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CAPÍTULO 8 

Da quantidade de sangue que passa das veias para as artérias através do coração e do movimento 
circular do sangue 

Aqueles que se baseiam somente na autoridade de Galeno ou na de Colombo, de antemão 
estiveram de acordo com o que afirmei até aqui sobre a passagem do sangue das veias para as 
artérias, das vias através das quais esta passagem se dá, e acerca da maneira como o sangue é 
transmitido e distribuído pela pulsação do coração. Mas o que resta para se dizer acerca da 
quantidade e procedência do sangue que passa, e que deve ser levado em consideração, é de tal 
maneira novo e jamais afirmado, que temo que por inveja odiosa me aconteça algum mal. Se o 
receio, não é tanto porque me acostumei a considerar os homens como inimigos, mas porque 
costumam ter as doutrinas e os costumes tão arraigados, deixando-lhes raízes tão profundas, que 
parecem formar uma nova natureza que os domina e os faz considerar com veneração as opiniões 
dos antigos. Mas, como a sorte já foi lançada, deposito minhas esperanças no amor à verdade e na 
clareza de visão daqueles que são verdadeiramente sábios. Ao fazer alguns experimentos em 
animais vivos, dissecando e abrindo as suas artérias, venho fazendo múltiplas indagações sobre qual 
poderia ser a quantidade de sangue. Ao observar o tamanho e a simetria dos ventrículos do coração 
e dos vasos que chegam ou saem dele, refleti que a natureza, que não faz nada em vão, não teria 
dado a esses vasos um tamanho tão grande inutilmente. Por fim, considerei repetida e seriamente, 
repassando várias vezes em minha mente a construção harmoniosa e perfeita das válvulas, das fibras 
musculares e do resto da fábrica do coração, assim como muitas outras coisas. Não podia admitir, 
nem que a quantidade de sangue pudesse proceder do suco dos alimentos nem tampouco, que 
pudesse se originar deles no curto espaço de tempo em que é transmitido. Pensei, ainda, que 
deixando passar tal quantidade de sangue as veias ficariam vazias e completamente exaustas; e que 
as artérias, ao recebê-lo, se romperiam devido à excessiva entrada do sangue. Tudo isso somente 
poderia acontecer dessa forma, se fosse o mesmo sangue que regressasse das artérias para as veias e, 
em seguida, fosse devolvido ao ventrículo direito do coração. 

Assim foi como comecei a pensar que se poderia verificar uma espécie de movimento como 
num círculo cuja verdade logo pude comprovar: o sangue sai do coração e é lançado pela pulsação 
do ventrículo esquerdo para as artérias, que o levam para as partes e para todo o corpo; o sangue do 
ventrículo direito é carregado do mesmo modo pela vena arteriosa1 para os pulmões. O sangue 
retorna à veia cava pelas veias, e da mesma forma, o sangue que retorna dos pulmões passa para o 
ventrículo esquerdo pela artéria chamada venosa2 e continua da mesma forma antes apontada. O que 
me leva a denominar esse movimento de circular é que ele imita o movimento dos corpos superiores 
da mesma forma que o fazem, segundo Aristóteles, o ar e as chuvas. Com efeito, a terra úmida 
evapora ao ser aquecida pelo sol; os vapores se elevam às alturas onde se condensam e, já 
condensados, voltam a descer na forma de chuva que umedece a terra; e desta maneira, pela 
aproximação e afastamento do sol em seu movimento circular são geradas as coisas viventes e se 
originam as tempestades e os meteoros. 

                                                 
1 Artéria pulmonar, na terminologia contemporânea. (N. do T.) 
2 Veia pulmonar, na terminologia contemporânea. (N. do T.) 
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O mais provável é que as coisas ocorram do mesmo modo no corpo e que o movimento do 
sangue nutra de calor e revigore todas as partes ao levar sangue mais quente, mais perfeito, mais 
vaporoso e espirituoso e eu diria, ainda, mais nutritivo. Nas suas partes ocorre o contrário: o sangue 
esfria, engrossa e por assim dizer, deve retornar ao seu princípio, ou seja, o coração, ao qual 
regressa como para a fonte ou oratório sagrado do corpo para se recuperar. Aí, por causa do calor 
natural, tão potente quanto impetuoso tesouro da vida, volta a liquefazer e a impregnar-se de 
espíritos (que é o mesmo que disséssemos de um bálsamo), para voltar a ser distribuído. E tudo isso 
depende do movimento e da pulsação do coração. 
 Portanto, o coração é o princípio da vida e o sol do microcosmo, da mesma maneira que o 
sol, comparado de modo semelhante, pode muito bem ser chamado de o coração do mundo, uma 
vez que, por sua virtude e pulsação, o sangue é aperfeiçoado, revitalizado e liberto da corrupção e da 
coagulação. Por todas as tarefas que presta ao corpo vem a ser como o oratório familiar que o nutre, 
o aquece, o revigora, servindo como fundamento e autor da vida do todo. Será mais conveniente 
tratar deste assunto quando formos especular acerca da causa final pela qual se produz o seu 
movimento. 
 Mesmo quando as veias ou os vasos que levam o sangue são de dois tipos, a veia cava e o 
vaso da artéria aorta, não significa que o motivo seja para que cada um deles tenha que servir cada 
um dos lados do corpo, como queria Aristóteles. Nem tampouco, como se afirma usualmente, 
porque diferem na sua constituição, pois segundo já afirmei, existem muitos animais nos quais as 
artérias e as veias não diferem por causa da espessura de suas paredes, mas sim por causa das suas 
diferentes funções e ofício. Os antigos, não sem uma certa razão, confundiram as artérias e as veias 
sob o nome de veias. Mas como nos fez notar Galeno, artéria é o vaso que leva o sangue do coração 
para o corpo todo, e veia todo o vaso que devolve o sangue do corpo para o coração. As primeiras 
são vias que partem do coração; as segundas, são vias que para ele se dirigem, levando sangue mais 
cru, cansado de nutrir e que se tornou incapaz de fornecer a nutrição. O que aquelas encerram está 
cozido, aperfeiçoado e preparado para nutrir. 

CAPÍTULO 9 

A circulação do sangue é confirmada por uma primeira suposição 

Para que ninguém diga que somente ofereço palavras, que somente faço afirmações enganosas 
e sem fundamento, ou que inovo sem justa causa, seguem aqui três pontos para confirmação, e que 
após estarem devidamente fundamentados farão com que a verdade e todas essas coisas sejam 
necessariamente reconhecidas como evidentes. 
 Primeiro ponto: contínua e incessantemente o sangue da veia cava é transmitido para as 
artérias através da pulsação do coração em tal quantidade que não pode ser derivado dos alimentos 
ingeridos, nem a totalidade de sua massa poderia ser originada dessa forma num espaço tão curto de 
tempo. 
 Segundo ponto: através do ímpeto da pulsação arterial o sangue penetra contínua e 
uniformemente em cada um dos membros e partes do corpo numa quantidade muito maior do que 
aquela requerida para nutri-lo e da quantidade de todos os líquidos que pudessem ser derivados dos 
alimentos. 
 Terceiro ponto: de modo análogo, as veias de cada um dos membros devolvem 
continuamente o sangue ao coração. 
 Considero que, uma vez demonstrados os três pontos, restará corno uma verdade clara e 
evidente que o sangue circula; que dá voltas, que é lançado e reflui do coração para as extremidades 
e destas para o coração corno se, de fato, efetuasse um movimento circular. 
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 Vamos assumir, ou porque supomos arbitrariamente, ou porque verificamos pelo 
experimento, que a quantidade de sangue contida no ventrículo esquerdo quando se encontra cheio e 
dilatado, é de duas ou três onças3 e até de uma onça e meia, por mais que tenho comprovado que no 
cadáver é de mais de duas onças. Suponhamos igualmente, o que pode conter de menos durante a 
sua contração, isto é, em quanto diminui a capacidade do ventrículo quando o coração está 
contraído, ou, o que dá no mesmo, qual é a quantidade de sangue que o ventrículo envia à artéria 
magna em cada uma de suas próprias contrações, pois como já demonstrei no terceiro capítulo, é 
evidente que enquanto dura a sístole o coração introduz um pouco de sangue na aorta, fato que 
qualquer um pode se persuadir somente ao observar a estrutura das válvulas do coração. Podemos 
aceitar como conjectura verossímil que a porção introduzida nas artérias a cada contração do 
ventrículo é de um quinto, de um sexto, ou pelo menos de um oitavo de sua capacidade. 
 Logo, podemos supor que no homem a quantidade de sangue lançado por cada pulsação do 
coração é de meia onça, de três dracmas4 ou de uma dracma, que por causa do impedimento das 
válvulas que existem na raiz do vaso, já não podem refluir ao coração. 
 O coração, num espaço de 30 minutos, bate mais de mil vezes e em alguns indivíduos, três e 
até quatro mil vezes. Multiplicando-se o número de dracmas pelo núncio dos batimentos, ternos que 
o coração lança através das artérias em trinta minutos, ou três mil dracmas, ou bem dois mil e 
quinhentos ou alguma outra quantidade calculada de modo semelhante, mas sempre maior do que 
aquela quantidade que pode ser comprovada existir em todo o corpo. 
 Se admitirmos do mesmo modo, que a cada contração do coração, tanto no carneiro quanto 
no cão, passa um escrópulo de sangue,5 em trinta minutos resultarão mil escrópulos, ou seja, cerca 
de três libras e meia6 de sangue [mas a questão é que o corpo do carneiro, segundo pude determinar, 
contém, quando muito, quatro libras de sangue]. 
 Da massa de sangue resultante dos cálculos feitos, baseados na quantidade lançada em cada 
pulsação e no número de pulsações contadas, resulta impossível fazer outra interpretação que não 
seja aquela de que a totalidade da massa sangüínea deve passar das veias para as artérias 
atravessando o coração e igualmente os pulmões. 
 E como isso normalmente não ocorre somente nesses trinta minutos, mas em uma hora e até 
mesmo durante o dia todo, e sempre, fica claro que a quantidade de sangue que a pulsação do 
coração transporta continuamente é muito maior do que aquela que poderia ser fornecida pelos 
alimentos ingeridos e até mesmo, do que aquela que todas as veias podem conter ao mesmo tempo. 
 Tampouco se admite que o coração, ao contrair, algumas vezes lance algo e outras vezes não 
lance quase nada ou somente algo imaginário, pois isso nós já refutamos anteriormente e é, além do 
mais, contrário aos sentidos e à razão. Porque, assim como o coração ao dilatar tem os ventrículos 
preenchidos com sangue, também é necessário que ao contrair, seja expulso de suas cavidades algo 
que não é pouco, uma vez que os condutos não são pequenos e nem as contrações são pouco 
numerosas, é claro que a quantidade expulsa deve ser proporcional. 
 Na realidade, o sangue tem que ser expulso para logo em seguida ser readmitido em 
proporção semelhante a um terço, um sexto ou um oitavo do conteúdo do coração quando está cheio 
e dilatado, pois tal é a diferença entre as capacidades do ventrículo quando está contraído e quando 
se encontra dilatado. E assim como não é possível pensar que os ventrículos dilatados se enchem de 
nada, ou se enchem de algo imaginário, aquilo que é expulso com a contração tampouco pode ser 
nulo ou só imaginário, senão algo que é sempre sangue, e proporcional às contrações. Logo, quando 
no homem, no carneiro ou no boi, o coração lança um dracma a cada pulsação e são mil as 
pulsações feitas em meia hora, a quantidade transmitida em tal tempo vem a ser de dez libras e 
cinco onças. Se fossem dois dracmas expelidos a cada pulsação, teríamos vinte libras e dez onças; 
se fosse meia onça seriam quarenta e uma libras e oito onças, e se a quantidade transmitida das veias 
                                                 
3 1 onça = aprox. 31 gramas. (N. do T.) 
4 1 dracma = 1/8 onça = 3,8 gramas. (N. do T.) 
5 1 escrópulo = 1,125 gramas. (N. do T.) 
6 1 libra = 373 gramas. (N. do T.) 
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às artérias em meia hora fosse de uma onça, viria a ser de oitenta e três libras e quatro onças. 
 Além do mais, tenho feito numerosas e cuidadosas observações sobre esse fato particular, 
constatando a quantidade de sangue expulso a cada uma das pulsações e por quais causas a sua 
quantidade é às vezes menor e às vezes maior. 
 Enquanto as faço conhecer, quero que todos fiquem advertidos de que o sangue circula às 
vezes em maior e às vezes em menor quantidade e de que o circuito se faz, às vezes, com rapidez e 
em outras vezes, lentamente, de acordo com o temperamento e a idade do indivíduo e segundo 
diversas circunstâncias externas e internas e tanto conforme às coisas naturais quanto às não-
naturais (como o sono, o repouso, os alimentos, os exercícios, as condições afetivas e outras 
semelhantes). 
 É indubitável que, por menor que possa ser a quantidade de sangue que se supõe que a cada 
pulsação passe pelo coração e pelos pulmões e que continuamente é levada pelas artérias para todo 
o corpo, forçosamente resulte maior, do que aquela que pode ser atribuída à ingestão de alimentos. 
O sangue não poderia se manter em movimento se não fosse pelo fato de que parte e retorna 
perfazendo um circuito. 
 Quando se recorre às vivissecções isto fica evidente aos sentidos: assim, como Galeno 
comprovou no homem, não somente o corte da artéria magna, como também o de uma artéria 
qualquer, por menor que seja, basta para que dele, no transcurso de uma hora, escape a massa 
sangüínea do corpo até esgotar-se, tanto a das artérias quanto a das veias. 
 Os açougueiros sabem disso e podem atestar satisfatoriamente, pois quando matam um boi 
cortando os seus vasos do peito, constatam que toda a massa sangüínea escapa em menos de um 
quarto de hora. Também no homem, quando se produzem hemorragias profundas durante as 
amputações e as extrações de tumores, os vasos ficam igualmente vazios. 
 A força deste argumento não seria enfraquecida se alguém dissesse que tanto na degolação 
quanto nas amputações dos membros, o sangue escapa pelas veias em quantidades iguais, ou até 
mesmo maiores do que o sangue que sai pelas artérias, pois isto é contrário aos fatos: porque as 
veias ficam comprimidas, não tendo em si mesmas força alguma capaz de expulsar o sangue e 
(como logo se demonstrará) por causa da posição de suas válvulas, somente permitem que o sangue 
saia em pouca quantidade. O sangue das artérias, contrariamente, é lançado com maior abundância, 
a uma distância maior e com um ímpeto maior, como se saísse da profundidade empurrado por uma 
seringa. Além do mais, é um fato da experiência que quando, no carneiro ou no cachorro, não se 
corta a jugular, mas se corta a artéria, o sangue escapa com tanto ímpeto, que as velas e as artérias 
do corpo todo acabam ficando vazias. Mas é claro que as artérias não receberiam nenhum sangue se 
este não fosse transmitido através do coração, como demonstra o que foi dito anteriormente. Com 
efeito, se ao amarrardes a aorta próximo de sua raiz no coração, e em seguida abrires a carótida ou 
qualquer outra artéria, verás que as artérias ficam vazias e que as veias estão repletas, e então não 
haverá espaço para a dúvida. 
 E então, verás claramente, porque nas dissecações se comprova geralmente tanto sangue nas 
veias e pouco nas artérias e tanto no ventrículo direito e pouco no ventrículo esquerdo (talvez tenha 
sido por esse motivo que os antigos duvidaram de que no animal vivo existisse sangue nas artérias 
acreditando que eram somente espíritos o que encerravam em suas cavidades). A verdadeira causa 
disso tudo depende do fato de que das veias às artérias não existe outra passagem que não seja 
aquela do coração e a dos pulmões. Quando o animal morre, com a interrupção do movimento dos 
pulmões fica impedida a passagem do sangue das ramificações da vena arteriosa7 para a artéria 
venosa8 e desta para o ventrículo esquerdo do coração. Realiza-se, então, aquilo que já 
comprovamos no embrião, ou seja, que por defeito dos movimentos dos pulmões encontram-se 
impedidos os movimentos alternados de fechamento e abertura de suas minúsculas entradas e 
porosidades invisíveis. Mas como o coração não pára de se mover juntamente com os pulmões, mas 

                                                 
7 Ver nota 1 acima. (N. do T.) 
8 Ver nota 2 acima. (N. do T.) 
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continua pulsando e sobrevive a eles por um certo tempo, o que ocorre é que o ventrículo esquerdo e 
as artérias continuam enviando sangue para as veias do corpo, mas como já não o recebe dos 
pulmões, logo em seguida fica vazio. 
 Assim, uma vez que os fatos invocados não podem ser atribuídos a nenhuma outra causa a 
não ser a que assinalamos, de modo algum ficam as nossas idéias enfraquecidas. 
 Além disso, consta como um fato que, quanto maior e mais vigoroso for o pulso de uma 
artéria, mais rapidamente o sangue do corpo todo se esgotará numa hemorragia. 

Por isso, nos mortos, depois que o coração já parou de bater, mesmo cortadas as veias e as 
artérias jugulares e femorais, por nenhum esforço feito se consegue que saia mais da metade da 
massa sanguínea. Tampouco o açougueiro poderia fazer todo o sangue sair se não degolasse o boi 
imediatamente depois de derrubá-lo com um golpe na cabeça, antes que o coração parasse de pulsar. 
 Para terminar, poderemos agora ver porque ninguém disse e nem chegou a suspeitar onde, 
nem de que modo e nem por que existem anastomoses de veias e artérias. De agora em diante me 
proponho a investigar particularmente estas questões. 

CAPÍTULO 10 

A primeira suposição sobre a quantidade de sangue que passa das veias para as artérias e a 
existência da circulação do sangue ficam livres das objeções e são confirmadas por experimentos 

Até aqui, minha primeira suposição é confirmada tanto pelo cálculo, quanto pelo experimento 
ou pela autópsia, a saber, para que uma quantidade de sangue maior daquela que pode ser derivada 
dos alimentos percorra continuamente as artérias e para que possa passar por elas em tão curto 
espaço de tempo, é indispensável que execute um circuito que a faça regressar ao ponto de onde 
partiu. 
 Alguém, certamente, poderia objetar afirmando que podem fluir grandes quantidades de 
líquidos a partir dos alimentos ingeridos sem a necessidade de que exista uma circulação e 
apresentar o exemplo do leite produzido pelas mamas; é um fato comum que os três, quatro ou 
mesmo os sete congios de leite9 que uma vaca produz num dia procedem dos alimentos ingeridos, 
ou duas ou três heminas10 que uma mulher pode produzir diariamente, o suficiente para nutrir um ou 
dois filhos. A esta objeção respondo que, segundo os cálculos feitos, o coração lança outro tanto, e 
até mais, somente em uma ou duas horas. 
 Alguém, ainda não convencido, poderia insistir afirmando que cortar uma artéria é deixar 
aberta uma via através da qual o sangue, contra a sua própria natureza, se derrama com força; mas 
que no corpo são, inteiro e não cortado, com as artérias cheias e normalmente constituídas e sem 
nenhuma porta de saída, não é necessário que passe uma tal quantidade de sangue num espaço tão 
curto de tempo, nem muito menos que regresse. A essa objeção respondo que, pela proporção 
deduzida da computação anteriormente citada, aquilo que o coração repleto durante a sua dilatação 
contém a mais do que quando está contraído, tem que ser expulso (pelo menos na sua maior parte) 
durante o tempo em que ocorre cada pulsação, e que, pelo mesmo motivo, a mesma quantidade deve 
passar integralmente ao corpo quanto mantida a sua constituição natural. 
 
[...] 
 

                                                 
9 1 congio = 3,236 litros. (N. do T.) 
10 1 hemina = aprox. 0,28 litros. (N. do T.) 
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CAPÍTULO 14 

Conclusão da demonstração da circulação do sangue 

 Que nos seja permitido resumir brevemente e enunciar de modo geral a minha opinião 
acerca do movimento do sangue. 
 Ficou inteiramente confirmado pela razão e por meio de experimentos oculares que a 
pulsação dos ventrículos obriga o sangue a atravessar os pulmões e o coração, lançando-o para o 
corpo todo; que em seguida, segue pelas veias e pelas porosidades da carne, e pelas próprias veias 
reflui de todos os pontos da circunferência para o centro, das veias mais finas às maiores e destas à 
veia cava, até chegar finalmente à aurícula direita do coração. Além disso, tamanha é a sua 
quantidade e tanto o seu fluxo e refluxo daqui para lá pelas artérias, e de lá para cá regressando 
pelas veias, que não é possível que seja derivado apenas dos alimentos, pois ultrapassa em 
abundância aos alimentos ingeridos e aqueles que poderiam ser requeridos para a nutrição do corpo. 
É, pois, necessário concluir que o sangue nos animais se agita com um movimento circular e 
perpétuo e que a única causa desse movimento está no coração, que exerce esta ação ou função por 
meio da compressão ou pulsação. 
 


