia da 
membrana intra-cardiaca, impondo-lhe a denominação 
de endocardite que ainda hoje conserva, determinando-
lhe as causas e o papel etiológico importante que 
preenche a respeito de muitas alíecções chronicas do 
coração. 

As lesões valvulares apparecem então pela primeira 
vez como elementos mórbidos de primeira ordem, 
ameaçando absorver era seu proveito a preeminência 
até ahi conferida ao myocardio. 

Esta tendência das idéas accentua-se cada vez mais 
nos trabalhos numerosos que seguidamente se publi
cam e a attenção de todos os medicos da especialidade 
converge para as lesões das válvulas, consideradas co
mo o verdadeiro centro da patholologia cardiaca. Estas 
alterações são estudadas com o máximo cuidado e a 
sciencia enriquece-se com descripções muito comple
tas da série de symptomas, relativas a cada variedade 
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de lesões valvulares. Vae-so talvez um pouco longe de 
mais n'este desejo geral de analysar e especialisar 
symplomas, de localisar lesões; mas é certo que a me
dicina fica possuindo em breve espaço uma ampla co
pia de conhecimentos sobre affeccões que ainda ha tão 
poucos annos se desconheciam. 

A opinião geral inclinara-se portanto a negar a 
existência das lesões primitivas do musculo cardíaco, 
mas este modo de ver pela sua propria violência pro
voca uma reacção lenta mas poderosa da parte d'al-
guns espíritos, ainda impregnados das ideas tradicio-
naes, da verdade das descripções de todos os authores 
antigos. 

Dois medicos notáveis, Stokes e Beau, que tantos 
serviços teem prestado ao estudo das affeccões cardía
cas, foram os que inauguraram este enérgico movi
mento, fazendo ver que o verdadeiro perigo das doen
ças do coração reside no enfraquecimento do myocar-
dio. Uma lesão valvular pôde permanecer de todo oc
culta, ou limitar-se por muitos annos a pequenos ata
ques de palpitações dolorosas, até o momento em que 
o segundo elemento mórbido de que se trata vem des
pertar a manifestação de terríveis sofTrimentos. 

«Encontra-se muitas vezes, diz Beau, (2) doenças 
do coração caracterisadas pelos symptomas racionaes 
mais positivos, cuja gravidade augmenta até que os 
indivíduos succumbam, e não se descobre na autop
sia lesões que expliquem os symptomas observados e 
a morte. Outras vezes dá-se o inverso: ha uma alte
ração valvular demonstrada por signaes physicos in
dubitáveis, mas o individuo poucos soffrimentos ac-

í1) Beau, Traité experimental et clinique d'auscultation, 
pag. 318. 
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cusa e pôde viver muito tempo sem experimentar in-
commodos notáveis de saúde.» 

Muitos medicos, seguindo as pisadas do celebre cli
nico da Charité, verificaram factos da mesma ordem e 
hoje passa como doutrina assente na sciencia a impor
tância essencial do estado cardiaco que origina por ul
timo a assystolia. «A assystolia, este supplicio prolon
gado, espectáculo cheio d'um interesse dramático e 
pungente, que rodeia a terminação das affeccões car
díacas com todo o horror d'uma agonia penosa e de
morada.» (1) 

Dirigidos assim os espiritas para a verdadeira inter
pretação dos factos, estudou-se com mais intelligencia 
a etiologia das affeccões cardiacas e reconheceu-se que 
as lesões valvulares não explicavam a producção de to
das as dilatações e hypertrophias do coração. A autop
sia demonstrou por mais de uma vez que o endocar-
dio e seus annexos podiam permanecer inteiramente 
alheios a enormes augmentos de volume do órgão 
cardiaco, e os novos estudos etiológicos vieram escla
recer estes dados anátomo-pathologicos, fazendo ver 
que muitas ca asas das dilatações hypertrophicas não 
actuavam por meio de obstáculos permanentes á circu
lação. 

(i) Raynaud, N. dictionnaire de m. et eh. pratiques, arti
cle — coeur —. 



PARTE I.» 

ETIOLOGIA E PHYSIOLOGIA PATHOLOGICA 

Consideradas sob o ponto de vista etiológico as hy-
pertrophias podem ser divididas em duas grandes clas
ses, hypertrophias consecutivas e primitivas ou espon
tâneas. Nas primeiras que são as mais importantes, 
comprehendem-se todas as que reconhecem por causas 
as circumstancias locaes ou geraes que actuam d'um, 
modo mecânico, quer indirectamente por meio de obs
táculos oppostos á circulação, quer directamente dimi
nuindo a resistência das paredes cardíacas, em conse
quência de alterações d'importancia variável que ellas 
determinam. 

Na segunda classe, ainda hoje contestada por alguns 
authores e a mais interessante para nós, contéem-se 
todas as lesões do coração cujas causas, hygienicas na 
maior parte dos casos, desconhecidas ou de acção dif-
ficil de apreciar, não podem ser incorporadas na ca-
thegoria precedente. 

Esta divisão fundamental, apezar de nos parecer a 
menos viciosa de todas as que conhecemos, não deixa 
por isso de conter certos defeitos que não devemos 
occultar e que são communs às classificações d'esta 
espécie. Assim os elementos causaes por nós distribui-
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dos nos dois grupos acima indicados, elementos de que 
em breve daremos mais ampla noticia, nem sempre se 
encontram distinctes e na posse d'uma perfeita auto
nomia etiológica, antes ao contrario muitas vezes se 
combinam, dando as mãos no mesmo caso de lesão 
cardíaca e desempenhando um papel complexo. Não são 
raros os casos de hypertrophia para cuja producção 
militem ao mesmo tempo alterações do myocardio e dif
férentes obstáculos á circulação peripherica e muitas 
vezes é difflcil de se descriminar quaes d'estas duas 
ordens de causas devem ser consideradas como as mais 
importantes. Quantas vezes uma transformação gordu
rosa das paredes cardiacas, ou uma degeneração atlie-
romatosa das artérias preparam e facilitam singular
mente a missão pathogenica d'uma pequena lesão val
vular?—Esta parece-nos com fundados motivos insufi
ciente para determinar um augmente notável do volume 
do coração e entretanto o facto dá-se porque as lesões 
concomitantes lhe prestam uma cooperpção valiosa. 

Outras vezes, este é o caso mais frequente, o em
baraço circulatório inaugura o movimento mórbido, mas 
este protrahe-se com a indolência d'uma marcha sub-
aguda, desenvolve-se sem provocar a erupção de symp-
tomas importantes, até ao momento em que as pertur
bações de nutrição do myocardio vem accelerar as ma
nifestações pathologicas. Então constitue-se um circulo 
fatal onde se conglobam diversos elementos etiológicos, 
intimamente relacionados entre si, originados uns dos 
outros e influenciando-se d'um modo evidente. As mo
dificações de circulação imprimem com o andar do 
tempo uma alteração cada vez mais pronunciada aos 
actos nutritivos do musculo cardíaco, alterações que 
vêem reforçar e fazer definir a influencia da causa ini
cial. 

Na segunda das classes acima admittidas encontram-
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se também exemplos numerosos e frisantes de factos da 
mesma ordem. Em occasião opportuna examinaremos 
este ponto, mas desde já podemos dizer que os elemen
tos etiológicos d'esté grupo, muitas vezes impotentes 
só por si para provocar a génese das hypertrophias ou 
dilatações, encontram um auxilio rigoroso da parte de 
circumstancias causaes que pertencem á primeira ca-
thegoria. Qualquer d'aquellas doenças cardíacas pode 
ir buscar exclusivamente a sua origem ás causas com-
prehendidas n'um ou n'outro dos dous grupos princi-
paes, n'uma ou na ou*ra das suas subdivisões; entre
tanto o caso frequente n'este como em quasi todos os 
departamentos de pathologia, consiste na variedade de 
causas de diversas ordens, tendentes para o mesmo 
fim. 

Pondo termo a estas rápidas considerações passemos 
ao estudo das causas das hypertrophias e dilatações do 
coração, e para maior facilidade de tal exame apre
sentamos o quadro seguinte que nos permittirá abraçar 
n'um volver de olhos a enumeração d'essas causas, 
com tod'as as divisões que adoptamos e segundo a or
dem que julgamos dever dar ao seu estudo. 

I. hyper
trophias 
e dilata

ções conse
cutivas 

II . hyper-
trophia 
esponta^ 

nea ou pri 
mitiva 

( I. causas que 
actuam sobre 
o coração di
minuindo a 
resistência do 
seu tecido. 

II. por obstácu
lo á circula
ção. 

alterações i degeneração granulo-pigmentar 
diffusas. . \ degeneração gordurosa 

' degeneração vitrea 
| alterações , 

limitadas, aneurisma parcial 

lesões da aorta : 
1. atheroma 

1 2. aortite aguda 
\ 3. aneurismaB 

pulmonar. 

T 

' 1. gravidez 
^ 2. affecções renaes 
l 1. lesões da artéria pulmonar 
\ 2. affecções dos pulmões 

t I. esforços 
; 2, exercícios musculares 
f 3. influencias nervosas. 



I 

A. ALTERAÇÕES DIFFUSAS 

Entre as variadas affecções que podem occasionar 
alterações diffusas no myocardio, principiaremos por 
considerar as pyrexias e febres eruptivas. A influencia 
que estas doenças exercem sobre o systema cardiaco 
acha-se ainda muito pouco estudada, para que possa 
preencher um logar importante na serie de considerações 
etiológicas que encetamos, ainda assim no decurso do 
seu desenvolvimento manifestam-se muitas vezes alte
rações rnyocardicas, mas estas quazi sempre se limitam 
a endocardites passageiras que nenhuma lezão orgânica 
permanente determinam. 

Outras vezes a acção mórbida não se circumscreve 
a estes acanhados limites, vae mais longe, por forma 
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que as affecções do coração que ella gera, bastante 
graves para originarem a morte do doente, comprehen-
dem degenerações profundas do myocardio. Estas alte
rações designadas sob denominações muito diversas, 
visto que différera também sob o ponto de vista histo
lógico, apresentam como caracter commum a diminui
ção que imprimera á resistência do musculo cardiaco, 
facto que é a consequência ultima da sua influencia 
mórbida sobre o funccionamento do coração. Em taes 
casos o coração pode offerecer as dimensões normaes 
mas na maior parte das vezes a capacidade das suas ca
vidades torna-se maior e o órgão inteiro pôde affectar 
um volume extraordinário; mas sem que este pheno-
meno mórbido recorde as verdadeiras hypertrophias, 
pois que as suas paredes, longe de resistirem á com
pressão, apresentam-se molles, flácidas, fundamente 
depressiveis. As fibras musculares, de côr amarellada 
mais ou menos escura, não tomam o aspecto peculiar 
ao das hypertrophias, deixam-se lacerar com facilidade 
extrema, diminuindo de quantidade e ás vezes encon-
trando-se reduzidas a tão pequeno numero que difficil-
mente são encontradas no meio da substancia gordurosa 
que as substitue. 

Nenhuma d'estas alterações tem logar nas febres 
benignas ou nas que embora mais graves não durem 
por muito tempo, visto que o theatro habitual das suas 
operações levanta-se quando taes affecções, em conse
quência da sua malignidade ou marcha chronica, pos
sam determinar um enfraquecimento persistente do 
organismo. Estas perturbações nutritivas reflectem-se 
profundamente sobre a integridade do órgão cardiaco, 
quer determinando qualquer das lesões mais frequentes 
n'este musculo, taes como a granulosa ou a granulo-
pigmentar, quer produzindo apenas a friabilidade do 
tecido muscular sem degeneração apparente, caso em 
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que toda a doença parece redusiivse ao decrescimento 
da tonicidade vital. 

A variola e febre typhoide quasi sempre se limitam 
a uma influencia muito secundaria nos casos pouco 
numerosos em que o coração parece soffrer, comtudo 
nem sempre o quadro se apresenta com tão risonhas 
cores. As febres essenciaes e com especialidade o typho 
petechial podem affectar gravemente o centro circula
tório, originando todos os symptomas das lesões cardía
cas intensas, desde os sons de sopro e palpitações, até 
ás lypothymias e o desapparecimento completo dos sons 
normaes. A morte súbita vem muitas vezes terminar 
este quadro de assystolia bem caracterisada. 

Na cathegoria das febres eruptivas a escarlatina 
distingue-se pela dupla influencia que exerce sobre o 
coração e o systema articular, quer durante o periodo 
da erupção, quer depois d'elle, mormente nos casos 
em que essa erupção tenha sido irregular ou se não 
tenha realisado com a devida intensidade. Serão estas 
complicações o resultado d'uma acção especial da 
doença, ou representarão o effeito secundário da verda
deira decomposição que o sangue experimenta durante 
certas escarlatinas graves? 

Não sabemos responder, mas inclinamos-nos muito 
para a primeira d'estas supposições, poisque as outras 
doenças da mesma espécie, apesar de produzirem alte
rações igualmente graves, não se reflectem entretanto 
d'um modo tão ostensivo sobre o systema circulatório. 

Assim o sarampo que por vezes pode determinar 
perturbações profundas na crase sanguinea, ou não 
deixa vestígio algum da sua passagem no systema vas
cular, ou os seus effeitos nocivos permanecem limitados 
a degenerações gordurosas parciaes. Outras vezes pro-
duzem-se dilatações mais ou menos consideráveis, mas 
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que de ordinário nunca podem competir com as q u e 
são occasionadas por outras causas . 

Desnos e Huchard (*), em muitos casos de varíola 
grave, assignalam a existência de dilatações cardiacas, 
e Friedreich (2) verificou o mesmo facto no decurso da 
febre typhoide. 

As febres intermittentes e em geral todas as affec-
cões dependentes da infecção paludosa encontram-se 
em condicções muito análogas ás das doenças que se 
acaba de estudar, apesar de não apparentarem uma 
acção morbigena tão accentuada. Quasi sempre as alte
rações a que dão origem reduzem-se a bypertrophias 
parciaes ou a dilatações que não são acompanhadas por 
degenerações tão graves como as que acima descreve-
vemos. Assim em. 61 indivíduos mortos em pleno esta
do de cachexia paludosa, Leon Collin (3) apenas en 
controu 27 vezes o coração hypertrophiado ; e en t re 
todos os authores que teem cultivado a especialidade e 
q u e chegaram ao nosso conhecimento, apenas encon
tramos dois, Haspel (d) e Vallin f6), que denunciam de
generações mais profundas, taes como a transformação 
granúlo-gordurosa da maior parte dos ventrículos. Este 
acto não nos deve surprehender se pensarmos em q u e 
estes estudos eram feitos n ' u m clima muito diverso do 
nossocomo é o de Argel, e em circumstancias realmen-

(!) Desnos et Huchard.—Des complications cardiaques 
dans la variole, etc.—Union médicale, 1870-71. 

(2) Friedreich,—Berich úber 33 Fâlle von abdominal Ty
phus etc.— 1855, pg. 362. 

(3) Collin.—Rec. des mémoires de médecine militaire, 
1848. T. IV. 

(4) Haspel.—Maladies de l'Algérie, T. II, pag. 320. 
(5) Vallin.—Rec. des mens, de méd, chir, et pharm. mi

litaires, 3.e série, T. 30, pag. 1. 
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te excepcionaes de insalubridade, durante as marchas 
forcadas das tropas francezas, então era guerra contra 
os Kabylas, e em meio das causas mórbidas de toda a 
ordem que são inhérentes á vida dos acampamen
tos. 

A ictericia e com ella quasi todas as afecções he
páticas, parece também actuar sobre o coração. Esta 
acção opera-se por dous modos diversos, quer directa
mente, admittindo-se que os saes biliares, sendo con
duzidos pela circulação até ao musculo cardiaco, de
terminem uma paresia ou enfraquecimento da sua ac
ção; quer por uma via indirecta, menos comprovada 
ainda que a precedente, e na qual a doença do fígado 
só manifestaria uma acção reflexa ou sympathica so
bre o pulmão, determinando a contracção d'um distri-
cto vascular considerável e predispondo assim as cou
sas para uma hypertrophia do ventrículo direito. Os 
authores que seguem o primeiro modo de ver, fun-
dam-se nas experiências em que Grollemund e Kein-
peter demonstraram a acção paralisante dos saes bi
liares sobre as fibras musculares, emquanto que a se
gunda opinião, nascida do desejo de se explicar um 
certo numero de casos clínicos, não reconhece outro 
argumento a seu favor a não ser a authoridadí incon
testável d'um professor tão eminente como Potain. 

Até hoje teem sido muito pouco numerosos os casos 
sobre que se fez recahir estes estudos, nãb passando de 
vinte, e em nenhum dos indivíduos que fazem o obje
cto d'estas observações a autopsia poude infelizmente 
vir em auxilio das previsões feitas pela sciencia. 

Os três medicos distinctos, Gangolphe, Fabre e Po
tain, únicos que se tem entregado a estes estudos, não 
descrevem symptomas cuja gravidade pudesse levar a 
suppôr a existência d'uma lesão cardíaca profunda; 
apontam apenas a existência quasi constante d'um som 
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de sopro mitral e todos os signaes physicos das hyper; 
trophias. 

0 alcoolismo chronico é uma das causas que mais 
energicamente contribue. para a génese da hypersar-
cose do coração, ou pelo menos uma das que faz to
mar a este órgão as dimensões mais consideráveis que 
elle pôde attingir no estado mórbido. Alguns authores 
mesmo, Lancereaux (*) com especialidade, quizeram 
fundamentar sobre esta circumstancia um como dia
gnostico differencial entre a degeneração produzida 
pelo alcool e todas as alterações da mesma ordem que 
se devem áttribuir a causas diversas ;—mas estas idéas 
que o distincto professor francez queria fazer valer a 
propósito da syphilis cardíaca não tem grande peso, 
já que outros elementos pathogenicos, a propria obe
sidade, são susceptíveis de determinar modificações da 
mesma ordem. 

Estas alterações, bem conhecidas depois das sabias 
descripções de Magnus Huss, consistem principalmente 
na deposição de quantidades variáveis de substancia 
adiposa na superficie externa do órgão ou nos interstí
cios das fibras musculares. Estas permanecem muitas 
vezes indemnes, mas desde que augmenta a proporção 
da materia gordurosa o tecido contractu, comprimido 
em todas as direcções, experimenta um movimento de 
atrophia cada vez mais pronunciado. As fibras carnu
das mudam de côr, podendo desapparecer inteiramen
te, ou transformam-se em tractos fibrosos que atraves
sam em direcções diversas a massa amarellada que os 
rodeia. 

As cavidades cardiacas raras vezes apresentam as 
dimensões normaes, ora diminuem em consequência do 

(x) Lancereaux, traité de la syphilis. 
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augmente) de espessura das suas paredes, ora se dila
tam, podendo attingir dimensões extraordinárias, dila
tação, que é devida, como Huss demonstrou, á falta de 
energia da fibra muscular para resistir á tensão do li
quido sanguíneo. 

Vemos pois que o alcoolismo não produz uma ver
dadeira hypertroplúa, já que o myocardio, longe de de
ver o seu augmente de volume á multiplicação das fi
bras contracteis, se atrophia n'um grau variável, ca-
hindo em plena transformação gordurosa. Não é esta a-
única alteração que o órgão cardiaco soffre no estado 
alcoólico. 0 sangue, levando comsigo o alcool a todas 
as partes do organismo, não podia deixar também de 
exercer a sua influencia nociva sobre a membrana en-
docardica ; e de facto dá-se com esta o que succède 
com o endothelio dos vasos que tantas e tão intimas 
relações mantéem com o endocardio. Ainda assim es
tas lesões não teem a importância das que examinamos 
acima, e coincidindo quasi sempre, no dizer de Budd, 
com a cirrhose do ligado, reduzem-se a pequenas mo
dificações operadas na côr e na espessura do endocar
dio. 

A anemia e chlorose que para maior facilidade de 
elocução designaremos com Lebert sob a denominação 
commum de disemia, parecem preencher uma certa in- ' 
fluência mórbida sobre o coração, senão produzindo ver
dadeiras hypertrophias, ao menos contribuindo em 
grande parte para a sua degeneração gordurosa. Estes 
effeitos serão devidos a uma acção especial, inexplicá
vel da doença, ou resultarão das perturbações geraes 
de nutrição que são inhérentes ás disemias essenciaes ? 

Parece-nos mais crivei este segundo modo de ver 
pois que as lesões cardiacas estão longe de constituir 
um elemento mórbido constante, ao contrario do que 
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Beau (*) suppunha com diversos authores que lhe per
filharam as ideias e consideravam as disemias como 
causas directas das hypertrophias. Não é diílicil de ex
plicar o rápido successo que teve este modo de ver 
até certa época, se attendermos ás manifestações car
díacas que apparecem como symptomas quasi constan
tes da disemia, sem que as autopsias depois demons
trem os mínimos vestígios de lesão orgânica do myo-
cardio ou das válvulas. Assim é que na anemia acci
dental, occasionada por hemorrhagias de certa intensi
dade, se manifestam palpitações violentas e sons de so
pro muito accentuados que desapparecem logo que um 
tratamento apropriado restabelece as forças do paciente. 

Casos ha em que a doença se assemelha inteira
mente a uma lesão cardíaca bastante adiantada, por 
forma que só a autopsia ou o resultado obtido pela 
therapcutica nos vêem por ultimo a elucidar acerca 
d'esta parte diííicillima do diagnostico. Infelizmente as 
disemias não offerecem muitos factos em que a morte 
do doente permitta observações concludentes, a não 
ser a classe das anemias perniciosas progressivas que 
ainda são muito pouco conhecidas. 

Beau pretendeu resolver as diííiculdades inauguran
do uma série de experiências em cães e coelhos, em 
que praticava sangrias repetidas, durante muitos dias 
a seguir. Comparando as dimensões e peso do coração 
d'estes animaes sacrificados com o de outros sãos, da 
mesma idade, espécie e estatura, declara que desde o 
quinto dia em diante a hypertrophia denunciava-se cla
ramente no órgão cardiaco dos primeiros, apresentan-

í1) Beau.—«Sur les bruits artériels» Arch, génér. de mod., 
1845. — «Nouvelles rech. sur les bruits des artères• Arch, gê
ner, de méd., 1846.—Discuss, á I'Acad, de méd. 1863. 
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do as cavidades venticulares uma dilatação muito sen-
siveJ. 

Beau, pretendendo explicar o facto, pensava que 
elle era devido á influencia exercida sobre o myocar-
dio por ura sangue pobre de glóbulos e superabun
dante no elemento aquoso, de sorte que não podendo 
estimular como de costume as paredes cardiacas, dei
xasse cabir as fibras contracteis n'um estado de rela
xação completa. A chlorose actuaria portanto da mes
ma forma que as sangrias repetidas, determinando a 
dilatação das cavidades cardiacas. Apesar de protegida 
pela authoridade do nome de Beau, esta doutrina en
controu uma -certa opposição da parte d'aquelles que 
não reconheciam n'este modo de argumentar um sys-
tema de demonstração directa; mas as reluctancias ge-
neralisaram-se e recrudesceram quando as proprias 
experiências receberam um desmentido formal. 

Coin effeito Déchambre e Vulpian (*) publicaram 
uma serie de experiências em que todas as causas de 
erro foram cuidadosamente postas de parte e d'ellas 
obtiveram resultados muito diversos dos que o author 
precedente mostrara haver conseguido. Assim o cora
ção dos animaes sangrados, não só deixou de apresen
tar qualquer dilatação hypertrophica, mas denunciou 
um peso constantemente inferior ao dos animaes sãos. 
Ao apresentarmos estas consequências de experiências 
intentadas com o máximo rigor, não queremos con
cluir que a existência da anemia no organismo tenha 
lugar sem o rainimo soffriraento do coração. 

Se a disemia, ao contrario das asserções de Beau, 

í1) Déchambre et Vulpian.— Mém. relatif á l'influence 
des saignées abondantes sur la produe. la pléthore sanguine, 
etc.—Gaz. bebd de méd. et de ehir., 1866. 
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parece antes diminuir do que augraentar o volume do 
órgão cardíaco, este, como acima vimos, não deixa de 
poder experimentar alterações profundas como a de
generação adiposa ou granulo-pigmentar. Este facto 
succède mesmo com tanta frequência nas anemias per
niciosas que, foi considerado como um symptoma pa-
thognomonico da doença. Infelizmente este modo de 
vêr não encontrou ainda uma verificação ou um des
mentido completo, nem o poderia encontrar se atten-
dermos á data muita recente dos primeiros estudos in
tentados sobre a affecção de que se trata. Só no anno 
de 1872 é que Biórmer publicou pela primeira vez a 
symptomatologia e anatomia patliologica das anemias 
perniciosas. 

Apesar d'isso alguns authores não duvidaram con
testar a importância ligada por Biermer e Spilman e 
entre elles o mais importante é Lebert (:) que, reivin
dicando para si a paternidade do descobrimento d'esta 
doença, considera-a simplesmente como entrando na 
classe das disemias de causa desconhecida. Trata-se 
sem duvida d'uma anemia perniciosa, pois que termina 
de ordinário com a morte, depois das perturbações pro
fundas que faz nascer no cérebro, pulmões, glându
las abdominaes ; mas esta terminação não se deve al
cunhar de consequência inevitável de todos estes ac
cidentes. O illustre professor de Breslau cita mais de 
um caso em que a cura teve lugar pelo emprego dos 
meios ordinariamente utilisados contra a chlorose. 

A degeneração gordurosa do coração, assignalada 

(!) Lebert. Résumé des maladies observées dans la divi
sion de clinique médicale de l'hôpital de Zurich, etc.—1858, 
p. 14. Gaz. méd. de Paris, anuée 1854. 
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por Biermer, Gusserow, Ponfick Zurmermann e pelo 
próprio Lebert, faltou em vários casos onde a autopsia 
havia demonstrado a existência de todas as outras al

terações inhérentes á doença. Este facto é mais um 
argumento a favor das ideas d'aquelles que reputam 
com Parrot a anemia essencial como uma affeccão ca

chectica especial, de natureza e causas desconhecidas, 
que pela perturbação profunda que produz nos movi

mentos mais Íntimos da nutrição, determina a infiltra

ção de variados órgãos, do musculo cardíaco em pri

meiro lugar. 
As pericardites constituem causas importantes de hy

pertrophias e dilatações cardíacas, tanto no estado agu

do, como no chronico, tanto directa, corno indirecta

mente, por meio das adherencias a que dão origem. 
Tornase com effeito notável a frequência com que es

tas alterações myoeardicas succedem á phlegmasia 
da serosa, frequência tão pouco fallivel que alguns au

thores, Jaccoud principalmente, designam a pericardite 
como causa constante de hypertrophia. 

Différentes parecem ser os modos' de acção da phle

gmasia, ou a inflamação se transmitte directamente á 
substancia cardíaca, facío que se nos affigura o mais 
frequente, não só porque assim se explica a quasi cons

tância da lesão hypertrophica, mas porque em abono 
d'esté modo de vèr acodem variados casos da mesma 
ordem que teem logar com outros órgãos rodeados por 
serosas inflammadas. Sabese com effeito que em taes 
■circumstancias o parenchyma da viscera, quando não 
caia n'um verdadeiro estado phlegmasico experimen

ta perturbações de grau variável nos seus actos nu

tritivos, perturbações que de ordinário se resumem na 
metamorphose adiposa. E' o mesmo que succède com 
o órgão cardíaco onde Virchow e outros authores en

4 
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contrarara por mais de uma vez fibras musculares trans
formadas em tractos de substancia gordurosa. 

As adherencias do pericárdio preenchem uma in
fluencia pathogenies tão considerável corno a phlegma
sia que se acaba de analysar, pois que apezar da con
testação d'um pequeno numero de autbores, as estatís
ticas d'aquelles que mais estudaram a materia, demons
tram á saciedade a frequência extrema, a quasi cons
tância das lesões cardíacas consecutivas ás bridas sero
sas. Assim Beau e Reunedy, que firmaram os seus. 
trabalhos sobre o numero já considerável de 138 casos 
de symphises perfeitamente constituídas, fizeram ver 
que a hypertrophia se denunciava claramente em 116 
indivíduos, faltando pois tão somente na sexta parte do 
numero total. 

E' certo que estes autbores não comprehendiam só 
as hypertrophias em somma tão avultada, mas ellas 
representavam a quasi totalidade dos casos, com exce
pção de 25 ou 30 indivíduos em que a dilatação tam
bém intervinha ou existia de per si só. Quasi sempre a 
hypertrophia existe combinada com dilatações parciaes 
ou generalisadas a todo o órgão, mesmo quando á pri
meira se deva conferir o logar preeminente. Este au
gmenta de volume pôde assumir proporções notáveis e 
então o coração, oceupando a maior parte do lado es
querdo do thorax, recalca energicamente o pulmão e o 
musculo diaphragma. N'um caso referido por Marvault 
o coração pesava 300 grammas e as paredes do ven
trículo esquerdo mediam perto de 4 centímetros de es
pessura. 

A hypertrophia ou a dilatação simples, quando pas
sam além de certes limites, determinam insuíficiencias 
valvulares pela dilatação dos seus oriíicios, e sem que 
os tecidos fibrosos das válvulas denunciem o minima 
vestígio de alteração histológica. Assim acontece n'um 
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caso citado por Jaccoud (*) de symphise cardíaca com 
dilatação do coração na qual os orifícios mitraes e 
aórticos eram largamente dilatados e insuficientes, 
bem que o endocardio, a aorta, as membranas valvu
lares e os anéis fibrosos estivessem perfeitamente sãos. 

De ordinário o coração mostra-se hypertrophiado 
na sua totalidade, mas n'estes últimos tempos tem-se 
descripto um certo numero de factos em que a lesão 
se limitava a um dos ventrículos, ao esquerdo princi
palmente. As libras musculares permanecem intactas, 
pelo menos nenhum dos authores mencionados apon
tou qualquer degeneração no myocard;o. 

Depois d'estas rápidas considerações anatomo-patho-
logicas vejamos a maneira como a symphise cardíaca 
poderá actuar para produzir uma hypertrophia, com
plicada ou não de dilatação. Beau que foi o primeiro 
author a preoceupar-se com a explicação do phenome-
no, via n'elle um eíTeito puramente mechanico. 

Beau tomava para base da sua doutrina, se tal no
me podemos dar à sua tentativa de explicação, a ori
gem inflammatoria que attribuia d'um modo absoluto 
ás adherencias pericardicas. A seu ver não existiam 
ligações serosas que não dependessem d'uma pericar
dite, quando hoje se sabe que estas ideias, verdadeiras 
em these, não podem ser admittidas tão exclusivamen
te. Partindo d'esta concepção até certo ponto errónea 
o mesmo author, para explicar a formação das adhe-
rencias, imaginava que ellas dependiam d'um movi
mento de aproximação que tinha lugar entre o coração 
e o seu envolucro, logo que o derrame pericardico 
desapparecia por absorpção completa. N'este momento 

(!) Jaei'oud.—Sur un cas de symphise cardiaque, etc. 
Gaz. hebd. 1861 pag. 799. 
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o vasio effectuava-se e en Ião a pressão atmospherica 
intervinha c d'uni modo tanto mais poderoso, quanto 
maior tivesse sido o derramamento inllammatorio. Ora 
a admittirrhos este modo de vêr, aliás engenhoso, co
mo explicar-sc a existência d'estas adherencias que se
guem as pericardites seccas e onde se nota com tan
ta frequência prolongamentos sero-vasculares, ora flu
ctuantes no interior da cavidade serosa, ora em com-
municação directa com a superficie do coração? — As 
vísceras, rodeadas como se encontram por serosas sus
ceptíveis de entrar n'um trabalho phlegmasia), e alheias 
á pressão atmospherica pela sua posição, como lhes 
poderão adherir ? — Não serão antes os prolongamen
tos serosos provenientes do próprio trabalho inllamma
torio que n'um dado ponto 'da membrana serosa impri
miu uma vegetação luxuriante aos elementos histológi
cos? Depois do emprego tão hábil que actualmente se 
faz do microscópico, depois dos bellos estudos dos his-
tologistas modernos, parece dever-se admittir em these 
esta ultima explicação. Na pericardite, ha tendência 
para nas formações que resultam dos elementos da se
rosa, elementos que encontram na occasião para pro-
liíicarem e se desenvolverem. Não viu Ranvier na pé
ritonite as cellulas epitheliaes separarem-se da membra
na serosa, cahindo no interior da cavidade peritoneal 
para depois se fixarem ri'outros locaes, onde gosavam 
uma vida eminentemente activa? 

As idéas de Beau não podem pois ser admittidas, 
mas quando mesmo fossem a verdadeira expressão dos 
factos, não representariam um ponto de partida seguro 
para as suas explicações ulteriores. Com effeito o il
lustre medico francez acreditava que as hypertrophias 
dependiam do obstáculo opposto pelas adherencias ao 
movimento do coração, quando tal obstáculo não existe 
realmente, nem poderia existir. 0 pericárdio não rodeia 
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o coração como um laço inextensivel, segue-o facilmente 
nas suas evoluções, pois que elle não adhere á parede 
costal. 

Regeitada como hoje é por todos, a theoria de 
Beau ainda não encontrou successora e n'esta parte 
da pathogenia cardiaca pensa-se geralmente que não 
são as adherencias, mas a phlegmasia originaria que 
determina a génese da lesão do coração. De harmonia 
com este modo de ver a pericardite satisfaz a sua mis
são etiológica, on perturbando a nutrição do órgão car-
diaco, ou actuando, como diz Jaccoud, «quer por im-
bibição e maceração do tecido contraclil, quer por com
pressão das artérias coronárias com ou sem degenera
ção adiposa consecutiva». 

Depois dos bellos trabalhos de Bouilland todos co
nhecem a influencia pathogenica notável que o rheu-
matismo preenche relativamente ao centro circulatório. 
Se hoje alguma duvida pode haver sobre este ponto, 
consiste ella mais sobre o grau de frequência d'estas 
relações etiológicas que teem sido talvez exageradas, 
do que a respeito da importância d'uma acção que tem 
todo o direito a ser considerada como de primeira pla
na. Eis um facto admittido por todos os authores, ao 
menos pelo que respeita ás affecções do endocardio e 
seus annexos, doenças que, manifestando-se de ordi
nário por occasião dos rheumatismos agudos e polyar-
ticulares, podem sobrevir rapidamente e ao mesmo 
tempo que a íluxão rheumatica. 

Não se dá o mesmo com as affecções do myocardio 
e estas são muitissimo mais raras do que as preceden
tes. Parece até a alguns authores que os raros casos 
de hypertropbia ou dilatação, observados no decurso 
de certos rheumatismos graves, dependem de causas 
de outro género, preexitentes e apenas provocadas 
pela acção poderosa da doença articular. 
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A gotta actua mais directamente sobre o musculo 
cardíaco e se ella não determina verdadeiras hypertro-
phias, approxima-se nos seus effeitos da maxima parte 
das causas estudadas, pois que affecta a composição 
histológica da fibra contract]], diminuindo-lhe a resis
tência e contractiJidade. As degenerações que ella ha
bitualmente produz limitam-se a metamorphoses gor
durosas, localisadas a regiões restrictas do myocardio 
ou estendendo-se em casos raros á maior parte dos 
ventrículos. Ainda assim a presença d'cstas alterações, 
por mais extensas e profundas que as queiramos sup-
pôr, não bastam para explicar os casos tão frequentes 
de morte rápida que teem lugar durante a gotta, e que 
parecem depender d'uma influencia especial, mais inti
ma e até hoje inexplicável. Resultarão estes casos d'um 
trabalho mórbido análogo ao das congestões tão rápi
das, tão graves que se formam n'outros órgãos duran
te os accessos de gotta e de que se não encontra ves
tígio algum na autopsia? — Dependerão antes de per
turbações nervosas, provocadas pela acção do sangue 
alterado sobre os centros nervosos que teem a seu 
cargo influenciar os movimentos do coração? Não sa
bemos, qualquer d'estas duas opiniões teem probabi
lidades a seu favor e só o futuro poderá esclarecer 
definitivamente a questão. 

Durante muito tempo suppoz-se que a syphilis pou
pava o coração, ainda mesmo nos casos em que o or
ganismo, victima d'uma infecção geral, denunciava 
claros symptomas d'um enfraquecimento cardíaco. Em 
taes casos, aliás muito pouco numerosos, todas estas 
manifestações mórbidas, palpitações, hypothimias, dis-
pnéa, eram attribuidas unicamente á acção d'um li
quido sanguíneo depauperado e alterado pela infecção 
syphilitica. E' certo que Corvisart havia denunciado 
uma ou duas vezes a existência de vegetações na su-
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bstancia myocardica, mas Bouillant demonstrou que es
tas lesões não deviam ser de modo algum fdiadas na 
syphilis. Hoje comtudo não pôde restar duvida a- este 
respeito e depois das observações de Oppolzer e Lan-
ceraux sabe-se que a syphilis no grau terciário pôde 
afectar a fibra muscular do coração, determinando a 
producção de gommas ou produzindo myocardites de 
extensão variável. Não se tem citado caso algum de 
lesão endocardica importante e todas as alterações con
comitantes d'esta membrana, apontadas nas raras des-
cripções em que se trata d'ellas, devem ser considera
das como consecutivas ás manifestações myocardicas. 
As gommas podem permanecer limitadas a uma pe
quena circumscripção das paredes auriculo-venticula-
res, sem que a sua presença se revele durante a vida 
pelo minimo symptoma ; n'este caso o tumor rodeia-se 
d'uma atmosphera de tecido fibroso que o enkista, se-
questrando-se do resto da substancia muscular. 

Outras vezes segue uma evolução análoga á que 
pjde experimentar n'outras partes do corpo, amol-
lece, ulcera-se e abre-se em qualquer das cavidades 
cardiacas, excavando o tecido contractu e expondo o 
organismo aos perigos de embolias terríveis. 

0 tubérculo e o cancro em casos extremamente 
raros tem-se desenvolvido no coração, adoptando a 
marcha que lhes é habitual ; o escrophulismo e a dia-
these dartrosa não parecem susceptíveis de affectar 
directamente o coração, e a sua influencia, muitas vezes 
hypolhetica, reduz-se a actuar d'um modo secundário, 
quer por meio de perturbações nutritivas geraes, quer 
em consequência de diversas manifestações mórbidas, 
localisadas no apparelho respiratório. 

Alterações limitadas.—(Dilatação parcial do cora
ção. 

Vogaram e ainda hoje vogam na sciencia as opi-
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niões mais diversas a respeito da causa e modo de 
desenvolvimento d'esta alteração. Ora se considerava 
com Corvisart que a dilatação, comparável a um falso 
aneurisma, era sempre uma ruptura, ora a imagina
vam com Launnec e Kreisig uma ulceração espontânea, 
semelhante aos aneurismas arteriaes no seu processo 
de formução ; ora se julgava com Bouilland que o eu-
docardio representava o verdadeiro ponto de partida 
da affecção. Nenhum d'estes modos de vêr triumpha 
completamente das objecções importantes que lhes fo
ram feitas, e actualmente dominam as idéas dos autho-
res que reputam esta lesão como um effeito immediate) 
de transformação fibrosa. Esta desenvolve-se ou origina-
se no myocardio, sob a influencia d'uma cardite sob-
aguda ou d'uma degeneração gordurosa; ou resul
ta d'uma endocardite aguda que de ordinário se cir-
cumscreve á parte superior do septo inler-ventricular. 

Comludo este ultimo processo não se applica senão 
a um pequeno numero de casos, e a theoria que mais 
parece satisfazer nas condicções actuaes da sciencia 6 
a que faz depender a dilatação parcial do coração d'u
ma metamorphose fibrosa primitiva da substancia myo-
cardica. 

L e s õ e s a ó r t i c a s 

Sempre que a circulação experimenta difficuldad.es: 
no interior do canal aórtico, sempre que a sua permea
bilidade soffra, as paredes do ventrículo esquerdo tor-
nam-se mais espessas e rígidas, manifestando-se d'esta 
forma uma hypertropbia de ordinário localisada a esta 
parte do coração. As causas que podem originar obs
táculos ao movimento de sangue são mui diversas, mas 
podem reunir-se em duas classes principaes, segundo 
as alterações residem propriamente na aorta ou fora 

http://difficuldad.es
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d'ella. No primeiro grupo comprehendem-se as oblite
rações ligadas á existência d'um ou mais thrombos, a 
aortite e os apertos locaes ou generalisados a todo o 
canal arterial, quer elles sejam devidos a uma falta de 
desenvolvimento, quer sejam occasionados por affec-
ções que de ordinário prendem com processos inflam-
matorios anteriores. No segundo grupo encerram-se 
todas as causas, como os tumores que exercem uma 
compressão demorada, emquanto que osque determinam 
uma impermeabilidade momentânea, susceptíveis de 
produzirem perturbações circulatórias graves, não ori
ginam com tudo verdadeiras hypertrophias. 

Todas estas causas actuam mecanicamente, segun
do um mecanismo fácil de comprehender e que expo
remos em logar opportnno com os devidos desenvolvi
mentos; basta-nos por agora dizer que a experiência 
reproduziu e confirmou o processo pathogenico de que 
a natureza lança mão para occasionar em taes condi
ções bypertrophias simples ou complicadas de dilata
ções cavitarias. Com effeito, Beckmann e Zielonko, li
gando a aorta de cães, rãs e coelhos, conseguiram pro
duzir um augmente considerável de volume no ventrí
culo esquerdo d'estes animaes. 

A aortite, doença mais frequente do que se imagi
na, segue o mesmo caminho pathogenico. Se exami
narmos rapidamente o concurso de lesões que fazem 
parte essencial d'esta doença, ou que d'ella podem de
rivar, somos naturalmente levados a concluir que a 
aortite, mesmo no estado agudo, actua por intermé
dio dos estorvos que oppõe á circulação do sangue. 
Causa-nos admiração que certos authores como Dujar-
din-Beaumetz (*) e Pitres encontrem difficuldade em 

(*) Dujardin-Beaumetz. — Union médicale, 1877. 
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pronunciar-so abertamente sobre a causa das hyper-
trophias que acompanham a phlegmasia arterial. 

Aaortite, inaugurando os seus ataques mórbidos 
contra as tunicas externa e media das artérias, de
termina a congestão d'estas partes, phenomeno que 
pôde assumir proporções bastante consideráveis para 
augmentar a espessura das paredes vasculares e im
pedir mais ou menos os movimentos da aorta. Este 
principio de tumefacção pronuncia-se logo que o exsu-
dato inflammatorio se estabelece, exsudalo que traz 
sempre com sigo a diminuição do calibre arterial por
que, longe de se depositar ao nivel da superficie livre 
do vaso, insinua-se na espessura do tecido das tunicas 
acima citadas. Assim a membrana endothelial é pro-
pellida para o interior da artéria e o sangue mo-
ve-se por isso tanto mais diíticilmente, quanto a camada 
contractu soffre na sua estruetura. 

Até aqui a tunica interna é poupada pela phlegma
sia, mas desde que ella preencho também um papel na 
scena pathologica, os embaraços á circulação crescem 
e redobram d'importancia. Esta membrana, destituída 
de vasos sanguíneos e vivendo á custa dos vasa-vaso-
rum das outras tunicas, começa de perder o seu epi-
thelio, tornando-se áspera e rugosa, e offerecendo 
portanto as melhores condições para a formação de 
thrombos que se não obtiuram completamente a aorta,, 
pelo menos contribuem em grande escala para a di
minuição do seu diâmetro. 

O processo mórbido, continuando na evolução que 
lhe é propria, traz comsigo a necrose da tunica interna, 
resultado fatal sempre que a inflammação permaneça 
por algum tempo inteiramente organisada. Então sepa-
ram-se fragmentos lamellares, de dimensões por vezes 
notáveis, que levam comsigo a desordem a outros depar
tamentos vasculares. 



^ — I  

— 59 — 

As terminações da aortite constituem egualmente 
outros tantos embaraços ao livre movimento do sangue, 
sobretudo no caso em que a substancia propria das tu
nicas arteriaes se transforma em tecido fibroso, caso 
que representa a consequência mais usual das phle-
gmasias vasculares. Então as paredes da aorta apresen-
tam-se rígidas e espessas, destituídas mais ou menos 
completamente de contractingade e elasticidade ; o seu 
calibre soffre uma diminuição palpável em virtude da 
retracção cicatricial do tecido de nova formação. 

Nunca as diversas lesões que nós acabamos de ci
tar conseguem obturar o canal aórtico, facto que dis-
tanceia este ultimo de todas as artérias de medio e pe
queno volume ; comtudo o seu conjuncto que pôde ter 
logar no mesmo ponto do vaso, determina uma contrac
ção tão grande, que d'esta á obliteração completa pouca 
distancia vae. 

A aortite aguda pôde também terminar pela sua 
passagem para o estado chronico, e n'este caso sobre-
veem novas alterações que teem um modo de acção 
análoga ao das que já apontamos. A degeneração gor
durosa propriamente dita, o atheroma e a incrustação 
calcarea, fazendo perder ás paredes do vaso as suas 
propriedades mais importantes, originam attritos ao 
movimento da onda sanguínea e augmentant assim as 
resistências contra as quaes o coração tem a luctar. 

Atheroma das artérias — Acerca d'esta causa im
portante fallaremos quando tratarmos de estudar a pa-
thogenia. 

A n e u r i s m a s da- aorta- e d o s g r a n d e s t r o n c o s a r t e r i a e s 

Os aneurismas nem sempre determinam a pro-
ducção de hypertrophias cardíacas, ainda mesmo nos 
casos em que ellas se encontrem muito perto do cen-



— 60 — 

tro circulatório. Alguns authores, seguindo as idéas de 
Senac, explicaram este facto dizendo que o augmento 
de volume do coração tinha ou não logar, conforme a 
lesão embaraçava ou deixava de impedir o movimento 
do sangue. Outros imaginam que a Loisa aneurisma] 
não constitue de per si só um verdadeiro obstáculo, 
mas que actua por intermediário da lesão atheromatosa 
que lhe deu origem provocando em seguida a formação 
da hypertrophia. 

Todos os que se inclinam para este segundo modo 
de ver argumentam em favor das suas idéas, mostran
do que os aneurismas raríssimas vezes diminuem o 
diâmetro da artéria, já que devem ser considerados 
como inteiramente excepcionaès os casos em que os 
coágulos do diverticulum mórbido façam saliência no 
interior do canal sanguineo. 

Estas lesões, longe de embaraçarem a circulação, 
deviam pelo contrario favorecel-a, constituídas como 
ellas são por bolsos elásticos e contractas, cujos movi
mentos rhythimicos actuam no mesmo sentido que os 
do centro cardíaco. «No caso, diz Stockes (J), em que 
o coração e as suas válvulas estão livres de qualquer 
alteração, não ha motivo algum para suppôr que um 
aneurisma situado n'um ponto qualquer da aorta re
quisite um excesso de trabalho da parte do ventrículo 
esquerdo.» 

O atheroma arterial é sem duvida alguma a causa 
mais frequente dos aneurismas e não nos repugna crer 
que a intluencia d'aquella affecção se faça reconhecer 
ulteriormente na pathogenia da dilatação hypertrophica; 
mas estamos longe de suppôr que esta seja a circums-

í1) Stockes.—Traité des maladies du coeur et de l'aorte.— 
1864. , 
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tancia que unicamente preside á génese das dilatações 
e hypertrophias. 0 aneurisma pôde constituir um obs
táculo notável á circulação do sangue, pois que sabemos 
que este liquido não se move no seu interior da mesma 
forma que nas artérias. Este movimento é sempre mais 
diííicil, de ordinário mais tarde, ainda mesmo quando a 
abertura da bolsa sanguínea deixe de apresentar pe
quenas dimensões. Os aneurismas da aorta e dos gran
des troncos arteriaes como o bracliio-cephalico não offe-
recem um volume tão pequeno, que a sua influencia, 
profundamente nociva para os órgãos circumstantes, 
possa deixar de ser considerável a respeito do movimen
to circulatório. 

Quando nós deparamos com uns «Testes enormes 
tumores, do volume por vezes da cabeça humana, re
calcando violentamente o esophago, os órgãos respira
tórios, destruindo as costellas e o próprio sterno até 
fazerem saliência por baixo dos tegumentos, não en
contraremos constituído um caminho bem mais extenso 
a percorrer pelo sangue? — li n'estas condicções o co
ração, órgão sobre que recahe a maior responsabili
dade, não terá de acudir a esta difficuldade, inaugu
rando uma acção mais enérgica? Procura-se respon
der a isto, dizendo que o próprio aneurisma auxilia a 
marcha da onda sanguínea ; mas então como se explica 
o enfraquecimento notado no pulso das artérias do lado 
correspondente á lesão vascular? — Demais as paredes 
do aneurisma sendo elásticas e mesmo grandemente 
extensíveis, não possuem quasi contractilidade nenhu
ma, não só em consequência das raríssimas fibras mus
culares, que entram na estructura das paredes da aorta, 
como em virtude das alterações mórbidas que a lesão 
aneurismal determina e que vêem reduzir ainda mais 
a importância d'aquelles elementos histológicos. 

E' certo que por vezes o aneurisma, completamente 
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cheio de coágulos, não pôde oppôr obstáculo algum ao 
movimento do sangue, mas este caso, não muito raro 
nas artérias de pequeno calibre, deve ser considerado 
como excepcional nos vasos arteriaes de primeira or
dem. 

A estas circumstancias inhérentes á maxima parte 
dos aneurismas, acrescem outras accidentaes que actuam 
no mesmo sentido. Assim acontece quando os coágulos 
sanguíneos exuberantes fazem saliência no interior da 
artéria lesada, constituindo um obstáculo evidente á 
circulação, tanto pelo simples facto da sua presença, 
como por formarem o ponto de partida de coagulações 
ulteriores. 

Depois das rápidas considerações que acaba
mos de fazer, bem que para a explicação do pheno-
meno cuja génese nos occupa, não precisamos de ad-
mittir como intermédio forçado a existência previa d'u
ni a diminuição do diâmetro vascular. Pôde esta eir-
cumstancia ter logar, como no caso mencionado ou 
n'outros que poderíamos conceber, mas a sua pre
sença não é nem pôde ser uma necessidade theo-
rica. 

As hyperlrophias do coração que se desenvolvem 
como effeito directo ou indirecto dos aneurismas, pou
cas vezes são consideráveis e de ordinário permanecem 
limitadas a pequenas proporções. Parece que deveria 
succéder o contrario se a lesão cardíaca tivesse por 
verdadeiro e principal ponto de partida a metamorphose 
atheromatosa das paredes arteriaes, causa que se dis
tingue entre as mais enérgicas e as que mais rapida
mente fazem augmentar o volume do musculo cardíaco. 

O quadro que segue comprehende 58 casos de 
aneurismas da aorta, cujas observações se encontram 
nos boletins da sociedade anatómica de 1826 a 1873. 
A sua inspecção comprovará melhor do que os nossos 
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raciocínios a veracidade das observações que deixa
mos feitas. 

Hypertrophia considerável... 10 
\ » leve 15 

Aneurismas da erossa da ) » mediocre 6 
aorta — 38 casos \ Dilatação simples á 

' Atrophia 1 
Integridade completa 2 

Hypertrophia considerável... 1 
leve 9 

» mediocre 1 
Dilatação simples I 
Integridade completa 1 

Hypertrophia considerável... 1 
» leve 2 

Aneurismas da aorta ab- „ medi0(. re x 
dominal-7 casos Wmfíò simples 2 

V Integridade eompleta 1 

A mesma sociedade scientifica apresentou posterior-
. mente outros quadros estatísticos de aneurismas de di
versas artérias de grande calibre, taes como o tronco 
bracbio-cephalico, a carótida primitiva, as ilíacas pri
mitivas e a artéria renal ; mas todas estas observações 
concordam em todos os pontos com os dados fornecidos 
pelo quadro acima indicado. 

H y p e r t r o p h i a d o c o r a ç ã o d u r a n t e a g r a v i d e z 

Durante a gravidez o ventrículo esquerdo do cora
ção hypertrophia-se, attingindo proporções bastante con
sideráveis. Este facto, posto em duvida por um peque
no numero de medicos allemães, é hoje geralmente 
admittido, verificado como foi por différentes proces-

Aneurismas da aorta tho-
racica—13 casos 
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sos, harmónicos c perfeitamente concordes nas suas 
indicações. Comcçou-se pela rúensuracão dos órgãos 
cardíacos- d'um grande numero de mulheres, mortas 
de febre puerperal ou de accidentes consecutivos ao 
parto, e depois procedeu-se á observação comparada 
do seu peso, estudando por ultimo as variações que 
o volume do coração denunciava á percussão plessime-
trica. 

Larcher, Beau, Ducrest, Zambaco e Bérand foram 
os authores que mais especialmente se entregaram ás 
mensurações necropsicas. Os seus estudos versam so
bre o total respeitável de mais de 300 cadáveres de 
mulheres, de 18 a 30 annos d'idade. «Em quasi todas, 
diz Beau (1), a medida das paredes do coração foi to
mada na parte mais espessa do ventrículo esquerdo.' O 
máximo d'esta espessura é de 0,m 018 em cinco casos, 
eleva-se mesmo n'ura caso a 0,m 022 ; a cifra mais 
baixa c de 0,m 011 em oito casos ; na maior parte a 
espessura é de 0,™ 016 ; a media de todas estas me
didas é de 0,m-15. Se agora compararmos a cifra d'es
ta média com a de 0,m 010 dada por Bizot como repre
sentando as espessuras normal do ventrículo esquerdo 
uas mulheres, vô-se que ella é superior de 0,m 005». 

M. Blot, reconhecendo as diiíiculdades que se en
contram para se praticar convenientemente as medidas 
do coração, preferiu entregar-se ao methodo das pesa
gens. «Em 20 mulheres mortas de parto», diz elle (2), 
a média do peso total do coração era de 291 gram
mas e 85 centigrammas, emquanto que no estado or-

(!) Beau.— Arch, génér. de medicine, 3.a série, T., X., 
p. 29, 1846. 

(2) Blot.—Traité théor. et prat. de l'art des accouchements 
par P. Cazeaux, pg. 135. 
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dinario, o coração d'uma joven pesa apenas 220 a 230 
grammas. Ha pois durante a gravidez o augmente de 
mais da quinta parte do peso total. Esta hyper-
trophia affecta quasi exclusivamente o ventrículo es
querdo e offerece de notável o facto de ser temporária 
como a hypertrophia uterina». 

Duroziez (x) veiu confirmar estes resultados pelas 
explorações que realisou por meio da percussão em 
135 mulheres, examinadas no fim da época da gesta
ção ou immediatamente depois do parto. Verificou 
por este processo que o som baço do sacco pericardi
al, occupando em condições normaes uma superfície 
de 9 centímetros de altura e 12 centímetros de largu
ra, ultrapassava durante a gravidez estes limites 1 
centimetro no sentido vertical e 3 no horisontal. 

Apesar das observações tão concludentes que dei
xamos expostas, alguns authores allemães, fundando-
se mais em dados theoricos do que em resultados sé
rios fornecidos pela pratica, puseram em duvida a hy
pertrophia cardiacada gravidez, explicando com Gerhard 
e Friedreich que o augmente da esphera do som 
baço precordial dependia da applicação mais exacta do 
coração, comprimido pela elevação do diaphragma con
tra a parede thoracíca. Esta explicação, exhibida com o 
fim de se contestar a realidade d'um facto, não resiste 
perante os dados tão positivos que os estudos dos me
dicos francezes teem fornecido. 

1 >:is l i y p e r t r o p b i a s ti d i l a t a ç õ e s c a r d í a c a s 
d u r a n t e a s d o e n ç a s r e n a e s 

As affecções renaes não determinam igualmente 
a génese das hypertrophias do coração, e algumas ha 

(!) Duroziez.—Gazette des hôpitaux, 1868,, p. 415. 
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entre aqueUas que parecem de todo indifférentes com 
relação ao volume do centro circulatório. A nephrite 
intersticial é a doença que mais intimas relações man
tém com este órgão, e todas as outras alterações dos 
rins, por mais profundas que sejam, pouca ou nenhu
ma influencia pathogenica exercem. 

Quantas vezes um dos rins ou ambos elles, funda
mente deteriorados, victimasd'uma inflammação puru
lenta considerável, reduzidos a um simples bolso fibro
so cheio de pus e materia caseosa, quantas vezes se 
reduzem a estas circumstancias sem que o órgão car
díaco denuncie o minimo vestígio de alteração ? 

Quando a hypertrophia se manifesta, não occupa 
de ordinário toda a extenção do órgão cardíaco, limi-
ta-se ao ventrículo esquerdo, sem que as válvulas ou a 
membrana endocardica denotem qualquer lesão d'im-
portancia. li' certo que Mahomed relata um caso em 
que ambos os ventrículos apresentavam um augmente 
notável de espessura, mas esta observação em nada 
contradiz o que deixamos dito, pois que o doente, além 
da nephrite intersticial de que padecia, denunciava to
dos os symptomas de emphysema pulmonar. 

Gull e Roth dizem ter encontrado também alguns, 
indivíduos em que a auricula esquerda se havia hy-
pertrophiado, mas este phenomeno, ainda quando ve
rificado por uma autopsia rigorosa que lhe faltou, não 
nos deve surprehender, se attendermos á facilidade com 
que a dilatação d'uma das cavidades ventriculares traz 
comsigo a producção do mesmo effeito mórbido nas 
auriculas correspondentes. 

Em caso nenhum foi possível encontrar-se vestígios 
de degeneração gordurosa. A libra muscular havia au-
gmentado de volume, crescendo em diâmetro e no sen
tido do seu eixo, mas a sua composição histológica pa
recia permanecer intacta. 
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Bright foi o primeiro auctor que denunciou a fre
quência das hypertrophias do ventrículo na nephrite 
albuminosa, verificando 52 vezes a existência d'aquella 
em 100 individuos mortos d'esta ultima affeccão. Ray
er, Traube e depois d'elles um grande numero de me
dicos, principalmente inglezes, chegaram a conclusões 
análogas, por meio d'uma infinidade de estudos necro-
psicos e microscópicos a que procederam. Mas não bas
tava demonstrar-se a coincidência d'estas duas ordens 
de lesões, era necessário fazer-se vèr quaes eram as 
causas e quaes representavam os effeitos, e a este res
peito divergiram os authores por forma notável. 

Uns, como Rayer, Frerichs e Roinhardt assevera
ram que a hypertrophia ventricular provocava a for
mação da nephrite; outros como Kelsck, Olivier. Po
tato, adoptaram uma theoria pathogenica diametral
mente opposta. Os primeiros imaginavam que o coração 
determinaria uma stase venosa na substancia renal, 
e que a nephrite lhe succedia com todo o cortejo das 
suas lesões características. Mas como conceber-se que 
a simples congestão passiva, realisada no parenchyma, 
d'um órgão, possa trazer comsigo a génese d'um ver
dadeiro estado inflammatorio ? A stase renal produz 
alterações palpáveis, tanto macroscópicas, como micros
cópicas, tanto nas dimensões da viscera, como na sua 
estructura, mas estas lesões differem essencialmente 
das que constituem a nephrite intersticial, que é a for
ma de doença que mais constância denota na produc-
ção da hypertrophia. 

A influencia da stase venosa faz-se sentir sobre as 
glândulas renaes sempre que uma lesão cardiaca de 
gravidade, constituída ha muito tempo, atravessa um 
periodo de assistolia transitória ou mortal. Então appa-
recem lesões secundarias da mesma ordem, todas ex
plicáveis pelas perturbações circulatórias que se de-
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senvolvem, lesões que pouco e pouco, pelo progredir 
da cachexia inhérente á doença principal, atacam e de
terioram os pulmões, o ligado, o apparelho gastro-in
testinal, o baço e o próprio encephalo. 

Surgem de todos os lados symplomas varia
dos a attestarem a profundidade do mal, e vemos 
n'estas condições destilar uma serie de doenças que, 
principiando por aggravar os padecimentos primitivos 
a titulo de complicações, podem dentro em pouco as
sumir uma intensidade suííiciente para determinar a 
morte do individuo. Ora se manifestam emphysemas 
pulmonares, hronchectasias, edemas intensas, he
morragias abundantes que podem produzir a morte 
immediata ; ora se produzem affecçõcs perigosas ao lon
go das vias digestivas e seus annexos, catarrhos gás
tricos, congestões hepáticas, atrophias que difíicultam, 
quando não destroem de todo as funcções do fígado. 

Este quadro assustador, próprio das lesões graves 
do coração durante uma phase francamente assistolica, 
pertence ás alterações valvulares em que o processo 
compensador desapparece ou não se pôde constituir; 
faz parte igualmente de todas as degenerações que en
fraquecem ou aniquilam a acção da fibra contractu, 
mas não se filiam de modo algum n'estas hypertro-
phias, de marcha quasi sempre muito mais benigna e 
que permanecem estranhas ás lesões das válvulas. Uma 
verdadeira hypertrophia nunca pôde originar conges
tões passivas com a gravidade necessária para occa-
sionarem semelhantes padecimentos, nem mesmo as 
stases propriamente ditas teem lugar, pois que as le
sões em questão, aproveitadas pela natureza com o 
fim de servirem como meios de compensação eíficazes, 
representam o effeito d'um esforço vital, essencial
mente activo, destinado a imprimir ao sangue um mo
vimento mais enérgico. E' certo que as fibras muscu-

/ 
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lares, augmentâtes em volume, podem soffrer degene
rações que as tornem incapazes de prestar este auxilio 
valioso, mas então deparamos com factos de dilatação 
ou de hypersarcoses, nunca com verdadeiras hyper» 
trophias. 

Estas parecem-nos portanto impotentes para occa-
sionar alterações notáveis como as que o rim chamado 
cardíaco nos offerece, mas quando mesmo assim não 
fosse, quando esta acção mórbida muito improvável ti
vesse logar, a opinião que defendemos obteria em seu 
favor novos augmentos de comparação que podemos 
estabelecer entre o rim cardiaco e o rim brightico, 
única espécie mórbida que é acompanhada pela hyper-
trophia. 0 rim cardiaco apresenta-se molle, friável, 
mais pesado e volumoso do que nas condições nor-
maes, emquanto que o brightico, se offerece condições 
análogas nos dous primeiros períodos da sua evolução, 
contrahe-se, torna-se pequeno e duro na sua phase re
gressiva, que é a que essencialmente caractérisa a 
doença. No primeiro as partes essenciaes da glândula, 
isto é, os glomerulus de Malpighi, permanecem ille-
sos, e o mesmo succède com os outros elementos his
tológicos que facilmente se reconhecem, emquanto que 
no segundo a membrana fundamental dos canaliculos 
deprime-se e altera-se, o parenchyma atrophia-se, os 
glomenulos decompõe-se e os vasos sanguíneos obli-
teram-se, cahindo n'um estado de degeneração adiposa 
ou amyloidea. 

Durante a phase inicial ou congestiva da nephrite 
diffusa as differenças que notamos não são tão pronun
ciadas, mas ainda assim o exame microscópico denun
cia a existência d'um elemento mórbido que se deve 
considerar como signal característico da affecção. 

Este elemento a que nos referimos é constituído 
pela accumulação de corpúsculos lymphoides na espes-
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sura do tecido glandular, tanto ao de redor das capsu
las de Malpighi, como no interior dos tubos sinuosos. 

Depois sobreveem a destruição parcial dos glome-
rulos pela sua congestão apopléctica, a obstrucção dos 
canaes de Henle, a turaefaccão turva de ura grande nu
mero de cellulas epitheliaes. As stases venosas das 
glândulas renaes produzem também a infiltração pro
teica do epithelio, a sua queda ulterior, a hyperplasia 
do tecido connetivo intersticial ; podem imitar a ne
phrite parenchymatosa, imprimindo uma diminuição 
notável ás dimensões dos rins, mas nunca determinam 
a alteração dos glomerulus, nem se deixam infiltrar de 
leucocytos. 

Gomo conclusão das considerações que deixamos 
feitas, parece-nos poder asseverar que a hypertrophia 
cardíaca, longe de ser a causa, não passa d'um sim
ples efeito da lesão brightica dos rins. Podemos consta 
tuir menos completamente o rim cardíaco, laqueando 
ou comprimindo as veias renaes, por exemplo ; mas o 
que não podemos fazer é a nephrite diffusa, lesão que 
pela sua natureza intima escapa ás tentativas da expe
riência. Não é só o coração que produz a stase venosa, 
esta sobrevêm sempre que uma causa embarace a cir
culação do sangue que volta dos rins (tumores do ab
domen, thrombos das veias renaes.) 

Além d'isto a observação directa veio confirmar a 
veracidade do nosso modo de ver. Ollivier viu a hy
pertrophia do coração n'um saturnino succéder á de
generação nmyloidea dos rins, e Potain observou que 
muitas lesões locaes como a hypertrophia da prostata, 
produzindo a nephrite diffusa, traziam como conse
quência o augmento de volume do órgão cardíaco. 

L e s õ e s d.» a r t é r i a p u l m o n a r 

Todas as causas que embaracem o movimento de 
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sangue no interior da artéria pulmonar determinam a 
hypertrophia do ventrículo direito. Esta artéria preen
che portanto uma influencia etiológica muito análoga 
á das lesões aórticas, só com a differença que as ulti
mas desempenham o mesmo papel com relação ao ven
trículo esquerdo. Ainda se pôde notar outra divergên
cia e consiste ella na menor variedade de lesões pul
monares que são capazes de originar o effeito indicado, 
assim como na cifra relativamente limitada de casos 
de hypertrophias, imputáveis a taes alterações. Assim 
•os aneurismas da crossa da aorta que estão longe de 
ser pouco frequentes e que formam, como vimos, uma 
causa poderosa, não têem o seu análogo na artéria 
pulmonar, onde os aneurismas são immensamente ra
ros. Crisp assignalou apenas dous casos d'estas lesões 
no seu quadro estatistico, baseado em 551 factos de 
aneurismas. 

Postos de parte semelhantes pontos de divergência, 
podemos comtudo afflançar que estas considerações 
exhibidas a propósito das lesões aórticas têem aqui o 
mais perfeito acolhimento. 

As lesões da artéria pulmonar são egualmente divi
síveis em dous grupos : lesões intrínsecas ou situadas 
nas proprias paredes da artéria e extrínsecas ou resi
dentes fora do canal sanguineo. Entre as primeiras con
tamos os apertos parciaes ou totaes, as obliterações in
completas, thromboses, aneurismas e a degeneração 
atheromatosa ; nas segundas devemos collocar todas as 
causas susceptíveis de operar uma compressão notá
vel da artéria pulmonar e que são principalmente re
presentadas pelos aneurismas da aorta e tumores da 
mesma região. 

Os apertos ou stenoses raras vezes comprehendem 
a totalidade da artéria, a menos que uma phlegmasia 
ou atheroma anteriores, desenvolvidas com uma intensi-
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dade fora do commum, trouxessem como consequência 
a degeneração fibrosa das paredes vasculares. De ordi
nário taes alterações permanecem limitadas a regiões 
muito circumscriptas, situadas nas proximidades das 
válvulas sigmoideas, umas vezes a sténose fica pelo 
lado de dentro d'estas membranas e então deparamos 
com factos de lesão valvular que não têem cabimento 
no nosso quadro de estudos ; outras vezes fica pelo 
lado de fora e n'essas condicções, raras vezes consti
tuídas na pratica, a alteração orgânica depende da pro
pagação d'uma endocardite do ventrículo direito. 

Os apertos da artéria pulmunar produsem com mais 
rapidez que os da aorta a dilatação ou paresia do ór
gão cardíaco, não só porque as paredes do ventrículo 
direito não estão em circumstancias de luetar com 
tanta vantagem como as do esquerdo, mas também 
porque os apertos de que se trata provocam em mais 
curto espaço de tempo graves perturbações pulmunares 
que voem oppôr obstáculos cada vez mais intensos á 
missão compensadora do ventrículo. 

A artéria pulmunar pôde soffrer uma obliteração 
completa e n'estas circumstancias, provenientes d'uma 
anomalia ou lesão congénitas, o ventrículo direito atro-
pliia-se e a parte restante do coração augmenta de vo
lume. Muitas vezes a obliteração não é total e então o 
vaso sanguíneo, começando sob a forma d'um cordão 
fibroso inserido no coração, dilata-se a alguma distan
cia, communicando com a aorta. 

Pode-se notar n'este caso uma hypertropbia do ven
trículo direito, mas a alteração não é muito considerá
vel. 

.A-ffecções p u l m o n a r e s 

A pneumonia aguda não exerce uma influencia 
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muito sensível sobre o órgão cardíaco, e este caso não 
nos deve surprehender desde o momento em que ana
lisemos com cuidado as alterações imprimidas pela doen
ça ao parenchyma pulmunar, alterações que nem por 
isso difíicultam a circulação do liquido sanguíneo. E' 
certo que este se não move nas condicções ordinárias, 
mas a substancia peri-vascular, ao menos nos primei
ros períodos da evolução mórbida, deixa de apresentar 
lesões bastante graves para occasional- modificações 
profundas na estructura dos vasos. Demais a pneumo
nia aguda, seja qual fôr a sua terminação, não dura 
muitos dias e não é n'uni lapso de tempo tão pequeno 
que a hypertrophia cardíaca se organisaria d'uni modo 
definitivo. Assim estas lesões do centro circulatório, 
nos casos pouco numerosos em que foram verifica
dos, devem ser e são de facto muito pouco duradou
ras, a menos que não sejam devidas á propagação 
do processo phlegmasia) até ao endocardio do ventrí
culo direito. 

Em rasão d'esté caracter de pouca persistência as 
observações necropsicas não forneceram até hoje escla
recimentos de importância, e é só a exploração directa 
durante a vida que demonstrou a presença real das 
hypertrophias cardíacas em certas pneumonias graves. 
Estes casos foram encontrados sobretudo na clinica de 
velhos na Salpétriérc, e talvez se explique o facto, não 
só pela menor robustez orgânica das idades avança
das, como pela presença mais que provável de altera
ções senis das válvulas ou das proprias paredes vas
culares. 

Em todo o caso as hypertrophias ou dilatações car
díacas, desenvolvidas durante os processos pneumoni-
cos agudos, passam quasi inteiramente desapercebidas 
e ha só um facto que saibamos em que ellas produzi-
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ram accidentes de gravidade. Este facto foi descripto 
por Grisolle (*) nos termos seguintes : 

«Um homem de 48 annos, de forte constituição e 
boa saúde habitual, nunca tendo soffrido de palpitações 
ou falta de ar, entrou a 17 de julho de 1840 na cli
nica de l'Hôtel-Dieu de que estava então encarregado, 
para ser tratado d'uma pneumonia bastante grave, da
tando de quatro dias e occupando a metade inferior 
do pulmão direito. O coração, auscultado por mim só 
nos dous primeiros dias, nada de mórbido me apre
sentou ; a pneumonia que tinha resistido a duas san
grias copiosas, cedeu ao emprego do tártaro emético 
administrado durante 48 horas apenas. A convalescen
ça era completa ao nono dia a contar dos primeiros 
accidentes ; entretanto alguns dias depois, o doente 
havendo-se levantado, experimentou oppressão, falta 
de ar para subir alguns degraus, e as pernas edema-
ciaram-se-lhe. 

Tendo-o então examinado com cuidado, encontrei 
o pulso regular, batendo 76 vezes por minuto; era 
pequeno e bastante depressivel; não existia impulsão 
mórbida na região precordial, mas as pulsações eram 
ouvidas n'uma superficie mais extensa, os sons eram 
surdos e no bordo esquerdo do sterno, á altura do bi
co da mamma distinguiam-se uns sons de sopro no pri
meiro tempo. A precussão fazia reconhecer que o som 
baço precordial se estendia transversalmente n'uma 
extensão de 12 centímetros e que tinha um decimetro 
no sentido vertical. Não existia abaulamento do tho
rax; ainda que surdas as pulsações cardíacas eram 
superíiciaes e não estavam separados do ouvido por 

(*) Grisolle.—Traité de la pneumonie — 2.e edição, 1868, 
pg. 460. 
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qualquer corpo intermediário; havia uma oppressão 
bastante grande. Nos dias seguintes os accidentes au-
gmentaram, derramou-se sorosidadeem pequena quan
tidade no abdomen e o pulso oífereceu de tempos a 
tempos algumas irregularidades. Estes symptomas pre-
sistiram durante 25 dias com toda a sua intensidade. 
Sob a influencia da digitalis dada em pj, de alguns diu
réticos e laxantes os accidentes cessavam pouco a 
pouco ; no fim de julho o sopro cessara assim como o 
edema, a oppressão era muito menor, o som baço do 
coração diminuirá 3 centímetros transversalmente e 
mais de 1 centiraetro na direcção vertical. Emfim o 
doente sahiu um mez depois, experimentando uma pe
quena fad;ga ao subir umas escadas Íngremes. Entre
tanto estes últimos incomraodos não tardaram a desap-
parecer de todo». 

As pleuresias no estado chronico parecem actuar 
de modo notável sobre o órgão cardiaco, determinando 
não só hypertrophias volumosas, como sendo o ponto de 
partida para degenerações ulteriores. Estas afecções 
não exercem influencia sensivel, quando agudas, e 
mesmo no estado contrario os seus effeitos sobre o co
ração dependem da existência prévia de adherencias 
pleuraes. N'este caso taes adherencias, que pouco a 
pouco adquirem uma importância e tenacidade notá
veis pela sua degeneração fibrosa, ou organisação ulte
rior, embaraçam os movimentos de contracção do pa
renchyma pulmonar e por tanto diíficultam singular
mente a circulação intra-thoracica. 

Sabemos hoje o papel importante que os movimen
tos respiratórios desempenhavam com relação ao movi
mento sanguíneo, auxiliando energicamente sobretudo 
a ascensão do sangue venoso e influenciando assim por 
um modo indirecto a propria circulação arterial ; ora 
nas condições mórbidas suppostas, o coração, encon-
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irando portanto resistências anómalas á suá acção im
pulsiva, procura luetar contra ellashypertrophiando-se. 

Estas previsões theoricas, aliás muito acceitaveis, 
não receberam da parte da observação clinica uma 
confirmação completa. Os factos citados em seu abono 
são ainda muito pouco numerosos e demais o seu exa
me attento fazvôr que ás adherencias pleuraes aceres-
ciam quasi sempre alterações do tecido pulmonar, taes 
como emphysemas ou bronchectasias. 

Em certos casos, descriptos por Baumler e Stokes, 
as cavidades pleuraes achavam-sc completamente obli
teradas por falsas membranas que embaraçavam o du
plo movimento de inspiração e expiração dos pulmões. 
O coração apresentava-se enormemente dilatado mas o 
parenchyma pulmonar offeree)a também signaes pro
nunciados de edemas e emphysemas antigos. 

À bronchite chronica, a dilatação bronchica e prin
cipalmente o emphysema puîmonar e a sclerose do 
pulmão produzem, dilatações cardíacas, complicadas 
ou não com hypertrophias. 

Na thysica pulmonar o volume do coração diminue 
d'um modo considerável, longe de augmentai* como 
faziam prever as alterações profundas de que n'esta 
doença o apparelho pulmonar é a sede. Esta diminui
ção, ainda assim inferior à que é provocada por ou
tras affecções consumptívas, foi verificada não só pela 
memsuração, como por meio de pesagens cuidadosa
mente praticadas. Em 216 individuos mortos de thy
sica pulmonar, autopsiados por Louis, Bizot e Peacock, 
foram apenas assignalados três exemplos d'uma hy-
pertrophia sensível: 

Os desvios lateraes da columna vertebral, scolio
ses, mormente aquellas em que a convexidade se in
cluía para o.lado direito, determinam também o au
gmenta das dimensões cardíacas, pelo embaraço que 
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oppõem aos movimentos respiratórios. Gorvisart attri-
buia o phenomeno mórbido á maior inflexão que a 
Grossa da aorta afectava n'estas circumstancias, mas a 
falta de toda e qualquer lesão no ventrículo esquerdo 
rebate completamente este modo de ver. 

As lesões cardiacas, promovidas por estas causas, 
são de ordinário pouco notáveis e de todo compatíveis 
com a vida. 

O coração é um órgão elástico e essencialmente 
contractu, collocado no centro da arvore circulatória 
para communicar ao sangue a impulsão inicial que o 
faz mover. 

Não é esta a única força que entra em jogo na gé
nese de tal movimento e a physiologia demonstra-nos 
de sobejo o papel importante que as artérias também 
preenchem, mas a contracção do centro cardíaco repre
senta o acto indispensável, essencial, preeminente. 
Sempre que a systole deixe de ter logar, a morte so
brevem como consequência necessária, morte fatal, rá
pida, quasi fulminante. 

Felizmente a natureza lançou mão de certas pre
cauções para affrontar tanto quanto possivel as even
tualidades próximas do perigo supremo, precauções 
que deixarão talvez a desejar em certos casos, que 
poderão ser alcunhadas de insulíicientes ou palliativas, 
mas que nem por isso deixam de representar a única 
indicação aproveitável pela sciencia humana, o único 
recurso a oppôr aos progressos da doença. Espectáculo 
sempre admirável que a natureza offerece áquelle que 
o observa com o espirito despreoccupado de todaaidéa 
systematica, demonstração luminosa da concatenação e 
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harmonia que reinara entre as peças complicadas do 
organismo. 

Não queremos, nem devemos entrar em considera
ções talvez inopportunas, mas se d'outra forma proce
dêssemos, não encontraríamos agora motivos mais que 
sufficientes para nos certificarmos da presença real d'es-
sa natura medicatrix, de que uma parte da medicina 
moderna se ri como d'um fétichisme ? A intelligencia 
soberana da força que presidiu á creação, não se con
tentou com manter n'uraa harmonia perenne todos os 
elementos da vida normal, dispensou as mesmas at
tendes ao estado mórbido que nada mais é do que uma 
segunda face, outra ordem de manifestações da mesma 
causa vital. 

Ao lado da doença velam as forças de reacção, do 
seio do próprio mal irrompem elementos hygidos que 
deixam por vezes de cumprir a sua missão util, que 
podem mesmo transformar-se n'um perigo maior que 
o primeiro a debellar, quando novas causas de de
sordem, novas condições por vezes desconhecidas 
vêem oppôr um obstáculo insuperável ás tendências 
curativas da natureza. Se ha alguma parte do organis
mo em que a verdade d'estas asserções nos pareça 
manifestar-se com toda a sua luz, essa parte é por 
certo o coração onde a natureza pareceu reunir com 
especial cuidado os meios destinados a compensar 
até certo ponto as nocivas consequências das suas af-
fecções. 

Se estes recursos naturaes não fossem dotados 
d'uma potencia real, como é que se poderia explicar 
tantos casos de lesões valvulares que permanecem si
lenciosas durante a vida inteira d'um individuo? 

A maior parte das doenças do coração, dilficultan-
do directa ou indirectamente as suas funeções, ten
dem a diminuir e mesmo a interromper o debito de 
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sangue que este órgão deve propellir para a periphe-
ria. Toda a compensação util contra semelhantes phe-
nomenos mórbidos deve residir portanto nas precau
ções que a natureza tome a fim de conservar este de
bito á mesma altura. Logo que este facto importante 
não tenha logar, a nutrição geral enfraquece e esta de
pauperação progressiva reflecte-se no próprio coração 
que vive como o organismo inteiro á custa do liquido 
que elle faz mover. Gonstitue-se então e cada vez mais 
se consolida um como que circulo vicioso, um cyclo 
fatal onde o coração representa o ponto de partida, 
um dos principaes alvos da terminação. 0 movimento 
central desfallece, perde as forças e este enfraqueci
mento, em que reside todo o perigo, é seguido em bre
ve espaço pelo estabelecimento de alterações orgânicas 
que são o ultimo golpe. 

Vejamos agora em que consiste este trabalho de 
compensação, qual o mecanismo genérico d'um pheno-
meno que é destinado a obviar a tão graves inconve
nientes, e para maior facilidade de exposição admitía
mos a existência d'uma lesão das válvulas aórticas, in-
suíliciencia ou aperto. E' fácil de ver que em qualquer 
d'estes casos o debito do ventrículo esquerdo deixa de 
ser o mesmo. Quando ha sténose, este ventrículo, tendo 
de vencer uma resistência anómala, esvasia-se incom
pletamente; no caso de insuíficiencia a systole alcança 
todo o seu fim util, mas o coração na diastole imme-
diata recebe uma parte do sangue que lhe volta atra-
vez das válvulas sigmoideas entreabertas. Na systole 
seguinte sobrevêm um facto análogo, mas o debito ven
tricular torna-se ainda menor, já que a quantidade do 
sangue, restos dos movimentos anteriores, augmenta 
com a nova onda que a auricula corrrespondente lhe 
envia. 

Assim o liquido sanguíneo vae-se accumulando 
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pouco c pouco no interior da cavidade ventricular, 
por forma que em breve espaço de tempo o órgão 
cardíaco ou rebentaria sob uma pressão enorme, ou 
todo o movimento circulatório estagnaria e a estase 
generalisada ao organismo traria promptamente comsigo 
resultados fáceis de prever. A lesão orgânica, tão de
pressa constituída que fosso, determinaria de golpe as 
suas consequências extremas, se as propriedades dos 
próprios tecidos affectados não reagissem contra o mal. 

Os canaes sanguíneos não são inertes e rígidos como 
os tubos d'uma prensa hydraulica, possuem proprieda
des elas!icas e contracteis, propriedades que se não 
encontram egualmente distribuídas em toda a extensão 
da arvore circulatória, mas que representam e'emen-
tos physiologicos essenciaes para o funccionamento do 
apparelho vascular. 

Assim a contractilidade que attinge o seu máximo 
nas paredes cardíacas, quasi desapparece nas grandes 
artérias, onde a proximidade do centro propulsor dis
pensa aquella propriedade. N'estes vasos, com effeito, 
os elementos musculares, immensamente raros, são 
substituídos por um numero considerável de fibras 
elásticas, ao contrario do que tem logar nas arterio-
lias, onde uma contractilidade mais considerável, sub-
mettida como está á influencia dos vaso-motores, não 
só régularisa e torna continuo o movimento do san
gue, como o adapta ás necessidades especiaes dos dif
férentes pontos do organismo. 

O coração é constituído na quasi totalidade da sua 
espessura por fibras musculares estriadas como os dos 
músculos voluntários, mas differindo ainda assim d'es-
tas nas bifurcações e anastomores frequentes que as 
fazem communicar e constituir um todo solido, apro
priado para o fim que elle tem a preeneber. A par da 
potencia contractil que uma estruetura d'esta espécie 
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garante ao órgão cardiaco, este é susceptível de se di
latar e attingir ura volume que a sua composição his
tológica não parecia permittir. E' graças a esta proprie
dade que o coração resiste aos primeiros inconvenien
tes, de qualquer das lesões suppostas. 

O sangue, amontoando-se pouco a pouco no inte
rior do ventrículo, determina a sua dilatação lenta e 
progressiva, como succède á bexiga nos casos de re
tenção de urinas, como se vê facilmente fora do or
ganismo em qualquer bolsa elástica, submettida a con
dições análogas. 

O coração comporta-se d'um modo inteiramente pas
sivo e muitas vezes permanece reduzido a este papel 
secundário, quando circumstancias excepcionaes de al
terações orgânicas ou nervosas, impossibilitam o órgão 
cardiaco de manifestar a sua energia contractu. Feliz
mente semelhantes casos são muito raros no começo 
das afecções cardíacas e de ordinário só se manifestam 
n'um período avançado da evolução mórbida, quando 
o estado geral do enfermo não é dos mais lisongeiros 
e a estructura do musculo cardiaco deixou de ser nor
mal. Fora dè taes circumstancias o coração, mais ou 
menos dilatado, reage energicamente contra o obstáculo 
que lhe estorva os movimentos, tenta desembaraçar-se 
do peso anómalo que o sobrecarrega e contrahe-se 
com mais energia. 

Este facto repete-se por occasião de todos os actos 
systolicos pois que a lesão é constante, de maneira a 
constituir um systema de compensação de tendências 
sempre eíficazes, mas cuja importância varia comtudo 
segundo circumstancias estranhas que podem compli
car, difficultar ou mesmo impedir a realisação do acto 
compensador. E' então que apparece a hypertrophia, 
acto mórbido eminentemente vital, consequência e ori-

e 
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gem ao mesmo tempo da maior energia demonstrada 
pelo coração em face do perigo. > 

C imo se constitue a hypertrophia, qual o mecanis
mo intimo do estabelecimento d'esta lesão, sempre que 
uma causa qualquer, central ou peripherica, venha 
embaraçar o movimento do liquido sanguineo? Legroux 
foi o primeiro author que procurou explicar este facto 
importante. Na sua opinião a hypertrophia é o simples 
resultado da inflammação do myocardio, inflammação 
que não se produz primitivamente na substancia mus
cular, mas que lhe é communicada pela membrana en-
docardica onde diversos elementos morbigenos podem 
exercer uma acção phlegmasica evidenciada pela obser
vação. A cardite, desenvolvida em taes circumsiancias, 
não é nem pode ser aguda, pois que não só a phle
gmasia não encontra terreno apropriado para as suas, 
operações, como também os factores etiológicos ao 
serviço das lesões cardíacas não são de natureza. 
a originar imdammações violentas. 

Em geral só traumatismos como pancadas ou que
das violentas sobre a região precordial, téem sido ca
pazes de produzir este resultado e não muitas vezes, 
pois que os factos de myocardite bem caracterisada são 
raríssimos. A pouca frequência das phlegrnasias car
díacas é pois o primeiro argumento contra o modo de 
ver de Legroux, mas outros ainda mais concludentes 
são fornecidos pelo estudo comparativo das hypertro-
phias e inílammações do myocardio. Estas são locaes, 
restringindo-se quasi sempre a uma dada parte do co
ração, emquanto que as primeiras se muitas vezes nos, 
offerecem o mesmo caracter, não é por muito tempo, 
porque em geral propagam-se ao órgão inteiro. 

Nas hypertrophias, as libras musculares augmentam 
em numero e espessura, sem que possa passar como 
regra a sua degeneração gordurosa, ao contrario do 
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que succède nas myocardites de certa intensidade, onde 
nunca os elementos contracteis permanecem intactos. 
Quer tenha logar a suppuração, facto que é muito raro, 
quer o trabalho regressivo da substancia muscular se 
reduza á esteatose, as fibras desaggregam-se e cahem 
desfeitas em pó, deixando apoz de si lacunas de dimen
sões variáveis. 

li' certo que as hypertrophias se desenvolvem se
guidamente ás endocardites, mas n'este facto não se 
pôde vèr um augmente favorável ás idéas de Legroux, 
pois que a phlegmasia não se propaga directamente 
d'uma á outra parte do coração, mas origina d'um mo
do bem mais complicado o augmente de volume, pro-
dusindo as lesões valvulares como factores pathogeni
e s intermediários. 

No coração como em todos os músculos de fibras 
estriadas, estes elementos, quando inflammados, não 
demonstram a minima tendência para se hypertrophia, 
rem, antes a sua atropina é um resultado quasi cons
tante que pôde ser o preludio d'uma destruição com
pleta. Se ha alguma alteração análoga â hypertrophia-
passa-se ella no tecido connectivo interstic;al que se 
desenvolve pela hyperplas'a ou multiplicação dos seus 
elementos, affectando tantas vezes dimensões extraor
dinárias que são extremamente favoráveis á génese da 
atrophia fibrillar. 

Na impossibilidade de se admittir a theoria que nós 
acabamos de analisar, hoje os authores concordam em 
attribuir a formação das lesões hypertrophicas ao au
gmenta considerável da actividade nutritiva no seio do 
musculo cardiaco, sempre que elle tenha de entrar 
n'um trabalho mais penoso. Esta supposição apresenta 
muitos visos de probabilidade, sempre que attentemos 
no que succède aos músculos, principalmente aos da 
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vida animal, quando submettidos a um trabalho conti
nuo e pesado. 

E' com effeito fructo da observação diária o extraor
dinário desenvolvimento que os planos musculares de 
certas regiões experimentam n'estas cireuinstancias; e 
é sobre este facto que se baseiam as applicações feli
zes da gymnastica, os recursos valiosos que nos pres
tam outros processos therapeuticos da mesma ordem. 
As fibras musculares da vida vegetativa não fazem ex
cepção a esta regra, e assim é, por exemplo, que nos 
estrangulamentos intestinaos as fibras contracteis do 
tubo digestivo, situadas abaixo da lesão, cahem n'um 
verdadeiro estado de atrophia. Todo o musculo parali
sado atrophia-se, seja qual fôr a região do organismo 
que elle occupe, e logo que um tratamento apropriado 
consiga restituir-lhe a acção, a vida e o movimento 
sá reapparecem parallelaracnte ao seu augmente de 
volume. 

Não precisamos pois de lançar mão das ideas brous-
saisianas, ainda em vigor no tempo de Lcgroux, para 
explicar o phenomeno da hypertrophia, e se alguma 
dificuldade encontramos nas applicações da theoria ado
ptada, reside ella na explicação das dimensões por ve
zes extraordinárias que o órgão cardiaco pôde assumir. 
Os músculos é certo que se desenvolvem pelo exercicio 
continuado, mas tal desenvolvimento não pôde compa-
rar-se de modo algum com o que attinge o coração. 

Dependerá este facto d'uma predisposição especial, 
de accordo com a missão physiologica do centro circu
latório, ou diremos com Hope que «o author da crea-
ção distribuiu germens de morte em todas as partes do 
nosso organismo, e que é conforme com as leis geraes, 
acreditar que o coração é susceptível de aberrações pri
mitivas de estruetura ? » 

Asseverar qualquer d'estas cousas é o mesmo que 
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dizer nada, e o facto c que se desconhece completa
mente a natureza d'esta predisposição. 

E' fácil de se vêr que as considerações feitas a pro
pósito das lesões valvulares suppostas, podem igual
mente repetir-se com relação á maior parte das causas 
que estudamos até aqui. 

Segando a divisão fundamental que estabelecemos 
entre as lesões aórticas e pulmonares, reconhecemos 
facilmente entre as primeiras algumas que actuam dif-
ficultando o movimento do sangue arterial, e nas se
gundas outras que se comportam da mesma forma com 
a circulação do sangue venoso. N'estas circumstancias 
encontram-se os apertos e compressões das artérias 
aorta e pulmonar que reproduzem para os ventrículos 
esquerdo e direito os phenomenos descriptos a propósi
to das alterações das válvulas sigmoideas d'ambos estes 
canaes sanguineus. 

A questão não se atíigura tão fácil de resolver sem
pre que pretendamos explicar o mecanismo pathogeni-
co das outras causas, mas a não ser as lesões renaes, 
de que nos temos ainda a occupar, ou as degenerações 
cardíacas, que não produzem verdadeiras hypertro-
phias, todas as outras exercem uma influencia clara, 
muito fácil de comprehender, mesmo quando queríamos 
determinar as partes do coração que mais especial
mente recebem o golpe de cada uma das influencias 
etiológicas. 

Assim as lesões aórticas em geral, aneurismas dos 
grandes troncos arteriaes, a degeneração atheromatosa 
das artérias, a gravidez, provocam hypertrophias do 
ventrículo esquerdo; emquanto que as alterações da 
artéria pulmonar e certas doenças do apparelho respi
ratório determinam o augmente de volume do ventrí
culo direito. 

Ainda que mais raras vezes as aurículas podem 
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também ser a sede de hypertrophias, complicadas ou 
não por dilatações, mas estes effeitos, se não são con
secutivos ás lesões ventriculares, dependem sempre 
de alterações das válvulas mitral e tricuspida. 

Em muitos casos as hypertrophias, produzindo-se 
immediatamente por detraz do obstáculo, permanecem 
limitadas ás regiões de que falíamos, comtudo em re
gra quasi geral a lesão tende a propagar-se, invadindo 
pouco a pouco todas as partes do coração. Quando tal 
succède a forma d'esté órgão fica a mesma, emquanto 
que o augmenta e nome das suas dimensões lhe valeu 
a denominação de cor bovinum. 

Não é diíficil de se dar a rasão da tendência que 
as lesões cardiacas tem a propagar-se. Na estructura 
das paredes cardiacas entram duas ordens de fibras 
musculares, umas que pertencem exclusivamente a 
cada um dos ventriculos, outras que lhes são com
muns, ro:leando-os na totalidade. Assim a dilatação 
d'um dos ventriculos, ao mesmo tempo que enfraquece 
as fibras proprias, distende egualmente as communs, 
diminuindo a energia das suas contracções e predis
pondo o outro ventriculo aos mesmos accidentes mór
bidos. Gliega-se a igual couclusão, se ponderando na 
harmonia que preside á acção especial mas synergica 
de todas as partes do órgão cardíaco, examinarmos os 
effeitos operados sobre a circulação geral por urna das 
causas mais poderosas de hypertrophia ou dilatação. 

Suppunhamos a existência d'uma sténose da arté
ria pulmonar. 

Se o aperto é completamente vencido pelos esfor
ços do musculo central, a lesão hypcrtrophica pôde li-
mitar-se ao ventriculo direito, mas se os effeitos com
pensadores são incompletos, o sangue amontoa-se na 
cavidade correspondente, diificulta o esvasiamento da 
auricula direita, embaraça o movimento ascencional do 
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sangue nas veias cavas, ingorgita o systema venoso 
geral, e assim pouco e pouco, de camada em camada, 
propaga a sua influencia morbigena atravez dos capil-
lares até ao apparelho arterial. 

O sangue rubro, encontrando um obstáculo notá
vel no seu movimento, circula com mais difficuldade, 
resiste á acção propulsiva do ventrículo esquerdo, por 
forma que este se vê forcado a actuar de modo mais 
enérgico para vencer uma resistência anómala. Eis a 
origem evidente da sua hypertrophia. 

Se a sténose ou outra qualquer causa análoga, re
siste com vantagem aos esforços naturaes, ou se a fi
bra contractil se encontra em más condições de vitali
dade para luctar contra o mal, a hypertrophia, caso 
chegue a constituir-se, desapparece mais ou menos ra
pidamente, e em seu logar manifesta-se uma dilatação 
definitiva. 

Todas as causas que actuam por obstáculo a circu
lação podem originar dilatações permanentes, quer es
tas sejam combinadas com hypertrophias parciaes, 
quer occasionem o adelgaçamento geral das paredes 
auriculo-ventriculares. No primeiro caso, que é o mais 
frequente, temos o aneurisma activo de Gorvisart ou a 
hypertrophia excêntrica de Bertin, espécie mórbida a 
que se applica a maior parte das considorações que 
deixamos feitas nos capitulos precedentes ; no segundo 
caso observa-se a dilatação propriamente dita, quasi 
sempre alliada a atrophias parciaes ou a degenerações 
graves, mas podendo também sobrevir sem a coopera
ção de qualquer lesão diffusa. 

Em todo o caso a dilatação produz-se quando a 
fibra muscular se encontra em más condições para po
der levar a cabo uma compensação efficaz, deixando-se 
distender pela tensão intro-cardiaca que os estorvos 
circulatórios augmentam. Em geral é uma alteração 
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condições, quer actuando logo de principio como lesão 
originaria, quer manifestando-se a titulo de complica
ção eventual d'uma hypertropia anterior. 

No primeiro caso pôde ella ir deteriorando lentamente 
a substancia myocardica, sem revelar por symptomas 
d'importancia a profundidade dos seus estragos, até ao 
momento em que uma causa occasional, de pequena 
gravidade por vezes, uma impressão moral violenta, 
um esforço muscular exaggcrado, faça irromper uma 
dilatação considerável atraiçoada pelos signaes d'uma 
assistolia mortal. Outras vezes a degeneração tem uma 
marcha aguda e então os symptomas que revellam a 
paresia do coração aggravam-se rapidamente de dia 
para dia, sem que a therapeutica possa obter o míni
mo triumpho sobre os progressos do mal. 

Em qualquer (Testes casos a bypertrophia deixa de 
ter logar, pois que mesmo quando o centro circulató
rio augmenta de volume, tal phenomeno é a conse
quência da formação de substancia adiposa em que o 
tecido contractu se transforma. 

A hypertrophia, originada por um obstáculo ao mo
vimento do sangue, pôde luetar durante algum tempo 
contra elle, mas estes esforços repetidos a todo o ins
tante, representando um excesso de trabalho, enfra
quecem a actividade da fibra muscular, cançam-n'a 
e a fadiga traduz-se afinal por alterações que pronun
ciam e accentuam cada vez mais uma dilatação em co
meço. 

Para que este phenomeno mórbido se produza, não 
é entretanto indispensável a existência d'uma degene
ração, basta que um mau estado da nutrição geral, 
uma cachexia, uma chlorose, uma predisposição espe
cial inexplicável, diminuam a tonicidade das fibras car-
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diacas, originando o que alguns authores denominam 
distrophias cio coração. 

As dilatações, estejam ou não relacionadas com a 
presença d'uma degeneração considerável, ou affectam 
uma marcha chronica, ou em casos imcomparavel-
mente mais raros constituem-se de subito promovendo 
as dilatações sem assistolia, como Beau lhes chamava. 
Estas, aliás pouco consideráveis, desenvolvem-se so
bretudo na dothinenteria e na febre amarella, desap-
parecendo com extrema facilidade sem motivos plau
síveis, ou sob a influencia d'uma phlegmasia intercus-
sente. 

Postos de parte estes factos excepcionaes que não 
teem uma explicação satisfactoria, podemos dizer que 
as dilatações resultam na sua maxima parte da inter
venção de degenerações cardiacas, entre ellas a gra-
nulo-gordurosa. Com effeito esta doença, mais frequen
te nas idades avançadas, comprehende á sua banda 
as cinco sextas partes da somma de alterações conhe
cidas, e constitue o ponto de terminação quasi forçada 
de todas as affecções que difficultam gravemente e com-
promettem os actos nutritivos do centro circulatório. 
E' certo que outras degenerações se conhecem, taes 
como a vitrea de Zenker e a granulo-pigmentar, mas 
ellas devem ser consideradas como excepcionaes. 

Modernamente os trabalhos de Rauvier, Rénaut e 
Landouzy demonstraram a existência d'uma nova lesão 
diffusa que só se desenvolve no myocardio já doente, 
aggravando e concluindo as suas consequências extre
mas a assistolia que lhe havia dado origem. 

«Quanto ao valor exacto d'esta lesão é difficil por 
agora indical-o com precisão. Encontra-se em muitos 
corações dilatados ou hypertrophiados, sem lesões val
vulares, e o que de mais geral se pôde dizer é que 



— 90 — 

elle é constante nos corações asthenicos, seja qual fòr 
a origem d'essa asthenia.» (x) 

A elasticidade e cuthactilidade das paredes arte-
riaes constituem elementos dynamicos importantes que 
facilitam de um modo notável a acção do centro cardíaco, 
augmentando-lhe os effeitos úteis. Se o liquido sanguí
neo, proveniente do coração, escoasse d'um modo con
tinuo para dentro das artérias, estas poderiam ser rí
gidas e inflexíveis sem que a proporção de sangue cir
culante diminuísse; mas sendo como realmente é in
termittente a acção de musculo central, o debito car
díaco augmenta no caso em que o apparelho tubular 
seja constituído por membranas elásticas. Marey de
monstrou á saciedade que a propriedade de que se tra
ta, se não augmenta a força impulsiva inicial, addicio-
nando novos elementos activos, diminue as resistências 
que o sangue soffre ao passar do coração para os va
sos, e por isso faz crescer d'um modo evidente a cifra 
do trabalho util. 

No momento da systole a onda sanguínea, fazendo 
irrupção no interior das artérias, determina uma di
latação que não desapparece de todo por occasião da 
diastole; uma parte da força originaria permanece de 
reserva n'este segundo acto das evoluções cardíacas e 
é ella que actua, originando este phenomeno do dicro-
tismo que é tanto mais pronunciada quanto mais volu
mosas são as artérias que se consideram. N'estas com 
efféito o tecido amarello sobreleva ao muscular, em-
quanto que o inverso se vae accentuando cada vez 
mais á medida que os vasos diminuem de calibre. E' 
pois isso que o movimento do sangue, intermittente 
como a acção da causa que lhe dá origem, modificado 

(!) Rénautet Landouzy.—Gaz. hebdomadaire, 1877. pg. 497 
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pouco e pouco pelas contracções das paredes vascula
res, se torna continuo ao fim do seu precurso. 

E' fácil de ver que o sangue depara durante o seu 
trajecto com grande numero de resistências, mas tam
bém salta aos olhos que estas resistências seriam mui
to maiores se as artérias não fossem elásticas. O tra
balho util do coração diminuiria, o debito seria menos 
considerável, e para que tal facto não succedesse, para 
que o equilíbrio se restabelecesse, seria necessário 
que a energia da força propuliosa augmentasse. 

Eis o que se observa no caso do atheroma das ar
térias, doença, que deteriorando a estrutura d'estes 
vasos, diminue quando não supprime de todo as suas 
propriedades elásticas. Os vasos tornam-se rígidos, 
inertes, as resistências agrávam-se e duplicam, apesar 
das artérias alteradas não apresentarem um diâmetro 
inferior ao normal, antes quasi sempre se offerecerem 
largamente dilatadas. Para que a lesão atheromatosa 
determine os seus effeitos nocivos não se faz preciso 
que ella invada os grandes troncos arteriaes, basta que 
envolva um grande numero de artérias de pequeno 
calibre. N'estas condicções o coração tem a vencer um 
obstáculo tanto maior, quanto mais crescido fôr o nu
mero dos vasos alterados, ou quanto mais extensa a 
região doente do tronco arterial que se considera ; 
d'aqui um acréscimo do trabalho para o coração, e 
augmento da sua energia contactil, uma hypertrophia 
emfim do ventrículo esquerdo. 

Eis como theoricamente se pôde considerar a gé
nese d'esta ultima lesão, mas não nos repugna com-
tudo admittir que o facto pathogenico seja um pou
co mais complexo do que á primeira vista parece. 
A membrana endocardica mantém com o endotheUo 
das artérias relações de intimo parentesco que fazem 
com que possamos considerar o coração, não como um 
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órgão aparte, mas como uma tumefação contractil do 
systema vascular. Estas relações revellam-se mormen
te na vida pathologica, de sorte que a influencia mor-
bigena, affectando o systema arterial, raras vezes pou
pa o centro cardíaco. Ora no caso das alterações athe-
romatosas a doença não atacará logo de principio o en-
docardio e a fibra contractil, predispondo' estas par
tes para o mal, preparando o caminho para a futura 
hypertrophia ? — Seja como for, o certo é que são 
raríssimos os factos da ausência d'esta lesão no athe
roma considerável. 

Três são as causas principaes que actuam na gra
videz para determinarem a hypertrophia cardíaca. A pri
meira consiste na compressão effectuada pelo utero so- ' 
bre as grandes veias abdominaes, compressão d'onde 
resulta um embaraço mais ou menos considerável da 
circulação renosa. 

Este facto nem sempre tem lugar d'um modo mui
to evidente, pois que depende de circumstancias indi-
viduaes, de gravidade e extensão variáveis, taes co
mo a quantidade das aguas arsenioticas que chega
ram por vezes a pesar mais de 1 kilogramma. Ainda 
assim os edemas dos membros inferiores são muito 
frequentes para que os obstáculos circulatórios deixem 
de apparentar uma acção manifesta. Estas complicações 
podem mesmo assumir gravidade suffleiente para de
terminarem a morte, como tem suecedido em certos 
csaos excepcionaes de hemorrhagias, provenientes da 
ruptura espontânea ou traumatica de varizes considerá
veis. As hemorrboides,os edemas graves dos órgãos ge-
nitaes externos, são outros tantos eífeitos da mesma 
causa. 

A segunda causa do agumento de volume do co
ração é attribuida ao crescimento notável que a massa 
dosange soffre durante a gravidez. Este crescimento não 
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constitue uma verdadeira plethora, pois que os glóbulos 
rubros diminuem, emquanto que é a parte aquosa que 
augmenta em larga escala. A albumina e a flbrina ex
perimentam leves modificações quantitativas e os gló
bulos brancos diminuem de numero como os rubros. 
Dá-se pois n'este caso um estado muito análogo á da 
chlorose e portanto parece que a hydremia serosa 
actua sobre o coração, não tanto pela maior quantida
de do liquido circulante, como por uma influencia 
morbigena semelhante á das disemias. 

A terceira causa consiste na opposição feita á livre 
circulação pela rede vascular utero-placentaria. E' cer
to que esta opposição não existiria se a rede de que 
se trata fosse constituida por vasos análogos aos das 
outras partes do corpo, já que Volkmann e Lahs de
monstraram que o debito total augmentava quando se 
interpunha a um tubo de escoamento tubos adjuntos; 
comtudo esta experiência está longe de representar a 
disposição das condições naturaes. As artérias affectam 
uma disposição continuada, especial, que lhes valeu 
em certas partes do aparelho uterino a denominação 
de helicinas; os vasos capillares crusam-se e anasto-
mosam-se em redes muito complicadas e as veias ca-
vam-se em numerosos lagos ou seios, onde se vêem 
abrir canaes que seguem nas direcções mais variadas. 

.Ora em taes circumstancias o movimento do sangue 
não deve ser fácil, e o debito total diminue, como se 
devia prever e a experiência confirma. 

Um grande numero de theorias se tem apresentado 
com o fim de explicar a acção das aflecções renaes so
bre o centro circulatório, mas a maior parte d'ellas 
só teem hypotheses ou precisões theoricas como único 
fundamento, e a propria theoria de Traube, conside
rada com justo motivo como a mais importante, não 
foi ainda admittida sem protestos por todos os authores. 
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Faltaremos de passagem e a titulo de lembrança 
das opiniões de Gilewski, Weisgrig e Briglost que viam 
na hypertrophia cardíaca o resultado d'uma acção ner
vosa reflexa, ou o signal manifesto d'uma dependência 
nutritiva original, ou ainda um dos effeitos da altera
ção do liquido sanguíneo. 0 primeiro suppunha que 
o rim lesado era o ponto de partida para a manifesta
ção de palpitações e que estas a seu turno occasiona-
vam a hypertrophia ; mas nem as palpitações existem 
sempre, nem está demonstrado que ellas provenham 
dos rins por acção reflexa, netn ha certeza alguma de 
que as palpitações occasionem de per si só o augmen
te de volume do centro cardíaco. O segundo imaginava 
que as cellulas secretarias dos rins presidiam aos ac
tos nutritivos do coração e d'aqui dedusia a conclusão 
extravagante de assegurar que os elementos essenciaes 
d'estas glândulas, á medida que se atrophiavam, eram 
substituídos pelos sãos que para desempenharem a mis
são commum, necessitavam de actuar com maior ener
gia, provocando a dilatação hypertrophica. Bright dizia 
que as duas soluções mais naturaes d'esté problema 
pareciam ser as seguintes: «ou o sangue alterado é para o 
coração um excitante irregular e anómalo, ou modifica a 
circulação nos capillares e pequenas artérias a ponto 
de exigir do coração um excesso de actividade para 
porpellir o sangue atravez das mais remotas subdivi
sões do systema vascular.» Esta doutrina recebeu um 
desmentido completo nas experiências de Potain que 
demonstrou que os tubos capillares eram percorridos 
com a mesma rapidez e com igual quantidade pelos lí
quidos carregados de uréa ou desprovidos d'ella. 

Na theoria de Traube a hypertrophia do coração es
querdo provém de duas causas, originadas no decurso 
da nephrite intersticial, mas actuando sobretudo no mo
mento em que a doença renal attinge o seu máximo 
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desenvolvimento. Em primeiro lugar a affecção, oc-
casionando alterações vasculares consideráveis, dimi
nue o campo circulatório do liquido sanguineo que 
Traube imagina persistir na mesma quantidade ; e 
em segundo lugar os rins, não podendo realisar as 
funcções excretoras que lhes são proprias, consentem 
que ex-produza uma verdadeira plethora serosa que 
vem augmentar o obstáculo contra o qual o coração 
tem a luctar. 

Différentes são as objecções que se tem levantado 
contra este modo de ver, e algumas d'ellas pouca mar
gem offerecem a uma resposta satisfactoria. 

Com eífeito se a hypertrophia depende principal
mente da destruição progressiva do systema vascular 
dos rins, qual o motivo porque o mesmo facto não tem 
lugar por occasião da cirrhose hepática ou da esclerose 
do baço? Não será qualquer d'estes órgãos percorrido 
por um apparelho circulatório tão rico e extenso como 
o das glândulas que consideramos? Mas não precisamos 
ir buscar argumentos a outras partes da economia, as 
proprias doenças dos rins offerecem-nos mais de um 
exemplo de lesões vasculares profundas, desacompa
nhadas por todo o signal da hypertrophia cardiaca. 

E' certo que a nephrite parenchymatosa, apesar de 
constituir uma excepção quasi constante ás idéas de 
Traube, não representa uma objecção de grande valor, 
pois que n'esta doença a determinação dos vasos é 
muito menos importante do que na affecção de Beight; 
mas como conceber-se a ausência de qualquer lesão 
cardiaca na atrophia congenita ou na hydronephose ? 
Vischow, Rokitansky, Storch, Dameser e Bestrold Stil-
leo citam cada qual o seu caso de hydropesia congenita 
ou ausência d'uns rins ern que o ventrículo esquerdo 
se apresentava notavelmente hypertrophiado ; comtudo 
na maior parte d'estes factos, citados em abono das 
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ideas pathogcnicas do medico de Londres, encontra-
ram-se variadas aífecções pulmonares que de modo al
gum devïam ser postas de parte. A par (Testes casos 
raríssimos, excepcionaes, conhecem-se outros muito mais 
numerosos onde o coração vive em boa camaradagem 
com as alterações mais profundas das glândulas renaes, 
sem resentir o minimo encommodo ; mas quando mes
mo isto não succedesse, quando a theoria de Traube 
sahisse victoriosa d'esta primeira prova, como conci
liaríamos com ella a existência da hypertrophia cardía
ca nos primeiros períodos da nephrite intestinal, antes 
da phase regressiva ou atrophica? 

Segundo o modo de ver de Traube a nephrite em 
questão, obliterando um numero cada vez maior de 
vasos, reduziria o espaço percorrido normalmente pelo 
sangue, que circulando na mesma proporção opporia 
uma resistência notável aos movimentos propulsores 
do musculo cardíaco. Mas quem assegura que a quan
tidade do sangue não diminua ao mesmo tempo que o 
seu trajecto? Acaso vemos effectuar-se qualquer hyper
trophia ou dilatações cardíacas sempre que uma opera
ção considerável, uma amputação, por exemplo, sem 
supprimir uma região extensa do apparelho circulató
rio? 

Viu-se mais acima o papel importante que Traube 
lançava á conta da plethora aquosa, consequência da 
suppressão mais ou menos completa das funcções eli-
minadoras das glândulas renaes, e causa importante 
do augmente da tensão intra-vascular. Ainda aqui a 
observação veiu ensinar estas previsões theoficas, pois 
que boje sabe-se que essa grande quantidade de agua, 
condemnada por Traube a permanecer dentro do orga
nismo, fdtra atravez do parenchyma dos rins, mesmo 
no período mais avançado da affecção de Bright. 

De todas as considerações que deixamos expendidas 
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podemos tirar como conclusão que a doutrina do cele
bre especialista inglez, apesar dos seus visos de pro
babilidade, não satisfaz nem preenche o fim que tem 
em vista, e que a sciencia portanto deve continuar a 
estudar um problema que até agora não recebeu uma 
solução cabal. 

Nos capitulos antecedentes consideramos a serie 
de causas que actuam directamente sobre o myocardio 
ou indirectamente por obstáculo á circulação. Até aqui 
pudemos pois apreciar a influencia pathogenica, em 
rasão da forma palpável, material, mechanica sob a 
qual de ordinário ella se nos offerecia dada a causa 
presupposta, um atheroma arterial, por exemplo, a 
physiologia nos indicava qual a somma de alterações que 
essa causa poderia determinar, qual a extensão, com
plicações e terminação prováveis da affecção. 

E' que n'estas condicções o modo de acção da 
causa concebia-se facilmente, como se palpava ; e 
quando mesmo tal concepção se não apresentava com 
tamanha lucidez, reconhecia-se tacitamente que entre 
a causa e os effeitos existiam relações directas, mate-
riaes. Podiam estas deixar de ser comprehendidas n'u-
ma formula exacta, rigorosa, mas o estudo cuidadoso 
do facto denunciava a existência da mesma ordem de 
lineamentos physiologico-pathologicos que caracterisa-
vam as influencias etiológicas do mesmo grupo. A 
questão pathogenica reduz-se ao mechanismo geral: ou 
a causa deteriora e altera a composição histológica do 
coração, ou embaraça d'um modo constante o movi
mento do liquido sanguineo, ou ainda ambos os pro
cessos se combinam em proporções variáveis e d'um 
modo por vezes muito complexo. Entram em jogo 
acções multipliées, lesões acommodadas em vários 
pontos do organismo, porque os processos pathologi-
cos não são simples e a natureza não se adapta facil-

7 
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mente aos moldes das nossas concepções didácticas ; 
mas cada uma d'essas lesões, na complexidade appa
rente da sua acção cominum é reductivel ao mesmo 
plano etiológico. 

Não se observa o mesmo com as causas que nos 
resta examinar, causas que dão origem, na opinião de 
alguns authores, ás hypertrophias essenciaes, idiopa-
thicas ou primitivas, denominações que servem só pa
ra desiguar que taes doenças ficam estranhas, durante 
o seu desenvolvimento, a uma acção manifesta das in
fluencias etiológicas de que nos havemos occupado. 
N'um grande numero de casos vè-se a hypertropliia 
desenvolver-se pouco e pouco, sem causas apreciáveis, 
ou pelo menos sob a influencia de causas hygienicas 
que não permittem estabelecer uma relação muito 
clara entre a lesão observada e um obstáculo a ven
cer. 

As alterações circulatórias ou as lesões myocardicas 
que podem sobrevir no decurso da doença não repre
sentam elementos pathogenicos primitivos, antes cons
tituem na maior parte dos casos uma dependência, co-
roilario ou complicação da hypertrophia primordial. 

Estas ideas àdmittidas pelos authores antigos, Van 
Sivieteu, Frank, Laneisi, Sénac, Pinei, tiveram a sua 
origem principal em observações numerosas de casos 
terminados pela morte, casos onde todos os sympto-
mas, parecendo denunciar claramente a existência de 
lesões valvulares, derivavam apenas de hypertrophias 
cardíacas mais ou menos consideráveis, desacompanhadas 
por qualquer alteração que lhes explicasse o desenvol
vimento. Na impossibilidade manifesta de fazerem entrar 
em jogo as influencias pathogenicas ordinárias, attri-
fauiram elles a formação d'estas hypertrophias a outras 
causas, emoções, esforços e exercicios violentos, cau
sas que actuam por intermediário de perturbações cir-
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culatorias repetidas, determinando o cansaço do ór
gão cardíaco por excesso de trabalho que lhe impõem 
e trazendo comsigo como resultado final a dilatação 
permanente das suas cavidades. 

Assim as profissões em que os exercícios e esfor
ços musculares são violentos e repetidos, predispõem, 
sobre maneira este género de aífecções cardíacas ; e 
na opinião de alguns cirurgiões mi'itares modernos, da 
Allemanha e Inglaterra principalmente, o mesmo se 
deverá dizer da vida militar, que obrigando em tempo 
de guerra os soldados a marchas forçadas e trabalhos 
pesados, determinam com frequência o apparecimento 
de symptomas que denunciam a existência de graves 
complicações mórbidas da parte do centro circulatório. 

Gomo argumento em abono das hypertrophias es
pontâneas, apresentavam os authores acima citados um 
certo numero de factos em que estas doenças pareciam 
transmittir-se de pães a filhos ou mesmo a parentes 
collateraes, sem que se percebesse a intervenção d'uma 
causa immediata que motivasse a génese da hypertro-
phia ; mas em taes casos, de bem pouca importância, 
quando attendemos aos limitados conhecimentos que 
ainda se possuía a respeito das aíTecções cardíacas, vê-
se hoje de preferencia a acção de outras causas here
ditárias, taes como o rheumatismo. Ja vimos anterior
mente o logar extenso que o rheumatismo occupa na 
etiologia das doenças que estudamos, e se a sua influen
cia peza mais sobre o endocardio do que em qualquer 
outra parte do coração, é licito suppor-se que os factos 
a que nos referimos dependessem na maxima parte 
de alterações valvulares preexistentes. Minguada é tam
bém a importância que devemos ligar á influencia hy-
pothetica dos temperamentos sanguíneos e plethoricos, 
porque muitos dos factos descriptos como de plethora, 



— 100 — 

nada mais cram que stases sanguíneos, filiadas em 
lesões cardíacas anteriores. 

Apesar da ausência de provas a hypertrophia idio-
pathica disfruetava as prorogativas d'uma verdadeira 
entidade mórbida, protegida corno era por authoridades 
medicas, até ao momento em que o estudo mais com
pleto das lesões valvulares levou a opinião geral a at-
tribuir todas as hypertrophias a este género de altera
ções ou a embaraços mecânicos permanentes da circu
lação. Assim Holmes, Rokitansky, Bamberger, Wagner, 
Skoda, pondo em duvida a influencia patliogenica ex
clusiva da actividade nervosa exagerada, protestam 
contra a existência de hypertrophias ou degenerações 
gordurosas primitivas. 

Admitlcm em raros casos a hypertrophia cardíaca 
simples, alheia á existência de lesões valvulares, mas 
de modo nenhum vêem na sua pathogenia a influencia 
preeminente de esforços musculares, profissões fati
gantes ou emoções violentas. Não expunham inteira
mente estas causas do seu programma etiológico, mas 
attribuem-lbes apenas um papel de circumstancias oc-
casionaes, reservando o lugar mais importante a lesões 
preexistentes, incapazes de per si só determinarem 
a erupção do mal, mas recebendo da parte d'essas 
causas occasionaes uma coadjuvação eílicaz. 

Desde o anuo de 1854 e principalmente depois da 
guerra franco-prussiana, teem surgido sérios protestos 
contra este modo de vèr, protestos filhos das observa
ções feitas por um numero notável de medicos milita
res que na maior parte assistiram áquella campanha, 
ou levantados por clínicos vivendo de ha muito no 
meio de operários entregues, como os mineiros, a tra
balhos pesados e contínuos. 

Todos estes authores tendem a aUribuir as hyper
trophias á fadiga que o musculo cardiaco deve solfrer 
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sob a influencia frequente das causas citadas, ou d'ou
tras da mesma ordem, taes como: gritos repetidos, 
grandes esforços de voz, etc. 

Peacock, medico inglez que tratou por muito 
tempo dos mineiros de Gonvonailles, foi o primeiro 
que defendeu estas idéas com o calor d'uma convic
ção profunda, e depois d'elle Geist, Baur, Thuru, Fro-
thergill e muitos outros declararam que as marchas 
forçadas podiam determinar nos soldados primeiro per
turbações meramente funccionaes, taes como palpita
ções, seguidas em breve tempo por dilatações, hyper-
trophias e mesmo lesões valvulares. 

Frántzel a exemplo de Turu, não tendo encontra
da hypertrophias idiopathicas durante as guerras euro
peias de 1864 a 1866 e no decurso da primeira parte 
da campanha franco-prussiana, encontra-as com fre
quência nos últimos períodos d'esta, quando as marchas 
forçadas haviam sido mais violentas e repetidas. Frãntzel 
relata a historia de 19 doentes, affectados na maxima 
parte de dilatações do coração esquerdo e em que não 
foi possível descobrir-se qualquer lesão do myocardio 
ou a minima perturbação circulatória peripherica. 

Albutt Clifford apresenta considerações da mes
ma ordem em duas memorias bastante desenvolvidas 
que appareceram com intervallo de três annos, uma 
em 1869 e a outra em 1873. Tendo vivido em meio 
de operários entregues a trabalhos pesados, ferreiros, 
mineiros, carrejões, verificou a existência de padeci
mentos cardiacos nos operários ainda novos, principal
mente n'aquelles que não estavam habituados ás ope
rações inhérentes aos processos violentos, empregados 
nas localidades em que trabalhavam. Estes symptomas 
mórbidos, attribuidos á influencia meramente mecâni
ca dos exercícios musculares, apresentaram uma in
tensidade gradual desde manifestações subjectivas le-
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ves, palpitações, dispnea moderada, fadiga geral, até 
symptomas de muito maior gravidade contra o que mui
tas vezes foram inutilmente empregados os medica
mentos mais activos. 

0 au'hor inglez refere á acção mecânica supposta 
as p3rturbações geraes de circulação e respiração que 
acompanham as lesões valvulares, nem estas se limi
tam ás insuficiências que as dilatações cardíacas ori
ginam ; acredita egualmente que os esforços violentos 
e súbitos podem produzir a ruptura da válvula central, 
como declara haver observado por mais de uma vez. 
Não é só Albutt que cita factos em abono de tal as
serção. Foster e Pepper relatam observações de ruptu
ras das válvulas aórticas seguidamente a exercícios 
musculares muito intensos. 

Costa, medico ao serviço dos Estados-Unidos du
rante a guerra da separação, descreve uma affecção 
cardíaca especial, por elle observada em perto de 300 
indivíduos, e designada pelo nome de irritabilidade do 
coração (irritable heartj. Todas as causas debilitantes 
que actuam em tempo de guerra, marchas, privações, 
serviço nos acampamentos e principalmente as febres 
typhoides e paludosas, tanto como as diarrheas graves, 
que grassaram de um modo notável durante a cam
panha, determinavam, palpitações intensas, doses pre-
cordiaes, dispnéas, symptomas que na maior parte das 
vezes desappareciam por meio d'um repouso sufficiente. 
N'outros casos comtudo estas perturbações persis
tiam, aggravavam-se, e o soldado, passando de hospi
tal para hospital, acabara por ser exilado na secção dos 
inválidos. Esta doença era caracterisada por palpitações 
muito intensas, dores thoracicas, dispnéa mais ou me
nos considerável, apesar de se não dever admittir a 
existência de qualquer lesão de válvulas, em conse
quência da falta de edemas e sons de sopro. 
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Arthur Myers e a seu exemplo outros cirur
giões militares inglezes e americanos notaram a fre
quência extrema de lesões arteriaes e cardíacas nos 
soldados, por forma que segundo o primeiro d'estes 
authores, as três quartas partes dos óbitos no exercito 
inglez seriam devidas a affecções d'esté género, com 
especialidade a lesões valvulares e aneurismas aórticos. 

Procurando com todo o cuidado os motivos prová
veis d'esta frequência, poz de parte o rheumatismo, a 
syphilis, os excessos venéreos e alccolicos, e outras cau
sas da mesma ordem que exercem a mesma influencia 
nas profissões civis. E' certo que todos estes elementos 
devem ser tidos em grande consideração, mas a seu 
vêr a causa verdadeiramente activa, immediata, é re
presentada pelas différentes peças do uniforme inglez 
que, submettendo o thorax, o pescoço e parte do ab
domen a uma compressão notável, embaraçam o livre 
cumprimento dos actos circulatórios e dos movimentos 
thoracicos da respiração. 

Em abono d'esté modo de vêr, Myers, conta que na 
campanha da China o 28 regimento, logo depois do de
sembarque e ainda em grande uniforme, teve de es
calar alturas consideráveis debaixo da acção d'um sol 
ardente. Muitos soldados falleceram da forma cardíaca 
da insolação, emquantoque não succedeu o mesmo n'ou-
tros corpos, submettidos ao mesmo calor rigoroso, mas 
que marchavam com as jaquetas desabotoadas e o pes
coço á vontade. 

Gomo remate d'esta longa serie de trabalhos de que 
deixamos feita uma rápida noticia, resta-nos citar as 
memorias de Seitz e Levy, que em França e na Állema-
nha mais contribuíram para a propagação das ideas a 
que nos vimos referindo. Seitz na memoria mais ex
tensa e importante que se possue sobre o assumpto, 
memoria em que vêem citados quasi todos os authores 
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de que falíamos,— apresenta um numero considerável 
de observações em que o órgão cardíaco deixou de sa
tisfazer á sua missão physiologica, sem que a auto
psia depois denunciasse a existência de lesões valvula
res arteriaes, ou a presença do minimo vestigio de en-
decardite, pericardite ou myocardite. 

Levy (*) lançando também mão dos trabalhos já ana
lisados, e aproveitando-se de observações análogas por 
elle feitas no serviço da clinica de Bernheim em Na-
cey, attribue com Seitz á fadiga do coração a origem 
da hypertrophia espontânea. Admitte que esta doença 
pôde revestir dous aspectos diversos, ou antes apre
sentar duas graduações d'intensidade, a primeira, hy-
persistolia, que se dá quando o coração começa de se 
cansar, e a segunda (asistolio) depois que este órgão 
cabe n'um estado de fadiga completa. 0 primeiro pe
ríodo, difficil de se observar, falta muitas vezes e en
tão a assistolia, sobrevindo de golpe, toma a forma agu
da, que pôde desapparecer era poucos mezes sob a in
fluencia do repouso e da digitalis, mas que também 
termina em muitos pela morte. A assistolia affecta de 
ordinário a marcha sub-aguda que dura mais tempo 
e onde as manifestações mórbidas se constituem lenta
mente. Em ambas estas formas a hypertrophia é a le
são predominante, em quanto que a dilatação se en
contra sobretudo relacionada com o estado chronico. 

N'esta forma a degeneração adiposa 6 também 
muito frequente e os seus progressos contribuem em 
grande parte para a producção dos symptomas assisto-
licos. Os accidentes cardiacos são em regra geral inter
mittentes, interrompidos como se nos offerecem por in-

(*) Levy.—Du cœur forcé ou de l'asystolie sans lesivus 
valvulaires (Phére inaugural, 1875) 
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tervallos de reunião notável, explicáveis pela marcha 
irregular da metamorphose gordurosa do myocardio. 

Gomo resultado principal da longa exposição que 
se acaba de fazer, podemos concluir que a fadiga car-
diaca representa o facto essencial na pathogenia das 
hypertrophias idiopathicas, sejam quaes forem as cau
sas que trazem corasigo a producção d'esse estado. 
Estas causas são constituídas umas vezes por esforços 
musculares de toda a espécie, realisados segundo um 
programma de continuidade pouco fácil de se admittir, 
outras vezes por influencias depressoras physicas ou 
moraes, impressões psychicas dissolventes, desgostos e 
paixões, estados mórbidos geraes que affectam profun
damente as forças da economia. 

O coração não denota o minimo signal de altera
ção nutritiva, não é a sede de qualquer degeneração 
que nos motive o facto mórbido a explicar; — toda a 
lesão que recahe directamente sobre a tonicidade cardia-
ca é uma perturbação dynamica, um enfraquecimento 
análogo ao que os outros músculos soffrem depois de 
exercícios fatigantes. A fadiga actuaria portanto d'um 
modo semelhante ao das causas que alteram a estra-
ctura do myocardio. 

A fibra contractil, assoberbada por um estado pa-
thologico de tal magnitude, cahiria em relaxação.actua-
ria com indolência, deixando de oppôr á pressão san
guínea intra-cardiaca uma resistência sufficiente. Eis 
como se imagina geralmente o modo de acção da fadi
ga cardíaca (surménement, oversoork, neberanstre-
gung). Mas n'este caso de que forma conceber-se a 
producção da hypertrophia ? A admittirmos a possibili
dade da producção d'um phenomeno mórbido d'esta 
espécie, não será mais lógico optarmos por uma dila
tação cardíaca, fácil de se originar sempre que o mus-
lo cardíaco enfraqueça? 
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A hypertrophia é um estado essencialmente activo, 
destinado pela natureza a servir de lesão compensa
dora de males mais intensos e atraiçoado por sympto-
mas que pouco ou nada teem de com mum com os que 
poderiam depender d'uma paresia constituída pelo me-
chanismo em questão. Aqui defrontaríamos com os si-
gnaes manifestos d'uma assistoliade gravidade variável, 
que pôde desapparecer com a volta da actividade cardía
ca, mas que a persistir occasionaria perturbações geraes 
quasi sempre terminadas pela morte. Se comparamos 
os symptomas próprios da hypertrophia com os que 
diversos authores attribuem á fadiga cardíaca, reconhe
ceremos claramente a verdade d'estas asserções. Não 
veríamos então desfilar toda a serie de manifestações 
que Beau, o especialista clássico por excellencia, reuniu 
sob a denominação de assistolia, palpitações, anciedade 
precordial, edemas, anasarca, dispnéa, irregularidade 
e desigualdade das pulsações? 

Não queremos contestar que as profissões fatigan
tes exerçam uma certa influencia, mas não vemos 
também que as observações dos authores ha pouco 
mencionados bastem para comprovar uma acção tão 
absoluta como a que elles apregoam. Para que se po-
desse deduzir uma conclusão tão decisiva, seria neces
sário demonstrar-se que em todos os casos da suppos-
ta fadiga o coração se encontrava em condicções per
feitamente normaes. E' esta parte essencial, esta con-
tra-prova concludente que nos falta, já que tal exame 
raras vezes foi praticado por meios rigorosos, nem 
elle seria de fácil realisação, quando penderemos 
em que a apparencia d'uma saúde perfeita pôde coin
cidir com alterações latentes do apparelho cardíaco, 
com lesões pouco e pouco effectuadas na substancia 
muscular. 

Gomo já tivemos occasião de fazer notar a degene-
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ração gordurosa actua d'um modo lento, imperceptí
vel, silencioso, até ao momento em que uma causa 
occasional, uma marcha forçada, um esforço muscu
lar violento, vem atraiçoar de golpe as devastações 
inesperadas d'uma alteração já profunda. Quantos ca
sos de rupturas imprevistas do coração p:'>dem ser ex
plicadas por esta maneira? 

Se as profissões exercem uma acção tão intensa, 
não estariam quasi todos os operários irremediavelmen
te condemnados ás affecções cardiacas ? Não incorre
riam também nos mesmos perigos, tornados quasi fa-
taes por este modo de ver, os ruraes, os correios, cer
tos monomaniacos, todos os indivíduos emfim que se 
entregam a marchas continuas? 

Quando Gosta verificava a sobreexcitação cardiaea 
em jovens soldados doentes de febre typhoide, ou ata
cados por diarrheas graves, não devia cansar-se em en
contrar entre os dous factos uma re'açao de casualida
de hypothetica. E' certo que estes estados mórbidos, 
alterando mais ou menos a nutrição do organismo, ten
dem a enfraquecer a tonicidade do centro circulatório, 
mas d'estas tendências a uma acção directa vae uma 
distancia immensa que o medico americano parece igno
rar. Se estas idéas fossem verdadeiras, d'um modo ab
soluto, os doentes fundamente infeccionados pelas diathe
ses não estariam muito mais predispostos do que estes 
soldados ás affecções hypertrophicas ? — 0 operado que 
jaz n'um hospital, victimade suppurações prolongadas, 
atacado por doenças nozocomiaes que impedem a cica-
trisação de chagas externas, não seria o theatro predi
lecto das dilatações hypertrophicas? — E entretanto 
n'estes casos o coração nada sente, a menos que elle 
não tenha sido affectado por uma lesão anterior. 

Alem d'isso os casos leves citados por Gosta, onde 
apenas se observavam palpitações e uma dispnéa passa-
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geira, teem uma explicação muito mais simples quando 
pensamos na influencia que deve exercer o espectáculo 
da guerra sobre soldados que pela primeira vez entram 
em fogo. 

Para interpretarmos factos d'esta ordem, não é pois 
necessário que nos envolvamos com o author citado 
em theorias extravagantes, destituidas de qualquer base 
solida, onde a diarrhea constituiria uma acção parali
sante reflexa, cujo ponto de partida residiu na excita
bilidade anómala dos ganglios intra-cardiacos e o ponto 
de chegada nos plexos abdominaes do grande sympa-
thico. 

As proprias observações de Seitz e Levy, apesar de 
constituírem os trabalhos mais completos que se conhe
cem a favor das hypertrophias espontâneas, não fogem 
lambem aos ataques d'uma critica bem entendida. Se 
em raros casos o nosso juiso pôde permanecer suspen
so perante a ausência de qualquer lesão combinada com 
a hypertrophia, na maior parte das vezes apparecem 
alterações diversas a solicitar uma parte importante na 
génese da affecção. Assim na sua primeira observação, 
Seitz, indica a existência d'uma expansão pleuretica 
abundante; na quarta o doente jaz ha muito victima 
d'uma anemia grave ; nas outras ha signaes evidentes 
de nephrite intersticial, symptomas de gotta, atheromas, 
ou antecedentes notáveis de alcoolismo chronico. 

Esta multiplicidade de causas actuando para o mes
mo fim continua a observar-se d'um modo ainda mais 
pronunciado nos factos referidos pelos outros authores, 
onde o exame autopsico, nem sempre realisado, está 
longe de ter a correcção conveniente. Quantas vezes 
se concluía a existência d'uma hypertrophia primitiva 
da simples verificação do augmento do som baço pre-
curdia!, quantas vezes o individuo examinado em meio 
da clínica trabalhosa e múltipla dos hospitaes de san-
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gue, era removido para outras ambulâncias sem que o 
medico o podesse estudar d'um modo sufficiente !? O exa
me dos precedentes mórbidos faltava, a exploração di
recta era incompleta, a autopsia tornava-sc por vezes 
impossível. Ora em taes condições é licito suppor-se 
que um problema tão complexo como o que nos occu
pa não podia receber uma solução cabal. 

Dissemos acima que os defensores da hypertrophia 
primitiva admittiam que o órgão cardíaco se podia fa
tigar, sob a influencia de commoções raoraes ou de es
forços musculares exagerados. Vejamos se este modo 
de ver representa a legitima interpretação dos factos: 

O coração é em verdade um órgão eminentemente 
contractu, mas que diffère dos outros músculos tanto 
na composição histológica e arranjo das sins fibras, 
como na missão physiologica que lhe compete. Os mús
culos, submettidos á vontade ou a estimules que no 
seio do próprio organismo se originam, teem intermit-
tencias de actividade e repouso, inteiramente compatí
veis com a sua missão ; mas o coração é um musculo 
único no seu género, tem de pulsar emquanto o menor 
sopro da vida se conserve, porque o seu repouso cons
tituiria o perigo supremo, seria a morte rápida, irre
mediável, fatal. 

0 coração não é um musculo que se fatigue; o 
seu estado normal é passar da relaxação á contracção 
e vice-versa. Elle bate 70 annos sem cansar. 

Mal nos iria se tal não succedesse porque então a 
velhice seria imcompativel com a actividade cardíaca, 
e á medida que avançássemos na edade o coração de
notaria um enfraquecimento cada vez mais sensível. 

0 coração tem de se adaptar ás leis que a naturesa 
lhe marcou, a menos que uma causa orgânica, mate
rial, quasi sempre tangível se não venha oppor ao 
cumprimento da sua missão. Mas n'este caso o mal 
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não é inhérente ao seu funccionamento, é representado 
por uma affecção que altera a estructura das suas fi
bras ou dilliculta o movimento do sangue que elle faz 
mover. O musculo cardíaco não se gasta, não se con
some pelo trabalho mecânico ou intellectual, salvo se 
o movimento nutritivo não tem logar com a devida 
efficacia ou se elle se encontra viciado por uma affecção 
geral. 

M. Pitres, pretendendo demonstrar que o coração 
é susceptível de fadiga, instituiu uma serie de experi
ências em que estudou o coração de rãs por meio do 
sphygmographo. Na primeira serie de experiências o 
coração, arrancado do peito c situado sol ire a mesa do 
myographo, é submettido á acção de pesos variáveis 
que se fazem actuar na alavanca do instrumento. Ora 
Pitres viu que depois de retirado o peso, as pulsações 
cardíacas eram menos elevadas e só attingiam a sua 
amplidão primitiva no fim d'um certo numero de pulsa
ções; d'esté facto deduziu como conclusão que «a força 
systolica d'um coração, cujo trabalho foi momentanea
mente exaggerado, diminue durante um certo tempo 
depois da suppressão d'esté trabalho (fadiga) e só re
cupera progressivamente a sua energia primitiva (re
pouso)». 

Estes resultados foram tidos pelo próprio author 
das experiências como pouco concludentes, poisque o 
órgão cardíaco em circu instancias normaes não levanta 
pesos, mas expulsa um liquido ; a resistência contra 
que tem de luctar não lhe vem do exterior mas do 
interior. 

Na segunda serie de experiências faz-se augmentai* 
a pressão intra-cardiaca por meio d'uma seringa cheia 
de agua salgada que se injecta atravez de tubos de 
caoutchouc em ambas as aortas do animal. 0 augmento 
de tensão é verificado por meio d'um peqneno mano-
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metro convenientemente disposto. D'estas experiências 
concluiu-se igualmente que «o coração, submettido a 
um trabalho fora do ordinário, é capaz de se fatigar, 
e que a sua fadiga se traduz por uma diminuição da 
energia das systoles e por uma resistência menor á dis
tensão». 

Serão estas conclusões perfeitamente dignas de cre
dito? Poder-se-hão applicar ao que se passa no organis
mo em condicções anómalas? Eis as perguntas que 
naturalmente surgem. Que o coração d'uma rã, collo-
cado nas condições violentas que as experiências apon
tadas lhes. criam, que esse órgão denote o seu mau 
estar, a sua fadiga, depois que um estimulo anómalo, 
inteiramente estranho, actue por certo tempo,—esse 
facto não admira por forma alguma; porém não nos 
devemos julgar com isso authorisados a formular o 
mesmo juizo fora d'estas circumstancias artificiaes. 
Nas experiências de Pitres os factos encontram-se ainda 
bastante confusos para que estudos ulteriores sejam 
de primeira necessidade. 

Quando mesmo admittissemos a fadiga physiologica 
do coração, não é por meio d'ella que explicamos a 
formação das hypertroptiias, que parecem depender 
d'influencias nervosas e esforços musculares. Estas 
causas actuam em grande parte não directamente, mas 
por intermédio de perturbações circulatórias. Inutil se 
torna reproduzir observações physiologicas minuciosas 
que não encontram aqui o seu verdadeiro logar, mas 
seja-nos licito fazer ver que um dos factos capitães, 
senão o mais admirável da circulação do sangue con
siste na diferença de tensão que este liquido affecta, 
segundo a natureza também diversa dos vasos em que 
elle circula. Sabe-se hoje do modo mais positivo que a 
tensão arterial é mais considerável do que a venosa, 
facto verificado pela observação manometrica, e fácil 
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de se prever, quando além de outras circu instancias 
attendemos á capacidade muito maior da arvore venosa, 
á maior extensibilidade das suas paredes, á existência 
e attribuições das suas válvulas. Sempre que estas 
condições não tenham logar, sempre que pela introduc-
ção d'um elemento mórbido a tensão venosa augmente 
e a arterial diminua, o movimento do sangue torna-se 
mais difficil e o coração, deparando com maiores re
sistências, tem de entrar n'uma phase de actividade 
anómala. 

São estas perturbações que teem logar por occa-
sião d'um exercício muscular violento e prolongado, 
tal como a marcha, a corrida, a dança. O systema ca
pillar peripherics dilata-se, dilatação que se traduz 
claramente na face por uma animação e côr desusadas 
e que é sobretudo occasionada pela acção do calor 
desenvolvido durante o esforço muscular. A tensão ar
terial diminue, produzindo a maior frequência dos mo
vimentos cardíacos e a pequenez do pulso ; emquanto 
que por outro lado a tensão venosa augmenta e as 
cavidades cardíacas direitas enchem-se de sangue. Os 
movimentos respiratórios, tornando-se mais frequen
tes, acceleram a circulação pulmonar e portanto des-
engorgitam o apparelho venoso, mas esta derivação sa
lutar cessa em. breve e a causa, continuando a actuar, 
o individuo cáe n'uma anciedade penosa que recorda 
os accessos de assistolia nas alterações valvulares. 

A'parte certas commoções moraes violentas que 
parecem actuar directamente sobre o coração, por um 
processo desconhecido, as impressões nervosas fazem 
consistir a sua influencia mórbida nas perturbações 
rápidas e violentas que ellas podem determinar, quer 
por meio dos nervos cardíacos, quer por intervenção 
dos vaso-motores. Com effeito a observação de todos 
os dias demonstra claramente as modificações notáveis 
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que as paixões imprimem á circulação peripherica, e 
casos ainda que raros se encontra na historia em que 
uma commoção psychica foi sufficiente para determinar 
a morte. Haveria n'estes indivíduos lesões cardíacas 
anteriores que nos venham explicar um facto d'esta 
natureza ? 

Não o sabemos, tudo porém nos leva a crer que 
estes phenomenos mórbidos, singelos na apparencia, 
dependem em regra geral de causas numerosas que se 
combinam, cooperando com graus diversos de intensi
dade para o mesmo resultado. 

A fadiga cardíaca não é uma entidade mórbida, re
presenta com a assistolia a consequência possível ou 
certa de variadas affecções do coração, e as causas que 
certos authores suppõem capazes de a produzir sujei-
tam-se na quasi totalidade ao mecanismo pathogenico 
estudado na primeira parte do nosso trabalho. «Existe * 
uma hypertrophia do coração primitiva e idiopathica ? 
A maior parte dos authores não duvida em responder 
pela afflrmativa, e haveria talvez, no estado actual da 
sciencia temeridade de nos inscrevermos d'um modo 
absoluto contra esta asserção.» 

«Nós estamos persuadidos entretanto que o nume
ro d'estas hypertrophias irá diminuindo á medida que 
aprofundarmos o mechanismo da sua producção, e que 
uma observação mais attenta fizer reconhecer obstacu-
os circulatórios muito reaes, e portanto a necessidade, 
d'uma compensação em casos que ainda hoje parecem 
subtrahir-se á lei commum». (*) 

(*) Raynaud.—Artieul Coeur du nouveau diet, de rned. et 
ehirusgie pratiques. 
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A n a t o m i a — A origem dos lymphatieos é nos interstí
cios do tecido connective 

Phig io log ia — Os nervos pneumogastricos exercem 
sobre o coração uma influencia suspensiva directa. 

m a t e r i a m e d i c a — A digitalina actua sobre a fibra 
muscular do coração. 

P a t h o l o g i a gera l —Em syphilis, a reinoculação e 
a confrontação são meios ílluzorios para dicidir da natureza in
fectante dos accidentes primitivos. 

A n a t o m i a p a t h o l o g ica — 0 glóbulo do pus não 
é sempre derivado da proliferação cellular. 

P a t h o l o g i a e x t e r n a — Não é necessária a hypo
thèse do canchro larvado para a explicação da infecção peia 
blenorragia. 

P a t h o g i a i n t e r n a — A hypertrophia primitiva do 
coração não pode ser produzida por simples palpitações nervo
sas. 

A m e d i c i n a operatór ia — No tratamento da hy
groma do joelho preferimos o emprego da dragagem. 

P a r t o s — O prognostico das hemorrhagias abundantes 
durante a gestação é sempre grave. 

H y g i e n e —A litteratura ultra-realista é anti-hygienica. 

Approvad». Pôde imprimir-«e. 
A.. J . M . C a l d a s . O conselheiro-diretcor, 

PRESIDENTS. C o s t a L e i t e . 
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