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Resumo
Desde seus primórdios, a medicina sempre se baseou
na observação de sinais e achados específicos de pacientes
doentes. A semiologia é, portanto, um estudo milenar.
A semiologia cardíaca, apesar de mais recente, é mais
complexa no seu aprendizado devido à dificuldade na
interpretação dos achados auscultatórios. Austin Flint,
Rivero Carvallo, Antonio Valsalva e Adolf Kussmaul
foram alguns dos diversos médicos que se dedicaram ao
estudo acadêmico da semiologia cardíaca e se eternizaram
na área médica através de epônimos na cardiologia.
Uma seleção dos principais e mais icônicos epônimos
em cardiologia se faz necessária para complementar e
destacar a importância do conhecimento do exame físico
cardiovascular à beira do leito e a interpretação de seus
possíveis achados, principalmente em uma era da medicina
envolvida com tantas inovações tecnológicas na área de
imagem. O objetivo deste artigo de revisão é abordar
aspectos históricos de epônimos cardiológicos selecionados
e a importância desses epônimos na prática médica atual,
especialmente para aqueles em treinamento que desejam
se aprofundar no estudo da semiotécnica cardiovascular.

Introdução
O exame físico cardiovascular é uma das mais
difíceis habilidades adquiridas pelos médicos em seu
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treinamento. A crescente incorporação tecnológica
observada na vida atual também está presente na
medicina e no seu ensino. Atualmente, muitos professores
e alunos tendem a negligenciar a ausculta cardíaca em
favor de exames de imagem para avaliar o coração,
como a ecocardiografia e a ressonância magnética.
Entretanto, vale a pena destacar que, em muitos casos, a
realidade da medicina distancia os pacientes do acesso
aos exames de imagem cardiovascular, mesmo em
grandes centros.
A falta de competência para a ausculta cardíaca pode
ser vista em vários países do mundo. Mangione et al.1
avaliaram a acurácia da ausculta por residentes de clínica
médica nos EUA, Canadá e Inglaterra, e constataram que
a avaliação correta da condição cardiovascular foi feita
somente em 22%, 26% e 20% dos casos, respectivamente.
Dados nacionais não estão disponíveis; porém, devemos
apresentar índices similares de incapacidade de ensejar
um exame físico acurado.
A semiologia cardíaca foi desenvolvida ao longo
de muitas décadas. Na realidade, séculos se passaram
até chegarmos ao estado atual do conhecimento, e o
entendimento moderno das anormalidades circulatórias
e suas repercussões visíveis e perceptíveis ao clínico
é uma habilidade muito importante para a prática
cardiológica. A tecnologia deve ser utilizada como uma
ferramenta adicional ao exame físico, conforme mostrado
por nosso grupo de alunos ao utilizarmos o estetoscópio
digital em nossas práticas em enfermaria.2
O estudo e a compreensão dos principais fenômenos
do exame clínico que recebem nomenclatura própria
(epônimos) é uma oportunidade valiosa de rever o exame
clínico e entender os aspectos evolutivos da cardiologia.
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A abordagem da biografia dos importantes médicos
que nomearam esses epônimos torna-se, então, um
estímulo ao estudo e à valorização da semiotécnica
cardiovascular. O conhecimento das personalidades
por trás dos epônimos instiga o médico e aqueles
ainda em formação, além de auxiliar na consolidação
do conhecimento. Escolhemos alguns dos mais
importantes sinais e manobras em cardiologia para
servirem a este propósito.

Sopro de Austin Flint
Austin Flint foi um médico americano do estado
de Massachusetts. Filho de pai e avô médicos, sua
família iniciou na medicina em 1638. Foi um médico
muito influente que se dedicou às escolas de medicina
e inovou o método de ensino ao estimular seus alunos
a conduzirem estudos de casos clínicos. Extremamente
estudioso, escreveu mais de 240 artigos, incluindo a
descrição inicial de casos de rubéola em 1840 e uma
epidemia de febre, mais tarde conhecida como febre
tifoide.3 Além disso, publicou o livro A Treatise on the
Principles and Practice of Medicine, um dos mais influentes
da área médica na época.
Em 1859, Flint observou dois casos de pacientes
com insuficiência aórtica que apresentavam sopro
pré-sistólico semelhante ao da estenose mitral, apesar
do aparelho mitral intacto à autópsia.3 Naquela época,
Austin Flint praticava medicina no Charity Hospital.
O achado foi originalmente descrito como um sopro
causado em decorrência do enchimento ventricular
antes da contração atrial, no qual a valva mitral se fecha
antes do tempo; nessas circunstâncias, há uma estenose
mitral relativa, apesar da ausência de lesão valvar.3
O achado foi, então, publicado no ano de 1862 na revista
The American Journal of The Medical Sciences através do
artigo On Cardiac Murmurs.3 Alguns anos mais tarde,
observou-se que o sopro poderia ser localizado também
na mesodiástole ou holodiástole e, assim, recebeu o nome
do médico que inicialmente o notificou.4
Atualmente, a etiologia do sopro de Austin Flint
ainda é muito controversa,5 e diversas hipóteses já
foram aventadas para explicá-la, como a vibração do
folheto anterior da valva mitral devido à regurgitação
aórtica, colisão entre o fluxo de sangue regurgitado e o
folheto mitral, vibração resultante do jato regurgitante na
parede livre do ventrículo esquerdo e redução do orifício
valvar mitral alterando a velocidade do fluxo sanguíneo
proveniente do átrio esquerdo.6
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Como o sopro de Austin Flint é indistinguível do
sopro causado pela estenose mitral, um trabalho propôs
identificar achados capazes de diferenciar o sopro
decorrente de insuficiência aórtica grave isolada daquele
presente em pacientes com insuficiência aórtica associada
à estenose mitral.7 O paciente que apresenta o sopro
de Austin Flint geralmente é do sexo masculino, com
sintomatologia progressiva tanto de dispneia quanto
de angina pectoris e ritmo sinusal. A ausculta cardíaca
evidencia a segunda bulha cardíaca de intensidade
normal ou levemente acentuada e a primeira bulha
cardíaca hipofonética, com tendência ao desaparecimento.
Um sopro de ejeção sistólica nas áreas da base do coração,
mais frequentemente em todo o precórdio, pode ser
observado. Na ausculta do ápice, ressalta-se um sopro
sistólico, galope ventricular diastólico, sopro pré-sistólico
irradiado da área aórtica e ruflar diastólico normalmente
acentuado na mesodiástole.7
A sensibilidade desse achado semiológico é
muito variável de acordo com a literatura existente.
Em relação a pacientes com insuficiência aórtica grave,
sua sensibilidade varia de 57%8 a 100%, 9 enquanto
em pacientes com moderada patologia valvar, observase sensibilidade entre 0% 8 e 50%. 10 Quantificar a
especificidade de tal achado não se faz necessário, uma
vez que é um sopro exclusivo da insuficiência aórtica.11

Pulso de Corrigan
James Hope e Thomas Hodgkin foram os primeiros
médicos a descreverem os sinais de insuficiência
aórtica nos anos de 1826 e 1827, respectivamente.12,13
A insuficiência aórtica é uma síndrome clínica na qual
não ocorre um adequado fechamento da valva aórtica
durante a diástole cardíaca. Consequentemente, há
passagem de sangue da aorta em direção ao ventrículo
esquerdo ocasionando um aumento do volume diastólico
final, o que sobrecarrega volumetricamente o coração.
Esta síndrome apresenta uma plêiade de sintomas e
sinais, entre os quais um dos mais conhecidos é o Pulso
de Corrigan.
Em 1832, o irlandês Dominic John Corrigan foi o
responsável por descrever de forma detalhada o contorno
do pulso carotídeo em pacientes com insuficiência aórtica
e correlacioná-lo com a patologia valvar associada. 14
A descrição de Corrigan foi baseada apenas na observação
do pulso arterial. Ele notou que quando os pacientes
com insuficiência aórtica eram despidos, seu olhar era
direcionado para a pulsação das artérias da cabeça,
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pescoço e extremidades superiores, que apresentavam
um padrão bastante diferenciado. Corrigan observou que
durante a diástole, havia uma rápida redução do diâmetro
das artérias. Já quando ocorria a contração ventricular, o
diâmetro arterial aumentava repentinamente, tornando
a pulsação bastante visível. Isto era mais bem observado
na posição ereta do que na horizontal.
Em relação às artérias das extremidades, Corrigan não
observou diferenças nas pulsações. Todavia, ele percebeu
que havia aumento de pulsação da arterial braquial e
palmar quando o paciente elevava o membro superior,

tornando-o perpendicular à cabeça.15 Em 1843, Thomas
Watson descreveu as características palpatórias da
insuficiência aórtica, chamando-as de pulso em martelo
d’água; entretanto, como Corrigan descreveu o pulso com
base nos aspectos visuais, não consideramos que os sinais
sejam sinônimos, apesar de serem empregados como tal
na prática clínica. Portanto, o pulso em martelo d’água,
ou pulso de Corrigan, é um pulso arterial bastante célere
no qual há um rápido e elevado aumento de amplitude
durante a sístole, seguido de um rápido colapso durante
a diástole (Figura 1).16

Figura 1
Representação ilustrada do contorno do pulso carotídeo. À esquerda, o contorno do pulso normal e à direita, o contorno do pulso de Corrigan.

Sinal de Musset
Outro sinal bastante conhecido nos pacientes com
insuficiência aórtica é o sinal de Musset,4 decorrente da
movimentação da cabeça do paciente em relação aos
batimentos cardíacos. Assim como os demais achados
semiológicos, o sinal de Musset reflete o aumento da
pressão sistólica devido ao maior volume diastólico final.17
Ao contrário da maioria dos epônimos em medicina,
nos quais o sinal semiológico ou a patologia leva o
nome do médico que relatou o caso, o sinal de Musset
recebe o nome do paciente no qual esse sinal foi descrito.
Alfred de Musset (1810 – 1857) era um poeta francês e
escritor de peças, que apresentou insuficiência aórtica
secundária à aortite sifilítica. Seu irmão, Paul de Musset,
foi quem descreveu primeiro o sinal que leva o nome
de seu consanguíneo quando escreveu uma biografia
sobre Alfred de Musset (Biography of Alfred de Musset,
1864). Durante um almoço, Paul de Musset notou
que o irmão movimentava a cabeça de modo rítmico,
involuntário e sincrônico com os batimentos cardíacos.

Tal movimentação desaparecia à pressão do pescoço na
região das carótidas.18,19 Foi somente em 1900 que Andre
Delpeuch propôs nomear o sinal com o nome do poeta.18
O sinal de Musset é inespecífico, demonstrando baixa
sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de
insuficiência aórtica.20

Manobra de Rivero Carvallo
José Manuel Rivero Carvallo foi um proeminente
médico mexicano, responsável por criar a primeira
residência em cardiologia, o primeiro jornal de cardiologia
e o primeiro hospital da especialidade no país. 21
Carvallo nasceu em 1905 em Puebla, no México. Estudou
medicina em Puebla, e em 1928 prosseguiu com seus
estudos em Paris, onde concluiu sua formação em 1930.
Em 1932, obteve seu título de Doutor pela Universidade
de Sorbonne, com a tese intitulada La préssion artérielle au
tours de l'anesthésie et de certaines interventions chirurgicales
(“Variações na pressão arterial durante anestesia e certas
intervenções cirúrgicas”).22
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Em 1946, Carvallo publicou o artigo intitulado “Signo
para el diagnóstico de las insuficiencias tricuspídeas” (“Sinal
para diagnóstico das insuficiências tricúspides”) no jornal
Archivos del Instituto de Cardiologia de México.23 Rivero
Carvallo empregou uma manobra que consistia em
solicitar ao paciente que realizasse inspirações profundas e
mantivesse apneia inspiratória, testando essa manobra em
quatro diferentes grupos de pacientes com (1) evidências
clínicas de insuficiência tricúspide, (2) evidências clínicas
de lesão mitral sem acometimento tricúspide ou arritmias,
(3) valva tricúspide reumática e arritmias e (4) insuficiência
cardíaca ou arritmia sem doença reumática. O sinal
resultante produzido por tal manobra era o aumento
da intensidade do sopro sistólico nos pacientes com
insuficiência tricúspide, com máxima intensidade na área
tricúspide e irradiação para mesocárdio e região hepática.
Além do aumento da intensidade, Rivero Carvallo também
descreveu uma alteração no tom do sopro, que se tornava
rude como um “jato de vapor”, a qual ficou conhecida
como manobra de Rivero Carvallo.22
Em um trabalho com o Dr. Isaac Costero, Rivero
Carvallo constatou que a manobra foi confirmada
após a morte em 10 de 11 autópsias de pacientes com
insuficiência tricúspide.22 Em outro trabalho, realizado
pelo Dr. B. L. Fushdeler, a manobra foi positiva em 75%
de 300 casos de insuficiência tricúspide estudados.23
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No ano de 1950, Rivero Carvallo descreveu o
uso de sua manobra também para o diagnóstico da
estenose tricúspide. Neste caso, observou um aumento
na intensidade do sopro diastólico e do estalido
de abertura.24
A fisiopatologia destes fenômenos pode ser explicada
pelo fato de que na inspiração profunda, a pressão
intratorácica se reduz, aumentando o retorno de sangue
para o lado direito do coração. Assim, ocorre um aumento
da pressão, da velocidade e do volume de sangue
passando pela valva tricúspide, intensificando os ruídos
originados nas patologias dessa valva (Figura 2).22
Em 1965, junto com Helena Ramirez-Jaime, Carvallo
observou que com a progressão da doença, o sopro
diastólico poderia desaparecer em alguns pacientes
devido à dilatação do átrio direito associado ao
adelgaçamento de suas paredes, o que denominaram de
atrium papyraceum (“átrio fino como papel”).25
Rivero Carvallo publicou diversos estudos como os de
mediastinites reumáticas,26 ectasias da aorta descendente,27
impulso apical nas lesões tricúspides,28 dilatação atrial e
dilatação da aorta descendente,28 duplo choque apical,29
entre outros. Carvallo é considerado um dos grandes
mestres da cardiologia mexicana, e a sua manobra é o
epônimo mexicano mais utilizado e conhecido.

Figura 2
Esquema representativo da manobra de Rivero Carvallo.

Sinal de Kussmaul
Adolf Kussmaul, nascido em 1822 na Alemanha,
ingressou na renomada Heidelberg University para cursar
medicina aos 18 anos, onde ganhou medalha de ouro
por sua tese final sobre mudanças de cor no fundo de
olho. Após uma breve passagem trabalhando no exército
alemão, atuou como médico em seu país por alguns
anos até que deixou a prática médica, completando
sua graduação como Doutor de Medicina em 1854.
Iniciou, então, sua carreira acadêmica lecionando nas
faculdades de Heidelberg, Freiburg e Strasbourg.30

Kussmaul descreveu inúmeros fenômenos
semiológicos de importante valor na prática médica.
Foi o primeiro a descrever a pericardite nodosa
(atualmente chamada poliartrite) e a paralisia bulbar
progressiva, a diagnosticar embolismo mesentérico, a
realizar esofagoscopia e gastroscopia, além de ter sido
pioneiro na realização da toracocentese.30 Além do sinal
de Kussmaul, descreveu o pulso paradoxal na pericardite
constritiva e a respiração de Kussmaul.31
Em 1873, Kussmaul publicou Ueber Schwielge
Mediastino-pericarditis und den Paradoxen Puls (“Sobre
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mediastinopericardite calosa e pulso paradoxal”) com
a seguinte descrição sobre um relato de caso: “A veia
jugular torna-se consideravelmente inchada” e “a cada
inspiração, um leve incremento no seu conteúdo pode ser
notado”. Foi então descrito pela primeira vez o sinal que
recebe o nome de Kussmaul, originalmente descoberto
por Greiginger em 1854, a quem Kussmaul devidamente
atribuiu os créditos em sua publicação.31 Tal fenômeno
consiste na visualização do aumento paradoxal do pulso
venoso jugular durante a inspiração, contrariamente
ao evento fisiológico normal no qual a pressão venosa
jugular cai com a inspiração. 32,33 Embora tenha sido
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descrito originalmente na pericardite constritiva, o sinal
de Kussmaul pode estar presente na falência ventricular
direita, infarto ventricular direito, estenose tricúspide,
embolia pulmonar maciça e restrição cardiomiopática.32,34
A fisiopatologia deste fenômeno pode ser explicada
pelo incremento da pressão atrial direita durante a
inspiração, devido à restrição ao enchimento ventricular
direito. No caso do tamponamento cardíaco, o sinal de
Kussmaul não pode ser visualizado (Figura 3).34
Aos 66 anos, escreveu sua autobiografia Memories of
the Youth of an Old Doctor, que foi descrita como uma
das mais fascinantes autobiografias médicas já escrita.35

Figura 3
Esquema representativo do sinal de Kussmaul.

Sopro de Graham Steell
Graham Steell foi um cardiologista escocês apaixonado
por lecionar à beira do leito e que possuía uma maestria
especial de correlacionar a fisiologia com a clínica.
Após vários anos de formado, lecionando em Berlim,
Londres e Manchester, tornou-se conhecido como
o nome mais importante da cardiologia no norte da
Inglaterra. 36 Gentil e amável com os pacientes, era
reservado e extremamente tímido.37 Foi autor de diversas
monografias relacionadas ao exame físico para estudantes
de medicina e escreveu um livro, “Doenças do Coração”,
que foi muito elogiado. Gostava de expor achados
semiológicos e discutir sua importância no quadro clínico
do doente, mas sempre frisava que o diagnóstico não
podia ser confiado em apenas um sinal encontrado.36
Contrariamente, suas aulas teóricas não eram muito

procuradas, pois seu método de ensino era constituído da
leitura de anotações, de cabeça baixa e com dificuldades
em ler a própria escrita, pulando trechos inteiros.38
Em 1888, Graham Steell descreveu um sopro
suave diastólico precoce ao longo da borda esternal
esquerda, relacionado ao aumento da pressão arterial
(PA) pulmonar secundária a uma estenose mitral, em
pacientes sem sinais clínicos de insuficiência aórtica,
ou seja, que apontava para um quadro de insuficiência
pulmonar.39 Sua descrição foi a seguinte: “Em casos
de obstrução mitral, por vezes, é auscutado na área
pulmonar (extremidade esternal esquerda no terceiro
espaço intercostal) e até uma ou duas polegadas abaixo,
e raramente na parte mais distal do esterno, um sopro
diastólico suave imediatamente após uma segunda bulha
hiperfonética, enquanto os sinais usuais de insuficiência
aórtica verificados pelo pulso, etc., estão ausentes.

Int J Cardiovasc Sci. 2016;29(5):396-406
Artigo de Revisão

A maior intensidade do sopro é auscultada no terceiro e
quarto espaços intercostais esquerdos na borda esternal.
Quando a segunda bulha é desdobrada, o sopro começa
depois do segundo componente... o sopro de aumento
da pressão na artéria pulmonar não é indicativo de
estenose mitral, apesar de ser mais comumente achado
como consequência desta lesão. Qualquer obstrução da
circulação pulmonar contínua pode produzi-lo.”39
O sopro de Graham Steell, assim como inicialmente
descrito, não pode ser um achado isolado e está
associado a achados complementares de hipertensão
arterial pulmonar e hipertrofia do ventrículo direito,
como segunda bulha cardíaca hiperfonética, aumento
do arco médio ao raio X de tórax, eletrocardiograma
evidenciando sobrecarga de câmaras direitas, além de
ausência de sinais clínicos de insuficiência aórtica.40
Uma reviravolta interessante em relação à nomeação
do epônimo foi publicada em 1991 por Fraser e Weston,37
que levantaram a hipótese de haver descrições anteriores
à realizada pelo médico Graham Steell por James Hope,
John Hunter e Dyce Duckworth em um relato de caso.
O artigo sugere que o epônimo foi dado de forma
aleatória pelo fato de Graham Steell ter descrito o
mesmo em um Tratado de Prática Médica em 1898
e que, portanto, não significaria que ele nomeou o
sopro com seu próprio nome, e sim, que os leitores o
fizeram.37 Uma das preocupações mais expressas por
Graham Steell, com data em 1900, era o medo de que
a tecnologia pudesse afastar o médico do contato com
o paciente.41

Manobra de Valsalva
Antonio Maria Valsalva nasceu na Itália em 1666.42,43
Antes de cursar medicina na Universidade de Bolonha,
estudou matemática e filosofia. Em 1687, obteve a
aceitação do seu registro de médico desta universidade
para a prática da medicina e cirurgia. Durante a
faculdade, foi aluno de Marcello Malpighi, conhecido
médico e biólogo.42 Em 1705, tornou-se professor de
anatomia da universidade na qual estudara.43
Apesar de sua grande contribuição à cardiologia,
esta não foi a única área da medicina à qual Antonio
Valsalva se dedicou. Em 1704, publicou um tratado
sobre a anatomia da orelha humana intitulado De aure
humana tractatus, que foi uma referência durante décadas.
Descreveu, ainda, o seio aórtico que recebeu seu nome
em sua homenagem.42,43 Naquele mesmo ano de 1704,
Valsalva descreveu que, após uma inspiração normal,
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forçar uma expiração com o nariz e a boca fechados
transmitiria uma elevação da pressão da membrana
timpânica que auxiliaria na expulsão de corpos estranhos
e pus da orelha média.44 Com o passar dos anos, o
processo fisiológico da manobra foi estudado por outros
médicos e o seu uso expandido.
Nos dias atuais, a manobra de Valsalva é descrita como
uma expiração com a glote fechada após uma inspiração
forçada por no mínimo 10 segundos. Para avaliar sons
cardíacos, a inspiração não deve ser máxima, já que
afastaria a parede torácica do coração, podendo mascarar
alguns achados da ausculta precordial.45 O médico deve
aferir a PA do paciente e, posteriormente, insuflar o
manguito até 15 mmHg acima da PA sistólica. Com o
diafragma do estetoscópio posicionado na topografia da
artéria braquial do paciente, o examinador solicita que o
paciente inicie a expiração com oclusão das vias aéreas.
O aferidor deve atentar para as variações da PA.43
A manobra é constituída por quatro fases. Na fase I, o
início da expiração com a via aérea obstruída gera uma
elevação da pressão intratorácica (PIT) que culmina com o
aumento do volume sistólico (VS) imediato e compressão
da aorta, levando a um aumento da PA. Durante a fase
II, a persistência do esforço respiratório irá gerar uma
diminuição do retorno venoso pela manutenção da
elevada PIT, acarretando, consequentemente, uma queda
do VS e da PA. A fase III se inicia no momento em que
cessa o esforço expiratório, diminuindo a PIT e reduzindo
a PA. Já na fase IV, há uma ativação do sistema nervoso
simpático que resultará em um aumento do débito
cardíaco e da vasoconstrição periférica, culminando com
uma elevação da PA (overshoot) (Figura 4).43,46
Há duas alterações que podem surgir na manobra
que são compatíveis com insuficiência cardíaca e
possuem alta sensibilidade e especificidade:47 a resposta
em square-wave, que pode aparecer em pacientes com
disfunção do ventrículo esquerdo e é caracterizada pela
manutenção da PA na fase II, e a ausência do overshoot
na fase IV.43,45
A grande utilidade da manobra de Valsalva na
semiologia cardiovascular é na distinção dos sopros
cardíacos. Aqueles originados nas câmaras cardíacas
direitas podem ser audíveis precocemente na fase IV.
Já os de origem na câmara esquerda podem ser audíveis
tardiamente nessa mesma fase. Nas estenoses mitral
e aórtica, na pericardite constritiva e na comunicação
interatrial, pode haver a resposta em square-root ou
ausência de overshoot na fase IV.43,45 No prolapso da
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valva mitral, haverá antecipação do click e o sopro
será mais evidente e prolongado. 47 Em relação ao
sopro da cardiomiopatia hipertrófica, há um aumento
da intensidade na fase II.48 Para distinguir o sopro
sistólico dessa patologia dos demais, a manobra possui
sensibilidade de 65% e especificidade de 96%.49 O sopro
venoso periumbilical de Cruveilhier-Baumgarten,
presente nos cirróticos, também pode se elevar.50
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Uma importante função da manobra é a capacidade
de cessar um episódio de taquicardia paroxística
supraventricular ou uma taquicardia ventricular,51,52
e auxiliar na detecção da síndrome do QT longo.53
Outra consequência pode ser a indução de um bloqueio
de ramo direto frequência-dependente nas fases II e III.54
Por fim, a manobra de Valsalva promove o aumento do
fator VIII da coagulação nos indivíduos com doença de
Von Willebrand.55

Figura 4
Variação da pressão arterial (PA) durante a manobra de Valsalva. Durante a fase I, há uma elevação da PA por aumento do volume sistólico (VS) e pela
compressão da aorta. A fase II é caracterizada por uma diminuição da PA consequente à queda do retorno venoso que resulta na redução do VS. O fim
do esforço respiratório na fase III gera a diminuição da pressão intratorácica (PIT) acarretando a queda da PA. Por fim, há elevação da PA (overshoot)
pela ativação do sistema nervoso simpático que causa vasoconstrição periférica e aumento do débito cardíaco. (A) Resposta sinusoidal em paciente hígido.
(B) Ausência de overshoot na fase IV. (C) Resposta em square-wave.

Lesões de Janeway
Edward Gamaliel Janeway nasceu em Nova Jersey
em 1841 e estudou no College of Physicians and Surgeons
em Nova Iorque. Seu primeiro ano de faculdade
foi conturbado, pois não gostava do estudo teórico
distanciado da prática médica. Em 1866, iniciou sua
prática médica no Bellevue Hospital, inicialmente
como patologista e posteriormente como professor e
sucessor do renomado médico Austin Flint, após sua
morte em 1886.56

Janeway era defensor da realização de autópsias e sua
paixão estava em correlacionar a anatomia patológica
com a clínica.57 Foi um grande e influente patologista
e pesquisador, principalmente na área de ciências
cardiovasculares, com artigos sobre gangrena pulmonar,
aneurisma aórtico e trombose da veia porta.56
Após ter consolidado seu conhecimento na patologia,
começou a expandir seu interesse e atuação na medicina
clínica, tornando-se um dos médicos responsáveis pela
criação da especialidade de medicina interna nos Estados
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Unidos.56 Em 1886, juntou-se com William Osler, Francis
Delafield, William Pepper e outros médicos de renome
da época para fundar a Associação Médica Americana.58
Em 1899, publicou um artigo científico sobre doenças
cardíacas que incluía a descrição de lesões encontradas
em pacientes com endocardite infecciosa: inúmeras
pequenas lesões hemorrágicas palmo-plantares e
levemente nodulares.59
Janeway trabalhava em diversos hospitais e era
reconhecido pelo seu brilhante raciocínio e poder
diagnóstico, atuando como consultor de médicos e
de hospitais.56 Vivia cercado de estudantes, um deles
Emanuel Libman, que ao discorrer sobre endocardite
em uma publicação a respeito de hemoculturas em
1906, citou que petéquias hemorrágicas conjuntivais e
“pequenas hemorragias levemente nodulares nas palmas
das mãos e plantas dos pés” possuíam um alto grau de
relação com as endocardites. Ainda neste, chamou tal
achado de “lesões de Janeway”, sendo a primeira vez
que o epônimo foi utilizado.60
O mecanismo fisiopatológico relacionado com as
lesões de Janeway relaciona-se a microêmbolos sépticos
de bactérias potencialmente capazes de ocasionar
infecção e que geram microabscessos na derme e
trombose de pequenos vasos.61-63

Fenômeno de Gallavardin
Filho de médico homeopata, Louis Gallavardin
nasceu na cidade francesa de Lyon em 1875.64 Foi um
renomado médico francês, conhecido pela sua impecável
capacidade de observação à beira do leito. Realizou a sua
formação profissional na Escola de Medicina de Lyon e
tornou-se médico em 1902.65 Por uma questão legislativa,
foi obrigado a abandonar seu posto no hospital, mas
continuou aprofundando o seu conhecimento com
trabalhos de pesquisa.64,66
Entre 1898 e 1945, Gallavardin foi autor de 360
publicações em diversas áreas da cardiologia, incluindo
arritmias cardíacas, angina pectoris, infarto do miocárdio
e estenose das valvas do coração esquerdo, além de
escrever um tratado sobre hipertensão diastólica. 64
Quanto à patologia mitral, o pesquisador descreveu
o quadro clínico de edema pulmonar secundário à
redução do diâmetro do orifício valvar. Gallavardin
se interessava pela estenose aórtica e foi o primeiro a
enfatizar a frequência do tipo não reumático da doença,
além de dissertar sobre a ocorrência frequente da síncope
de esforço nessa patologia.65
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Na década de 1920, o pesquisador descreveu um
achado auscultatório em pacientes com estenose
aórtica que, posteriormente, ficou conhecido como
Fenômeno de Gallavardin.67 Esse achado semiológico
consiste na transformação de um sopro áspero, presente
originalmente na área aórtica, em um sopro agudo com
timbre musical audível no ápice cardíaco. Essa alteração
ocorre pelo fato dos componentes musicais do sopro
serem preferencialmente transmitidos da área de origem
para o ápice cardíaco através dos tecidos sólidos.66
Dessa forma, haveria duas formas de irradiação do sopro
produzido pela estenose aórtica: o ruído áspero originado
pelos folhetos valvares poderia transmitir o som para
os vasos sanguíneos do pescoço e o mecanismo descrito
pelo médico francês.68
No ano de 1925, o fenômeno abordado foi publicado
no volume 135 da revista Journal de Médecine de Lyon por
meio do documento Le souffle de rétrécissement aortique
peut changer de timbre et devenir musical dans sa propagation
apexienne.64 A tradução literal do título da publicação seria
a seguinte: “O sopro da estenose aórtica pode mudar o
timbre e se tornar musical por sua propagação ao ápice”.
Por muitos anos, o mecanismo do sopro sistólico
com timbre musical audível em área mitral descrito por
Gallavardin foi amplamente aceito.68 No entanto, um
artigo publicado no ano de 1974 contesta a descrição do
pesquisador e atribui o ruído em questão à associação
de uma estenose aórtica com uma insuficiência mitral
secundária a uma disfunção do músculo papilar.64,68

A Tríade de Beck
Em 1699, o médico inglês Richard Lower realizou a
primeira descrição clínica patológica da fisiologia do
tamponamento cardíaco. Segundo Lower, a quantidade
de líquido presente no saco pericárdico é suficiente
para atuar como lubrificante e facilitar a movimentação
do coração. Quando ocorre acúmulo de uma grande
quantidade de líquido no saco pericárdico, há uma
compressão das paredes do coração, impedindo uma
dilatação ventricular suficiente para receber o sangue.
Consequentemente, há redução da amplitude do pulso
arterial que, com a evolução do quadro, pode provocar
síncope e morte. Foi no século XIX que este quadro
passou a ser chamado de “tamponamento cardíaco”,
suas principais características clínicas foram descritas e
a primeira tentativa de tratamento foi realizada.69
O tamponamento cardíaco apresenta diversos
sinais e sintomas, como taquipneia e dispneia aos
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grandes esforços que evolui para dispneia em repouso.
Além disso, quase todos os pacientes apresentam
taquicardia,70 além de pulso paradoxal, hepatomegalia
e a Tríade de Beck.
Em 1935, a Tríade de Beck foi descrita por Claude
Schaeffer Beck, que nasceu em 1894 em Shamokin, na
Pensilvânia.71 Em 1917, Beck ingressou na Universidade
de Medicina de John Hopkins. Em 1924, foi para
Cleveland, 72 onde realizou residência médica e se
especializou em cirurgia cardiovascular. Ao longo de sua
vida, Beck dedicou grande parte do seu tempo à pesquisa
científica, principalmente as relacionadas aos problemas
que ocorriam durante a cirurgia cardíaca. Após anos de
pesquisa e de tentativas falhas,72 Claude Beck realizou
em 1947 a primeira desfibrilação intraoperatória,
que ocasionou ressuscitação de um paciente que
apresentava a fibrilação ventricular como ritmo de
parada cardiorrespiratória.73 Em 1952, recebeu o título
de professor de cirurgia cardiovascular, o primeiro nos
Estados Unidos da América. Aos 77 anos, Beck faleceu
devido a um acidente vascular cerebral.72
Claude Beck compreendeu os sinais do tamponamento
cardíaco agudo, relacionando-os aos mecanismos
fisiológicos do quadro, e compôs a tríade com (1)
hipotensão arterial, (2) turgência jugular e (3) hipofonese
de bulhas cardíacas.74
Quando ocorre um rápido acúmulo de líquido no
interior do saco pericárdio, há elevação de sua pressão
com compressão do coração e da parte da veia cava
circunscrita pelo pericárdio. Consequentemente, o sangue
não consegue fluir do sistema venoso sistêmico para a
câmara cardíaca, o que gera um aumento da pressão
venosa central e turgência jugular. Devido à redução do
enchimento ventricular, manifesta-se hipotensão arterial.
Todavia, devido à eficiência do centro vasomotor, a PA
apenas atinge valores muito baixos em quadros muito
intensos e agudos. A hipofonese de bulhas cardíacas
ocorre devido ao aumento da distância entre o coração
e a parede torácica.75
A famosa tríade é considerada patognomônica do
tamponamento cardíaco, apesar de ser encontrada em
apenas 10% a 40% dos casos.76 Desta forma, ela apresenta
uma baixa sensibilidade. Logo, sua ausência não deve
excluir o diagnóstico de tamponamento cardíaco.77
Atualmente, mesmo na ausência da Tríade de Beck,
podemos detectar tamponamento cardíaco através de
exames complementares, e um paciente com suspeita
de tamponamento deve ser encaminhado para

realizar ecocardiografia transtorácica para investigação
do quadro.78

Conclusão
O conhecimento da origem dos principais epônimos
utilizados na semiologia cardiovascular permite
aumentar o entendimento da história e desenvolvimento
da cardiologia por profissionais em atividade e por
estudantes de medicina que por vezes são confrontados
com nomes sem um arcabouço de conhecimento
próprio durante o treinamento e a prática do exame
clínico. O aprofundamento deste entendimento facilita
o aprendizado e a memorização de seus significados.
Além disso, permite rever o exame clínico e compreender
como ocorreu sua evolução.
Os epônimos abordados evidenciam que a anamnese,
a ectoscopia e o exame físico do paciente devem ser o
alicerce do diagnóstico cardiovascular, devendo receber
atenção redobrada do médico em formação. Por meio
deles, é possível diagnosticar uma doença cardiovascular
sem o uso de exames de imagem, que têm como objetivo
complementar os achados clínicos.
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