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Do enorme capital de sacrifícios, que em prol 
da minha causa dispendestes, a minha • sincera 
gratidão envia-vos este diminutíssimo juro. A 
minha estrada era ouriçada de espinhos, que por 
vezes lançaram no meu espirito a dôr e o des
animo ; os vossos carinhos foram sempre um bál
samo para aquella, os vossos estímulos um es
cudo precioso contra este. Fizestes a estatua e 
animastel-a. Investistes-me a armadura de guer
reiro e accendestes o fogo sagrado da coragem. 
Luctei, venci; mas os tropheus da victoria, a pro
pria victoria, o vencedor vos pertencem. 

Tudo vos offerece o 

Vosso filho 

nj oãndrê. [fj 
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crifício da minha mocidade. Conquistei — um desidera
tum—râo vol-o posso offerecer, porque elle é meu e 
vosso. A lucta não acabou, continua... principia, tal
vez. Proseguirá pois na obra encetada secundado pelos 
vossos votos o 

Vosso dedicado irmão 

ANDRÉ. 
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Não devia esquecer-te no momento mais so-
lemne da minha vida. Se o espiritomorre com 
o cérebro, tu vives e lês no meu coração a sin
ceridade d'esta offerta. 

Ao traçar estas linhas, percorro com o pen
samento o' aquém e o alem-tumulo, entre a vida 
e a morte, e parece-me vêr-te. É que para o co
ração não ha túmulos e o amor fraternal nunca 
foi um mytho para o 

Teu irmão 

André. 
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pelo seu superior talento e inteireza de caracter, 
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O discípulo agradecido. 



A diabete é uma doença de ha muito conhecida. 
Sem nos determos a recommendar o seu estado 

nem a traçar o quadro das suas tão desgraçadas conse
quências julgamos de grande utilidade estabelecer uma 
separação bem accentuada entre ella e a glycosuria, ape
sar da auctorisada opinião do grande physiologista Cl. 
Bernard, que a considera como o exagero d'uma fun-
cção normal *. Para este auctor todas as doenças não 
são mais que simples modificações do estado physiolo-
gico. A glycosuria pôde e deve ser assim considerada, 
a diabete de forma nenhuma, pois que esta não é uma 
simples glycosuria; é uma glycosuria e mais alguma 
coisa. A diabete occupa na escala nosologica um grau 
muito mais elevado. 

A differença nem sempre é bem nitida, é quasi sem
pre difficil dizer onde termina a glycosuria e onde co
meça a diabete; se considerarmos por um lado a glyco-

Lições sobre a diabete, 1877, pag. 457. 
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suria traumatica simples quer experimental quer acci
dental e pelo outro a diabete constituída, notaremos que 
differenças grandes as separam, e se o numero dos gly
cosurias é muito maior que o dos diabéticos, isto é de
vido á pequena intensidade das causas, á pouca duração 
da sua acção, á falta de predisposição e ainda a outro 
facto não menos importante que consiste na acção insi
gnificante que exerce cada causa determinante quando 
isolada, d'onde resulta que é necessário o concurso de 
muitas para produzirem uma influencia bem manifesta. 

E pois claro que a glycosuria é um simples desar
ranjo funccional que pôde existir isoladamente, ou que 
pôde acompanhar outros phenomenos mais graves con
stituindo assim a diabete. 

Estabelecida assim esta diíferença podemos melhor 
dizer o que é a diabete. 

A diabete é uma dystrophia constitucional que, re
conhecendo muitas causas, consiste n'uma falta de assi
milação da materia glycogéne, pôde desapparecer com
pletamente sem deixar vestígios, ou determinar graves 
desarranjos devidos a desassimilação geral, que se acom
panha d'um excesso permanente de assucar no sangue 
e ás vezes de ureia, da sua eleminação pelas ourinas, 
d'um augmento de fome e sede, e d'um emmagrecimento 
mais ou menos accentuado. 

D'aqui tiramos nós duas formas clinicas da doença : 
a diabete falsa ou não azoturica e a diabete verdadeira 
ou azoturica. Excluímos a glycosuria e a diabete insí
pida ou polyuria porque sendo simples symptomas não 
podem ser equiparadas a uma doença bem definida como 
é a diabete. Podiam quando muito ser consideradas 
como o primeiro grau da doença, mas não o cremos. 
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É claro que nenhumas experiências nossas nem 
casos clínicos por nós observados podemos invocar para 
confirmarmos esta definição que resume o nosso modo 
de ver a tal respeito, mas esta doutrina por tal forma 
se ajusta a todos os factos que os auctores apontam 
que nos abalançamos a apresental-a. É uma apreciação 
différente dos factos por elles citados, que tem além 
d'isso em seu abono a therapeutica. 

O nosso trabalho acha-se naturalmente dividido 
em três partes : a etiologia, a pathogenia e o tratamento ; 
é pela primeira que vamos principiar, mas antes, implo
ramos do Illustradissimo Jury a maior protecção e be
nevolência para um trabalho mal alinhavado, que a lei 
nos impõe e para o qual as forças completamente nos 
faltam. 



PRIMEIRA PARTE 

ETIOLOGIA 

As différentes causas capazes de produzir esta mo-
dalide pathologica são reductiveis como em qualquer 
doença a dois grupos : causas predisponentes e causas 
determinantes. Ao primeiro grupo pertencem a heredi
tariedade, o temperamento e a constituição, a edade e 
o sexo; ao segundo, que dividiremos em causas exter
nas, causas phisiologicas e causas pathologicas, perten
cem : as condições climatéricas ; as profissões e exer
cícios, a alimentação que ainda é susceptível d'uma di
visão, a prenhez e a lactação; as alterações do appare-
lho nervoso, do digestivo, do respiratório, a acção de 
différentes substancias medicamentosas e toxicas, as lon
gas suppurações, as grandes hemorrhagias e as doenças 
agudas como o choiera, e por fim as influencias metas-
taticas. 

E ' isto o que melhor se pôde ver na tabeliã seguinte : 
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i.o Grupo 

Causas predis

ponentes . . 

Hereditariedade. 
(Temperamentos e constituição. 
| Edade. 
,Sexo. 

CAUSAS EXTERNAS 

[Condições climatéricas. 

2.° Grupo 

Causas deter; 
minantes . 

CAUSAS PHYSIOLOGICAS 

Profissões e exercicio. 
Alimentação qualitativa. 

■ Alimentação ISupraabundante. 
Alimentação .{ . T . r „ . _ 

1 quantitativa /Insufficiente. 
I Bebidas. 

Prenhez e lactação. 

CAUSAS PATHOLOGICAS 

Glycosuria experimental de ori

gem nervosa. 
Glycos, mórbida ou espontânea. 
Glycos, traumatica. 
Glycos, por lesão orgânica. 
Influencias moraes. 

Alterações do r Estômago, 
apparelhodi ) Figado. 
gestivo . . ( Pancreas. 

Alterações do apparelho respiratório. 
Medicamentos e venenos medicamentosos. 
Venenos telluricos. 
Dyscrasias diathesicas. 
Longas suppuraçóes, grandes hemorrhagias e doen

ças graves. 
Influencias metastaticas. 

Alterações do 
systema ner 
voso . 

São estes os différentes elementos etiológicos que 
passaremos a considerar segundo a ordem proposta. 



CAPITULO I 

HEREDITARIEDADE. — Entre as diversas condições 
etiológicas susceptíveis de provocar a diabate, ha uma 
que se deve citar primeiro que todas as outras, porque 
tanto pôde ser physiologica como pathologica; é antes 
•d'ordem geral : referimo-nos á hereditariedade. 

Sahiriamos com certeza dos limites a que nos pro
pomos se discutíssemos a legitimidade d'esté elemento 
etiológico encarado debaixo do ponto de vista da pa-
thologia geral : devemos simplesmente procurar verifi
car se frequentes vezes se tem notado a disposição de fa
mília para contrahir a diabete para podermos concluir 
pela influencia da hereditariedade, como causa predis
ponente e até talvez determinante d'esta doença. 

A transmissão hereditaria da diabete principiou a 
ser conhecida pelos fins do decimo sétimo século. Não 
é porém preciso remontarmos tão alto para encontrar
mos dados capazes de nos elucidarem sobre esta ques
tão; os auctores modernos ou contemporâneos forne-

* 
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cem-nos um contingente considerável de documentos. 
Alguns factos de diabete observados em varias pessoas 
da mesma familia despertaram a attenção d'um certo 
numero de auctores do ultimo século e do principio 
d 'este. Assim Brisbane, observando um caso de diabete 
n'um seu parente a quem tinha morrido um irmão mais. 
velho da mesma doença, Isenfiamm, conhecendo sete des
cendentes d'um diabético todos diabéticos, Blumenbach, 
S torer, Morton, Clarke, Leig Thomaz, Pedro Franco e 
Rollo, vendo factos análogos, concluiram que a diabete 

p odia ser hereditaria. Mais recentemente o caso d'um 
mancebo, cuja mãe e um tio succumbiram á diabete;; 
outro d'uma senhora de cincoenta annos cujo irmão e 
irmã morreram da mesma moléstia; um terceiro relativo 
a uma rapariga de dez annos affectada como seu pae de 
diabete, e muitos mais referidos por Prout, convence-
ram-n'o de tal modo da transmissão hereditaria d'esta 
doença, que se exprimiu d'esta forma: «a predisposição 
para a diabete é, para mim, mais vezes hereditaria do 
que adquirida; tenho visto casos repetidos d'uma egual 
tendência transmittida por hereditariedade e notada egual-
mente por outros: assim parece-me inutil entrar em 
pormenores a este respeito.» Roberto Willis assevera 
que se tem podido seguir distinctamente a diabete em 
varias gerações successivas, e chega até a dizer — o que 
evidentemente é exagerado — que se um membro d'uma 
familia chega a ser diabético, esta mesma doença ha de 
muito provavelmente manifestar-se ou cedo ou tarde em 
outros membros d'essa familia. 

Bouchardat, que conhece todos os factos já apre
sentados, resume o seu modo de ver da seguinte forma : 
«tenho encontrado, confesso, casos bastante numerosos. 
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•em que, sem ter notado eu próprio a existência da gly-
cose nas ourinas dos ascendentes dos meus diabéticos, 
os commemorativos eram bem claros para me não dei
xarem duvida alguma sobre a realidade da glycosuria 
d'estes ascendentes. Mas por outro lado tenho procu
rado, quasi sempre inutilmente, a glycose nas ourina s 
dos filhos dos meus doentes, e particularmente nas de 
vários filhos já adultos, cujos pães tinham sido glyco
surias. Tenho sido muitas vezes consultado por vários 
irmãos todos affectados de glycosuria; todos os annos 
observo casos d'estes, e a minha attenção está por tal 
forma despertada, que consultado por um doente, che
guei a descobrir a glycosuria em seu irmão, que nem 
suspeitava estar affectado. Entretanto estes factos não 
bastam para decidir absolutamente a questão da heredi
tariedade, porque quando muito podem impressionar o 
espirito do medico: seria preciso contal-os. Creio antes 
na predisposição fraternal; pois não devemos esquecer 
que as crianças imitam muitas vezes os maus hábitos 
hygienicos de seus parentes.» 

Parece-nos pois que este auctor não está muito dis
posto a admittir francamente a hereditariedade da dia
bete com o contingente de factos já por elle já por ou
tros autores observados. Apezar d'esté modo de ver de 
Bouchardat ser confirmado por outros auctores, como 
Garrod, Picot, etc., outros não menos distinctes affir-
mam que a hereditariedade diabetica é um facto incon
testável. Mas como só a multiplicidade de factos idên
ticos pôde confirmar a nossa opinião, apezar da sua 
ennumeração ser trabalho muito ingrato e a exposição 
bastante monótona, faremos a vontade a Bouchardat ; 
nós vamos contar. 
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Mosler teve uma doente cujo pae, mãe e duas irmãs 
morreram de diabete e pouco tempo depois d'ella entrar 
para o hospital, um filho de i5 annos ali veio também 
procurar allivio para a mesma doença. Este facto na 
verdade é um dos mais notáveis. Aliquié pelo espaço 
de vinte annos tratou de diabete uma senhora octogenária 
cujo filho de cincoenta annos era também diabético. 
Marchai (de Calvi) apresenta, no seu livro, vários exem
plos de hereditariedade diabetica bem manifesta. Grien-
siger e Andral notaram a influencia hereditaria da dia
bete três vezes por cem. Este numero não me parece 
assaz lisonjeiro, no entanto estes auctores rejeitão a opi
nião de Bouchardat. Mialhe observou esta doença n'um 
irmão e n'uma irmã, bem como n'um primo, n'um pae 
e n'uma filha. Cantani depois de ter apresentado no ca
pitulo da etiologia no seu interessante livro «a diabete 
assucarada e o seu tratamento dietético», as precauções 
a tomar na investigação dos antecedentes etiológicos da 
diabete assucarada, e depois de ter recordado quatro 
observações que lhe são pessoaes em que a hereditarie
dade é manifesta, accrescenta: «Concordo voluntaria
mente em que o diagnostico da diabete assucarada era 
raras vezes estabelecido ha alguns annos pelos nossos 
medicos da provincia, e por vezes tive occasião de ver 
em consulta thisicos moribundos que tinham assucar 
nas urinas, que eram magros e polyurices havia annos, 
e sem que se tivesse pensado na diabete. Apezar de 
tudo isto, parece-me indubitável que a hereditariedade 
directa e a disposição directa n'uma família só raras ve
zes podem ser demonstradas. Entretanto não devemos 
excluir a possibilidade d'uma disposição para a diabete 
preparada desde ha muito nas famílias, porque o empo-
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brecimento orgânico, ou o enfraquecimento^constitucio-
nal progressivo, transmittindo-se de geração em gera
ção determinam uma alteração geral e arrastam com-
sigo o enfraquecimento do órgão encarregado de trans
formar utilmente o assucar, d'onde o seu esgotamento 
fácil e portanto a diabete.» Ora Cantam inclina-se mais 
para a hereditariedade do que parece á primeira vista. 
Este auctor tem uma theoria sua em que a alimen
tação desempenha um papel preponderante na patno-
senia d'esta doença, e como quasi todos os aucto-
res que crião uma theoria, elle em vez de sujeitar o 
seu modo de ver aos factos, sujeita os factos ao seu 
modo de ver, d'onde resulta uma interpretação que nem 
sempre é das mais rigorosamente exactas. Parece-nos 
pois que esta circumstancia impediu o professor italiano 
de dar um maior logar á hereditariedade na etiologia da 
diabete. Os termos porque elle se exprime a respeito 
d'esté assumpto bem como os commentanos que os 
acompanham, poem-na em relevo e a par talvez da he
reditariedade tuberculosa, cancerosa ou d'outra natu

reza. Dickinson na sua obra que tanto se recommenda so
bretudo pelos seus numerosos trabalhos pessoaes pronun-
cia-se a respeito das causas da diabete da seguinte for
ma: «Entre as circumstancias que determinam a mani
festação da diabete, a influencia hereditaria é uma das 
mais 'frequentemente evidentes. Quer se considere como 
determinante ou como predisponente, é certo que esta 
causa é efficaz sem a intervenção de qualquer outra, 
Todos os que têem escripto sobre a diabete reconhecem, 
e a maior parte dos práticos têem notado, a sua ten
dência a transmittir-se nas familias. Marsh apresenta um 
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caso em que a diabete se transmittiu de pae a filho até 
á quarta geração. Acontece muitas vezes, continua o 
mesmo Dickinson, que a doença affecta duas gerações 
successivas, quer ella passe de pae ou mãe a seus filhos, 
quer aos netos das pessoas primitivamente affectadas...» 
Por estes e outros casos, que o mesmo auctor apre
senta, é levado a admittir sem restricção, a hereditarie
dade da diabete. 

Ainda assim os casos hereditários são pouco nume
rosos relativamente aos casos não hereditários, porque 
elle mesmo notou em vinte e nove casos de morte por 
diabete no hospital Saint-Georges apenas dois em que 
existia a tendência de familia. 

Jones na sua diabete intermittente admitte a here-
ditaridade d'uma maneira mais larga. «Que um modo 
d'acçao chimico se transmitta d'um pai a um filho, ou 
que vários filhos da mesma familia percam o poder de 
transformar o assucar em acido carbónico e agua, isto 
são exemplos d'esta lei, em virtude da qual o seme
lhante produz o semelhante...» Depois de citar dois 
casos em que a hereditariedade se manifestou no pri
meiro em quatro membros d'uma mesma familia, e no 
segundo em cinco, accrescenta: «Se ha diabete n'uma 
familia, poder-se-ha appreciar o estado constitucional 
d'um doente, informando-nos da intensidade da diabete 
nos outros membros da mesma familia: ás vezes ape
nas se nota uma leve predisposição para a doença» : e 
depois d'historiar o caso de três irmãos ecclesiasticos, 
dos quaes um succumbiu á doença em questão, em quanto 
que o outro apresentou a diabete intermittente e o ter
ceiro apenas uma vez expelliu urina em que se notou 
assucar, conclue assim: «Este caso prova que acciden-
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talmente a disposição hereditaria pôde não dar logar se
não a uma forma muito leve de diabete.» 

Seegen, n'uma estatística de cento e quarenta ob
servações que apresenta no seu livro, notou vinte casos 
d'hereditariedade directa, isto é, nas primeiras gerações, 
e um caso d'atavismo. N'aquelles a doença manifesta-
va-se successivamente em varias pessoas das mesmas 
familias, e em algumas a ordem chronologica foi alte
rada, porque a doença só se apresentava nos pães e nos 
irmãos mais velhos depois de se ter notado nos filhos 
ou nos irmãos novos. 

Schmitz notou influencia hereditaria em vinte e dous 
casos para cento e quatro observações. 

Pavy, com a sua auctoridade e pratica especial 
em questão de diabete, affirma: «que qualquer que seja 
a causa determinante immediata, é inteiramente certo 
que a hereditariedade pôde transmittir uma predisposi
ção para a diabete. Tenho observado um bom numero 
de casos nos quaes a doença coincidia com uma predis
posição de familia.» Depois de assim se exprimir o cele
bre medico inglez apresenta a exposição de nove factos 
claros e evidentes de transmissão hereditaria da dia
bete. 

Poincaré diz também que a diabete pôde ser heredi
taria, e que atravez das gerações ha um nexo incostes-
tavel entre a diabete, a diathese urica e a obesidade. 

Jaccoud pelo seu lado não desconhece a influencia 
hereditária a ponto de dizer que ella não é duvidosa, 
mas é mais rara do que parece á primeira vista. 

Por fim Abel Jordão não acredita que ella não seja 
frequentemente hereditaria, pois que observou quatro 
casos em que a identidade de hábitos, de modo de vida, 
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de alimentação, etc., faltavam completamente e que por
tanto faziam admittir a hereditariedade. 

Além dos factos que acabamos de enumerar muitos 
outros poderíamos citar;.o seu valor porém confirmado 
por nomes illustres, falia bem alto para devermos admit
tir a hereditariedade da diabete. Comtudo algumas ob
jecções que tem sido apresentadas podem parecer sérias. 

Se os membros da mesma família são affectados 
da mesma doença, a diabete, diz alguém, isto não deve 
ser attribuido á influencia hereditaria, mas sim á cir-
cumstancia da uniformidade de costumes, do mesmo 
género de vida e sobre tudo da mesma alimentação. 
Não repugna admittir que condições hygienicas d'esta 
ordem possam influir poderosamente no desenvolvimento 
de qualquer doença, e na verdade a diabete está n'este 
caso, porque a vida sedentária, o abuso do chá, dos le
gumes farinhosos, do assucar, etc., etc., predispõem as 
pessoas que se submettem a esse abuso e podem tornal-as 
até diabéticas independentemente d'outra qualquer causa 
predisponente ; mas n'este ultimo caso, isto é, se não ha 
predisposição, a diabete exclusivamente alimentar é 
muita rara, é geralmente benigna, apparece já n'uma 
idade avançada e tende a persistir quasi indefinidamente 
sem a sua gravidade augmentar. E a diabete hereditária 
como se comporta na sua marcha? Contrariamente 
áquella, esta manifesta-se geralmente nas primeiras eda-
des, é mais rápida na sua evolução e ordinariamente 
mais intensa, intensidade esta que vai subindo de ponto 
com os progressos da doença, de forma a terminar quasi 
sempre pela morte. Estes três caracteres bem examina
dos pesam sobremaneira para nos obrigarem a reconhe
cer francamente a hereditariedade da diabete. 
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Esta influencia pathogenica é ainda tomada por al
guns auctores, talvez pela maior parte, n'uma acepção 
mais lata. Marchai (de Calvil, pelo exame de quatro ca
sos, que se lhe offereceram, em que a diabete se mani
festava em descendentes de pães que soffriam de gotta, 
e que apresentavam manifestações da diathese urica, 
foi levado a alargar o campo da hereditariedade diabe
tica, admittindo a relação de causa e effeito entre aquel-
las doenças e a nossa em questão. Charcot a propósito 
das relações entre a gotta e a diabete, e depois de ter 
feito notar que se vê a um pae gottoso, diabético e thi-
sico succéder um filho gottoso, ou um pae diabético ter 
um filho gottoso, diz ter observado um pae cujos três 
filhos foram affectados : o primeiro de areias, o segundo 
de diabete, o terceiro de gotta e de thisica e uma filha 
de areias. «Poderíamos facilmente, diz o mesmo pro
fessor, multiplicar os exemplos d'esté género, mas julgo 
ter dito o sufficiente para mostrar que existe uma cor
relação, entre a diathese urica, a diabete e a gotta, re
gulada por leis ainda desconhecidas.» Admittimos por 
tanto a hereditaridade da diathese urica e da gotta 
como causa predisponente da diabete. Não o faze
mos já relativamente á thisica, á escrófula e ao cancro 
porque em livro nenhum vimos factos que o comprovem 
suficientemente. As affecções do systema nervoso estão 
no caso da gotta: Secgen aponta um certo numero de 
casos de diabete em que os antecedentes dos doentes 
apresentavam entre outras doenças a epilepsia e a lou
cura. 

Em ultima analyse admittimos sem contestação a 
possibilidade da transmissão hereditaria que dividimos 
em três grupos : no primeiro collocamos os casos em 
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que os ascendentes directos ou indirectos eram diabéti
cos; no segundo classificamos aquelles em que, n'uma 
mesma família, dois ou mais irmãos e irmãs estavam 
affectados; no terceiro incluímos os que são devidos á 
transformação d'algumas névroses ou diatheses. 

TEMPERAMENTO E CONSTITUIÇÃO.— O segundo ele
mento etiológico predisponente na ordem proposta é o 
temperamento e a constituição a que também se pôde 
agrupar a obesidade. 

Fauconneau-Dufresme apresenta uma estatística a 
respeito da influencia do temperamente sobre o desen
volvimento da diabete, mas nada nos diz de preciso a tal 
respeito. E' possível que esta circumstancia possa figu
rar na etiologia predisponente da nossa doença como na 
de qualquer outra; basta só que os factos o confirmem. 
A respeito da constituição os auctores mostram-se mais 
decididos a admittir que a diabete apparece de prefe
rencia nas pessoas dotadas d'uma constituição obesa. 
Seegen, Zimmer, Prout, Marchai (de Calvi) etc., obser
varam factos muito concludentes pois apontam casos 
em que a obesidade acompanhava a diabete em larga 
escala. A explicação das relações pathogenicas entre es
tes dois estados pôde ser de duplo alcance: por um 
lado, a insuficiência das combustões orgânicas pou
pando as gorduras deixa-as accumular, e estas gosando 
de propriedades physiologicas análogas ás do assucar, 
usurpam-lhe o logar e deixam-no atravessar intacto a 
economia; pelo outro a obesidade favorece poderosa
mente o desenvolvimento da diathese urica que como 
sabemos predispõe para a diabete. Petit observando 
que nos indivíduos obesos o peito era muito curto, 
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traça conscienciosamente todas as consequências des
favoráveis que d'ahi podem resultar, no numero das 
quaes entra a diabete. Demais a hereditaridade obesa 
acompanha muitas vezes a diabetica e ambas estão su
bordinadas ás mesmas causas. Charcot apresenta um 
quadro importante a este respeito. 

IDADE.—Não ha idade de predilecção para a diabete. 
Todos os auctores que pudemos consultar a este respeito 
divergem consideravelmente. Quer isto dependa de esta
tísticas hospitalares, ou de observações feitas na classe 
rica ou na pobre, quer de condições climatéricas ou d'ou-
tra natureza, o facto dá-se. Cantani marca uma certa 
idade qual é a de 35 a 55 annos, Picot a de 40 a 5o 
annos, Jordão a de 3o a 60 annos, Jaccoud a de i5 a 
35 annos, Leroux no seu livro, a diabete assucarada nas 
creanças, a de 3 a 10 annos. Pois bem, de todos estes 
resultados unidos aos de Griensiger, de Duran-Fardel e 
de Seegen, nós tiramos a media geral como único meio 
de obter um numero de factos suficientemente conside
rável para nos garantir approximadamente a sua exacti
dão. Operando assim chegamos a obter a cifra de 40 a 
5o annos. Este numero como media geral é quasi exa
cto ; se o applicarmos somente a um sexo elle será me
nos exacto, porque a edade em que se encontram affe-
ctados d'esta doença mais indivíduos do sexo masculino 
é a de quarenta a cincoenta annos, ao passo que no 
outro sexo o máximo apparece entre os trinta e os qua
renta annos. Bouchardat e com elle Jaccoud consideram 
a época da menopausa como o período da maior fre
quência da glycosuria na mulher. Julio Cyr nega for
malmente este facto. 
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Posto isto vejamos se a idade terá effectivamente 
alguma acção sobre a producção da diabete. Observa-se 
esta doença em todas as idades, e se ella predomina aos 
45 annos é, segundo Bouchardat, porque esta é a edade 
em que na maioria dos individuos toda a espécie de 
exercícios principia a diminuir, continuando elles a fa
zer uso d'uma alimentação egual e ás vezes mais abun
dante do que a que usavam até ahi, quando gastavam 
mais as forças... é porque n'esta idade a spirometria 
indica uma diminuição progressiva na quantidade de ar 
introduzido em cada inspiração; e nós accrescentare-
mos, é porque n'esta idade existem muitas vezes os cui
dados e encargos mais pesados, as preocupações mais 
vivas ; é porque n'esta idade ao descanço dos apparelhos 
musculares succède uma actividade mais accentuada do 
systema nervoso, augmente este que determina um 
maior consumo orgânico, d'onde uma maior predisposi
ção para a invasão da diabete. Em resumo : a idade pôde 
actuar no desenvolvimento da diabete não directamente, 
mas determinando d'alguma forma uma modificação do 
organismo em virtude da qual este melhor cederá ás ou
tras causas. 

SEXO. —No estado actual da sciencia a questão da 
influencia etiológica do sexo não é melhor conhecida do 
que a da idade. Effectivamente á parte certas condições 
especiaes .que constituem na mulher uma disposição 
accentuada para a diabete, ou pelo menos para a glycosu
ria, referimo-nos á menopausa, á prenhez e á lactação, to
das as outras são communs aos dois sexos, o que não quer 
dizer que ellas sejam bem conhecidas. Todos os auctores 
accordam que o homem soffre muitas mais vezes esta 
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doença do que a mulher. Isto já não é novo e obser-
va-se em quasi todas as doenças communs aos dois 
sexos. A proporção d'esta maior frequência, que para 
uns é de três para um, para outros de quatro para dois, 
resulta evidentemente do género de vida e do papel so
cial que pertencem ao homem ; é assim que os excessos 
de meza com insufficiencia de trabalho, trabalho exces
sivo com alimentação insuficiente, lides politicas, cui
dados prolongados, etc., etc., circumstancias quasi ex
clusivas ao homem, explicam satisfactoriamente a sua 
maior disposição para contrahir a diabete. 



CAPITULO II 

CAUSAS DETERMINANTES 

CAUSAS EXTERNAS. — Condições climatéricas. — Esta 
questão das condições de clima é uma das mais obscu
ras por falta de dados colhidos nos différentes toga
res do globo. Se ha estatisticas mais ou menos aper
feiçoadas n'alguns paizes em que a medicina é estu
dada cuidadosamente, outros ha em que taes questões 
são completamente desprezadas, já pelo atrazo de ci-
vilisação d'esses povos, já pela ausência quasi com
pleta da diabete, aonde apparece um caso d'annos a 
annos e de léguas a léguas. Demais as estatisticas que se 
encontram em Julio Cyr e Abel Jordão não nos parecem 
tão rigorosas como estes auctores querem, pois n'ellas 
forçosamente se vai refletir também a influencia das co
midas, das bebidas, dos hábitos, etc. etc. E se assim 
não fosse como explicaríamos a frequência da doença 
na Inglaterra, no Brazil, na Italia, na Normandia, e a 
sua raridade na Russia, na Austria, em Ceylão, em 
Bengala, etc.? E demais como explicar a distribuição 

•i 
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d'ella na Inglaterra, aonde se vê mais commummente 
nas províncias mais frias? Attribuil-a-hemos ao frio, ou 
á humidade? Cyr julga-o provável, tanto mais que o frio 
húmido muitas vezes tem por si só determinado esta 
doença. Nós contestamos : o frio não pôde determinar a 
diabete por si só: as localidades em que ha frio, e frio 
húmido, não téem todas a diabete, haja em vista a Rus
sia onde Lefevre na sua numerosa clinica hospitalar e 
particular não encontrou um único caso. Sendo assim, a 
explicação que daremos do facto será a seguinte : todos 
os indivíduos que estão em más condições pecuniárias 
para se garantirem contra o frio e humidade, têem sem
pre má alimentação; raras vezes fazem uso de alimen
tos suficientes para satisfazer ás suas necessidades nu
tritivas, e em taes condições vêem-se na necessidade de 
ingerirem substancias feculentas, herbáceas, e até ás ve
zes a cellulosa forma a base do seu sustento ; e d'esta 
forma o frio e a alimentação insufficiente acompanhan-
do-se, concorrem para a determinação da doença, mas 
o papel principal, talvez o único, pertence á segunda. O 
frio e a humidade determinam outras doenças como a 
thysica, as scleroses espinhaes, etc., e por si sós nunca 
determinam a diabete. 

Na Russia são raras as diabetes por esta mesma 
razão; alli o frio é intenso como sabemos, mas a historia 
diz-nos que os seus habitantes lutam contra elle inge-
rerindo substancias albuminóides e gorduras em-larga 
escala e bem assim substancias excitantes como o café, 
as especiarias, e anti-desperdiçadoras como o alcool que 
ali se fabrica de todos os cereaes, e sobre tudo fazendo 
grandes exercícios gymnasticos. Nos paizes quentes 
dá-se o contrario : ha mais ociosidade, a constituição dos 
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indivíduos é fraca, a alimentação é feculenta, assuca-
rada, e em partes insufficiente, a cerveja, a cidra, etc., 
fazem as delicias de muitos d'estes individuos, d'onde a 
tendência para a doença em questão. Nos climas tem
perados, como o nosso, a diabete é rara, porque não ha 
taes abusos e em tal proporção. 

Parece que excluímos assim toda a influencia do 
clima para a incluir na alimentação e nos hábitos. Não, 
nós reconhecemos uma certa influencia ao clima, a qual 
não sabemos, nem mesmo se pôde precisar. Mialhe, 
quanto a nós, não anda mal avisado quando classifica 
entre as causas da doença a mudança rápida do clima 
quente para o frio. E isto verifica-se também pela exa
cerbação que experimenta a diabete quando se passa ra
pidamente do verão para o inverno, como tendem a pro-
val-o as observações d'alguns medicos. 

CAUSAS PHYSIOLOGICAS 

PROFISSÕES E EXERCÍCIO.—-Elliotson diz ser mais fre
quente nos carpinteiros e pedreiros; Mialhe porém, 
pensa que se encontra egualmente em todas as profis
sões. Jordão confirma isto com as suas observações no 
hospital de S. José em Lisboa. Mialhe julga que a pas
sagem da vida activa para a sedentária constituiria uma 
causa, Segundo Pitta (da Madeira) esta ultima seria a 
mais propria. Senac e Cardanus, etc., citam as profissões 
em que é necessário empregar muita força. A opinião 
geralmente admittida é que as profissões sedentárias 
fornecem o maior numero dos diabéticos. Ora evidente
mente uma parte do assucar que existe normalmente no 

* 
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organismo precisa d'uma certa quantidade de oxygenio 
para a sua ultima decomposição em acido carbónico e em 
agua, e quando a vida é pouco activa e a respiração e 
a circulação se fazem lentamente, os processos chimicos 
vitaes hão de diminuir consideravelmente, d'onde uma 
tendência do assucar a accumular-se no organismo. Es
tas ideias subordinam-se perfeitamente á theoria de Can-
tani que por isso mesmo elle julga indiscutíveis. Em 
cento e sessenta casos de diabete que o mesmo auctor 
observou, encontrou: cincoenta e cinco proprietários, 
vinte e três padres, treze medicos, onze advogados, etc., 
etc., isto é, todos de vida inactiva. 

Por outro lado os indivíduos que se entregam a 
trabalhos custosos quer materiaes quer intellectuaes 
(Durand-Fardel) soffrem bastantes vezes esta doença 
ainda que a sua alimentação seja abundante ; d'ahi a di
visão da diabete em gorda e diabete magra. Em ultima 
analyse as ideias de Mialhe parecem-me mais conformes 
com os factos, apenas addicionaremos como podendo 
actuar directamente também as profissões manuaes com 
alimentação insufficiente, falta de ar, de luz, etc. 

ALIMENTAÇÃO. — Passando á alimentação cuja in
fluencia tem sido exaltada por uns, contestada por ou
tros, principiaremos para methodizar o estudo pela con
siderar debaixo do ponto de vista da qualidade, da 
quantidade e ainda consideraremos as bebidas. 

Data já de ha muito que se reconheceu como causa 
da diabete a alimentação viciosa. Conhecida a analogia 
existente entre o assucar eliminado pelos rins e o assu
car ingerido no nosso organismo pela alimentação, ou 
directamente ou pela transformação ulterior dos feculen-
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tes, os auctores do ultimo século fizeram desempenhar 
ás substancias d'esta natureza um papel exclusivo no 
desenvolvimento da diabete assucarada. Hoje os aucto
res que mais se inclinam a estas ideias são Bouchardat 
e Cantani, e para apreciamos devidamente a importân
cia que lhe ligam transcreveremos o seguinte do Annua-
rio de therapeutica e do livro de Cantani: «Se interro
gamos com cuidado, diz Bouchardat, os doentes affecta-
dos de glycosuria, sabemos quasi sempre que elles co
mem muito depressa, que engolem muitas vezes sem 
mastigar, que têem um gosto muito pronunciado para o 
pão e para os outros alimentos feculentos. Poucas ex
cepções tenho encontrado a este respeito.» N'outro si
tio diz: «Em muitos individuos chegados á phase de 
declinação da vida, quando estudamos o regimen debaixo 
do ponto de vista dos alimentos glycogenesicos ingeridos 
durante vinte e quatro horas, e comparamos a somma 
d'estes alimentos com a somma dos productos que re
sultam da sua destruição, chegamos as mais das vezes 
a esta conclusão forçada que a saturação da economia 
por alimentos glycogenicos deve muitas vezes existir... 
Admitíamos agora que, n'estes individuos saturados de 
materiaes glycogenicos, sobrevêm uma causa que im
pede a destruição da glycose no sangue, este principio 
immédiate apparecerá nas ourinas. Se o estado de sa
turação continua, a glycosuria constitue-se... factos 
diários vieram confirmar esta observação capital. Não 
preciso insistir mais para fazer ver quanto ella está de 
accordo com a theoria que expuz.» E Cantani: «Raras 
vezes tenho encontrado um diabético que não tenha 
abusado dos farináceos e das doçuras... Em sete casos 
somente, para cento e sessenta e oito deixei de encon-
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trar um verdadeiro abuso dos féculentes e do assucar.» 
Marchai (de Calvi), Griensiger, etc., apontam também 
um certo numero de casos em que a alimentação desem
penhava o papel de causa predominante. Outros aucto-
res porém, allegando que a diabete seria infinitamente 
mais frequente attribuem á alimentação uma influencia 
etiológica insignificante. A physiologia experimental de
monstrou que o sangue é capaz de conter uma a duas 
grammas de assusar por mil, sem que este appareça nas 
ourinas, mas logo que a cifra attinge trez ou trez grammas 
e meia, a glycosuria apparece. Cl. Bernard dando a um 
cão em jejum trez kilogrammas e quinze grammas de 
assucar produziu n'elle uma glycosuria passageira, mas 
real, da mesma forma que a ingestão de grande quanti
dade de albumina produz uma albuminuria de curta du
ração. No homem as coisas passam-se da mesma forma 
não só com o assucar, mas também com outras sub
stancias, como o amido, o pão, o arroz, etc. Taes 
são muito em resumo os factos que a physiologia 
aponta. 

E ' certo para nós que a alimentação pôde determi
nar a glycosuria; mas esta glycosuria será sempre pas
sageira, ou susceptível n'alguns casos de passar ao es
tado permanente? E ' perfeitamente natural e ninguém 
poderia contestar que a glycosuria passageira repetin-
do-se muitas vezes possa acabar por se tornar perma
nente. E' esta a regra geral, a qual deve admittir e ad-
mitte excepções. 

A alimentação supra-abundante concorre também 
poderosamente para o mesmo fim. Os glutões ingerem ge
ralmente, além das substancias albuminóides, principios 
féculentes e assucarados que vão dezempenhar o papel 
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que lhes é próprio. A glutoneria produz ordinariamente 
a diabete gorda. A alimentação insuficiente constitue 
um elemento etiológico não menos legitimo que o pri
meiro. A demonstração da sua influencia pathogenica 
não é porém tão fácil como para o desvio elementar a 
que acabamos de nos referir. 

Durand-Fardel teve occasião de observar casos de 
diabete consecutivos a excessos de mesa ; mas também 
os aponta devidos a uma alimentação insufficiente, e so
bre tudo um dependente da abstinência durante uma 
quaresma. Tardieu viu um caso n'um individuo habi 
tuado a boa mesa que por falta de dentes deixou de 
comer carne, e se nutria exclusivamente de legumes mal 
triturados. Passado algum tempo as gengivas tornaram-
se-lhe mais ou menos aptas para a mastigação, e a par
tir d'essa época a diabete cessou, porque a alimentação 
era já sufficiente. Continuou depois a viver de perfeita 
saúde durante 5 annos no fim dos quaes morreu apo-
pletico. Gallard, Carrières, etc., apresentam factos aná
logos, pelos quaes concluímos que este elemento etioló
gico deve ser tomado em consideração. Entre nós é de 
conhecimento vulgar que os indivíduos que por qualquer 
circumstancia comem mal, como os pobres, as freiras, 
etc., etc,, succumbem muito frequentemente á diabete. 
E ' portanto claro que a alimentação insufficiente é uma 
causa poderosa, umas vezes determinante outras predis
ponente. Alguém se lembrou de dizer que não era uma 
causa realmente effectiva, mas simplesmente adjuvante, 
visto que a doença é muito mais frequente nos ricos do 
que nos pobres. Se isto assim é, julgamos que não de
vemos logicamente despresal-a; as pessoas ricas são 
mais vezes diabéticas do que as pobres, mas isto prende 



24 

com muitos e variados factores além do género de ali
mentação. 

As bebidas também figuram na etiologia da diabete. 
Tem-se-lhes geralmente attribuido uma grande influencia 
sobre o desenvolvimento da doença, que não negamos, 
mas parece-nos que tem sido exagerada. Alguns aucto-
res admittem que o abuso das bebidas fermentadas, 
como a cidra, o vinho mosto, a cerveja, o Champagne, 
etc., é susceptível de determinar a diabete. Bouchardat 
não tem duvida em incriminar o Champagne, Grimm 
condemna o abuso do chá. Qual será a influencia patho-
genica d'estas bebidas. Será pelo acido carbónico que 
actuão? Será pelo assucar? O seu modo de acção, ainda 
é ignorado. 

As bebidas frias parecem ter determinado a doença, 
principalmente estando o corpo coberto de suor. Se isto 
é verdade que explicação daremos? A acção rápida do 
frio determina uma alteração nas glândulas sudoríparas, 
uma suppressão de transpiração, o acido úrico e a ureia 
que estavam para ser eleminados, accumulam-se no or
ganismo, o que, como veremos é uma causa frequente 
de diabete. Além d'isso pôde haver um mal entendido: 
em virtude da sede diabetica o individuo foi obrigado a 
beber agua, e por qualquer circumstancia a doença que 
até alli mal se tinha accentuado desenvolveu-se rapida
mente d'onde o perigoso pest hoc ergo propter hoc. 

PRENHEZ E LACTAÇÃO. —Para concluirmos a ennu-
meração das causas determinantes de ordem physiolo-
gica, falta-nos considerar a prenhez e a lactação. 

Alternadamente admittidas e rejeitadas como cau
sas de glycosuria e da diabete, estes dous estados occu-
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patn hoje um logar importante no numero dos seus fa
ctores etiológicos. Esta questão muito fácil apparente-
mente principiou ainda ha pouco a entrar no verdadeiro 
caminho. Blot, em duas series d'analyses de ourinas de 
mnlheres gravidas ou recentemente paridas, notou em 
metade das primeiras uma glycosuria bastante accen-
tuada, e nas segundas que eram em numero de quarenta 
e cinco descobriu em todas uma proporção de assucar 
de seis grammas por litro. Impressionado por estes re
sultados concluiu pela possibilidade d'uma certa relação 
entre a quantidade de assucar nas ourinas por um lado 
e o trabalho da lactação pelo outro, que além d'isso ha
via uma coincidência nas mulheres gravidas entre a gly
cosuria e os primeiros phenomenos sympathicos do lado 
das mamas, e por fim que a glycosuria seguia nas re-
cemparidas e nas amas as phases da lactação, augmen-
tando quando esta é muito activa e desapparecendo 
quando tal funcção se supprime. Estas conclusões teem 
sido diversamente adoptadas por grande numero de 
auctores desde 1857 a 1868. Louret notou a glycosu
ria nas mesmas circumstancias mas n'uma propor
ção inferior á de Blot. Sinety interpreta os trabalhos 
de Blot d'outra forma: quando, por uma causa qual
quer, a lactação é supprimida, o assucar, por uma es
pécie de derivação apparece na ourina em grande quan
tidade que pôde attingir 6 ou 8 grammas por litro. Du
rante a gestação nunca observou a glycosuria. D'esta 
forma para Sinety a presença do assucar na ourina es
taria longe de ser um phenomeno constante nas recem-
paridas e nas amas de leite : só se notaria quando a ele-
minação do assucar pela glândula mamária diminuísse 
ou desapparecesse completamente. Gubler segue em 
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parte as ideias de Sinety: admitte como este a deriva
ção, mas dá-lhe uma maior extensão, pois que para elle 
a derivação pôde manifestar-se em resultado da applica-
ção d'um agente therapeutico, como um vesicatório, um 
purgante, etc., podendo então a glycosuria desappa-
recer temporariamente. Nas mulheres gravidas a gly
cosuria seria une sorte de tâtonnement d'une fonction 
prochaine. Até aqui, escusado seria dizel-o, só nos te
mos referido á glycosuria simples e benigna ; mas a dia
bete pôde desenvolver-se consecutivamente á glycosuria 
puerperal. Hufeland, Bennevitz, etc., têem observado 
casos d'esta ordem. Marchai (de Calvi) admitte que a 
diabete permanente pôde estabelecer-se pela repetição 
da glycosuria puerperal. Bouchardat refere um caso de 
diabete n'uma mulher bem constituida, na qual a lacta
ção era tão abundante que chegava para amamentar 
duas creanças. Mas n'este caso não interviriam outras 
causas, taes como a hereditariedade, a alimentação, 
ou o depauperamento da economia por perdas exorbi
tantes ? 

As explicações do apparecimento do assucar nas 
ourinas das mulheres gravidas e das amas são numero
sas. Para a gravidez têem-se invocado as modificações 
da hematose e o augmente no consummo dos alimentos 
durante os últimos mezes da gestação. Ollivier ettribue 
a glycosuria á excitação reflexa produzida pela presença 
do feto no utero. Seria também devida para alguém á 
congestão venosa abdominal. A glycosuria da lactação 
é para uns devida á não eleminação do assucar pela 
glândula mamária, para outros depende da degeneração 
gordorosa temporária do fígado das amas que Ranvier 
e Sinety tiveram occasião de observar; para outros, 
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finalmente, a glycosuria e a diabete seriam devidas á 
influencia simultânea d'estas duas circumstancias. Uma 
duvida se nos apresenta: esta glycosuria será uma gly
cosuria propriamente dita ou uma lactosuria? 

E ' impossivel presentemente fazer a distincção, no 
entanto Cl. Bernard observou uma lactosuria n'uma 
mulher recemparida e eclamptica. 



CAPITULO III 

ELEMENTOS ETIOLÓGICOS DE ORDEM PATHOLOGICA 

§ i.° Systema nervoso 

Todos os auctores que se têem occupado da dia
bete concedem ao systema nervoso uma influencia pre
ponderante na producção d'esta doença. Alguns mesmo 
consideram-n'o como único factor e só faliam dos outros 
muito secundariamente. A acção nervosa é na verdade 
a principal, mas não seremos tão exclusivista para lhe 
concedermos tudo com prejuízo das outras causas. Pas
saremos a expor em resumo as lesões ou perturbações 
do systema nervoso susceptíveis de determinar a pas
sagem do assucar nas ourinas pára podermos estabele
cer a differença entre a glycosuria provocada e a expon
tânea. 

As celebres experiências de Cl. Bernard vieram lan
çar viva luz sobre o problema da diabete. Em 1849 Ma-
gendie deu-se pressa em communicar á Academia das 
Sciencias de Paris o resultado da picadura do quarto 
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ventrículo praticada por aquelle celebre physiologista. 
«A operação tinha sido feita em dezesseis coelhos, e, 
variando assim as suas experiências, reconheceu que o 
ponto do quarto ventrículo, cuja lesão determinou este 
singular phenomeno do apparecimento do assucar no 
sangue e nas ourinas, era muito limitado, e correspondia 
a um espaço situado acima da origem dos nervos do 
oitavo par. » ( Camptes rendus de l'Académie des sciences, 
26 mars 1849). O próprio Cl. Bernard surprehendido 
com este resultado não tardou a precisar logo os phe-
nomenos consecutivos á lesão do quarto ventrículo : «A 
picadura do meio do espaço comprehendido entre a ori
gem dos pneumogastricos e a dos nervos auditivos de
termina ao mesmo tempo um augmento da quantidade 
de ourinas e o apparecimento do assucar n'este liquido. 
Se se pica um pouco mais acima, a ourina é menos 
abundante, menos carregada de assucar, mas contem 
muitas vezes albumina. A polyuria, a diabete e a al
buminuria, têem-nos parecido ser phenomenos indepen
dentes uns dos outros e podendo ser produzidos separa
damente. Assim, picando a medulla alongada um pouco 
abaixo da origem dos nervos auditivos, tem-se um exa
gero da quantidade de ourinas, sem assucar nem albu
mina.» 1. 

A secção do pneumogastrico veio dar um desmen
tido formal á primeira interpretação dada a estes pheno
menos. Tendo primeiro acreditado que a excitação d'esté 
nervo actuando por seus ramos terminaes sobre o fígado 
produzia a glycosuria, Cl. Bernard localisou depois no 

1 Leçons de physiologie expérimentale, i855,1.1. 
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bolbo a influencia nervosa determinante d'esté pheno-
meno a quai se transmittiria áquella glândula por outras 
vias além do nervo vago. Admittiu para o fígado a exis
tência d'um nervo excitador análogo ao da glândula 
sub-maxillar. A excitação produzida pela picadura do 
pavimento do quarto ventrículo transmittir-se-hia áquelle 
nervo para ir activar a circulação hepática, d'onde re
sultaria o augmento na formação da glycogène, que se 
traduziria em ultima analyse pela glycemia e pela gly
cosuria. São estas as ultimas ideias de Bernard que 
se encontram na Revista scientifica e no seu tratado de 
diabete. 

Antes das experiências do mesmo auctor, sobre a 
picadura do bolbo, a glycosuria traumatica era quasi 
desconhecida. Todos os pathologistas se apressaram a 
repetil-as, e dado o primeiro passo, ficava a porta aberta 
para novas descobertas. Foi assim que outros experi
mentadores alargaram mais o campo das experiências, 
não as limitando ao bolbo, mas procurando antes in
vestigar se a lesão artificial d'outra qualquer região do 
encephalo daria um resultado análogo ao fornecido pela 
picadura d'aquelle órgão. 

D'esté modo descobriram a passagem do assucar 
pela lesão experimental da protuberância, dos pedúnculos 
cerebraes e cerebellosos médios e posteriores, etc., etc., 
e concluiram por admittir que a esphera de acção dos 
centros nervosos na producção da glycosuria era bem 
mais extensa do que a suppunham os discipulos de 
Magendie, mas n'estes casos o resultado era menos 
certo. A clinica veio confirmar isto mesmo, demons
trando por numerosas autopsias que a glycosuria podia 
depender de lesões diversas do encephalo, como hemor-
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ragia cerebral ou meningea, compressão cerebral, etc. 
Os resultados das experiências na medulla não se apre
sentam tão nítidos : Cl. Bernard e com elle Pavy dizem 
que a secção d'esté centro em qualquer altura nunca 
produz o phenomeno; em contraposição Schiff e Krause 
provocaram-n'o pela secção dos cordões anteriores e 
posteriores, pela dos splanchnicos, etc. O que devemos 
pensar a este respeito? 

O pneumogastrico não coopera para a producção 
do phenomeno senão como conductor da acção nervosa 
partida dos centros nervosos e recebida pelo fígado; é 
isto o que se conclue da sua secção não ser acompa
nhada da suspensão da glycosuria. Os filetes terminaes 
do sympathico parecem tomar uma parte activa, porque 
a sua secção determina geralmente a glycosuria. Cyon e 
Aladoff admittem o mesmo para os ganglios cervicaes, 
Vulpian nega o facto. 

Expostos assim muito em resumo alguns factos de 
glycosuria experimental de origem nervosa, passaremos 
a considerar os de glycosuria espontânea ou mórbida 
que dividiremos em traumatica e orgânica. 

GLYCOSURIA POR LESÃO TRAUMATICA. — Os factos ex-
perimentaes que apontámos com quanto não cortem a 
questão como seria para desejar, vêem lançar muita luz 
sobre e etiologia da diabete. A partir d'esta data os me
dicos têem procurado na pathologia humana casos aná
logos, e estes não se fizeram esperar. Fischer entre ou
tros apresenta-os numerosos, em que figuram a polyuria, 
a glycosuria e por fim a diabete confirmada com toda a 
sua symptomatologia. Em alguns d'estes casos poder-
se-hia admittir uma simples coincidência entre a lesão 
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traumatica e a glycosuria, em outros porém a relação 
de causa a effeito está tão bem estabelecida, apresenta-se 
tão clara, que não podemos deixar de reconhecer, con
trariamente á opinião de certos auctores, que a glyco
suria e egualmente a diabete podem ser provocadas 
pelo traumatismo exercido sobre o systema nervoso. 
As coisas não se passam aqui tão simples como nos 
animaes. 

Em primeiro logar vem a commoção cerebral que 
ás vezes nos escapa, e que só de per si pôde provocar o 
phenomeno; em segundo logar todo o traumatismo mais 
ou menos violento produz derrame sanguíneo ou seroso, 
destruição de elementos anatómicos, compressão n'um 
ou n'outro sentido, etc., alterações estas que são tam
bém susceptíveis de determinar a glycosuria. Todas es
tas alterações que se operam no encephalo teem um re
sultado commum; tudo se vae reflectir no bolbo, ou 
directa ou indirectamente. Devemos comtudo fazer uma 
restricção : o traumatismo que se exerce a distancia do 
bolbo e que é pouco intenso determina uma leve glyco
suria; o que tem logar no occiput e é mais forte faz-se 
acompanhar d'uma eleminação de assucar e juntamente 
de phenomenos geraes graves, isto é de diabete. Isto é 
confirmado por uma experiência de Cl. Bernard, o qual 
batendo fortemente com um martello no occiput d'um 
cão, determinou n'este, phenomenos inteiramente análo
gos aos que se encontram na diabete traumatica do ho
mem. O resultado da pancada foi uma fractura e con
secutivamente uma hemorrhagia cerebral. 

Resumindo, a glycosuria e a diabete traumatica no 
homem são devidas a uma lesão do bolbo, quer directa, 
quer indirectamente por intermédio das partes visinhas 

s 
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ou de outro qualquer ponto do systema cerebro-espi-
nhal. 

GLYCOSURIA POR LESÃO ORGÂNICA. — Como as lesões 
das différentes regiões do eixo encephalo-rachidiano são 
susceptives de provocar o apparecimento da glycosuria 
e da diabete, para as analysarmos mais methodicamen-
te enumeral-as-hemos pela ordem seguinte : lesões do 
quarto ventrículo e medulla alongada, do cérebro, da 
espinhal medulla, lesões communs ao cérebro e á me
dulla, lesões do systema sympathico e dos nervos, e 
também aqui incluiremos a influencia das névroses con
sideradas como lesões funccionaes. 

/ . Lesões do quarto ventrículo e do bolbo.—"Logo 
em seguida á celebre experiência de Cl. Bernard, a pra
tica veio confirmar os cálculos que os pathologistas ti
nham feito sobre a possibilidade de as différentes lesões 
do pavimento produzirem a glycosuria. A Sociedade 
Anatómica de Paris archivou n'um curto período de 
tempo vários casos d'esta natureza, o que naturalmente 
levava a admittir no bolbo uma lesão anatómica espe
cial á diabete. Os trabalhos posteriores comquanto não 
desmentissem esta asserção, não teem sido tão numero
sos nem tão demonstrativos. 

Leverat-Perroton apresenta na sua these o caso 
d'um tumor do quarto ventrículo n'uma mulher diabe
tica e ao mesmo tempo monomaniaca. Mas mais clara
mente faliam os casos de Verron relativos a tumores do 
quarto ventrículo: de dezesete observações que apre
senta n'uma sua obra, em dez os tumores nada influí
ram na composição e quantidade das ourinas ; em duas 
notou-se a ausência do assucar; n'uma havia diabete 
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insípida; n'outra frequente necessidade de ourinar sem 
mais pormenores, e finalmente nas três ultimas glyco
suria bem accentuada 1. 

Três casos para dezesete auctorisam-nos franca
mente a concluir o seguinte: a glycosuria e a diabete 
podem ser devidas a qualquer lesão do quarto ventrí
culo, mas não ha lesão diabetica especial; é incontestá
vel que esta doença pôde resultar da lesão do quarto 
ventrículo, mas podem ambas coexistir sem entre ellas 
haver relação de causa e effeito. 

Considerações análogas podem fazer-se a respeito 
da medulla alongada. Harley, Dompeling, Lionville e 
outros narram casos de lesões do bolbo em indivíduos 
glycosuricos ou diabéticos; e na maior parte a relação 
de causa e effeito entre a lesão e a glycosuria ou a dia
bete foi estabelecida. 

2. As lesões do cérebro diíferem d'estas ultimas 
pela pequena intensidade da glycosuria que determinam, 
a qual muito raras vezes tem sido seguida de diabete. 
Oilier 2 apresenta alguns casos d'esté género os quaes 
explica do seguinte modo: é difficil, senão impossível, 
saber se a diabete não se segue habitualmente á glyco
suria determinada por uma apoplexia cerebral porque a 
morte vem interromper a marcha dos phenomenos ; ca
sos ha, porém, em que o doente sobrevive e a diabete 
não apparece. Nota-se uma leve glycosuria que desap-
parece espontaneamente depois d'uma curta duração, 
mas n'este caso o mais provável é que ella dependa de 

1 Theses de Taris. 
3 Gaveta hebdomadaria, 1874 e 1875. 

* 
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um tal ou qual abalo nervoso produzido pelo ataque 
apopletico, o qual se reflectiu no bolbo. 

Esta explicação do auctor citado parece-nos muito 
sensata. Esta glycosuria pelas circumstancias que a 
acompanham tem grande analogia com a produzida ex
perimentalmente nos animaes pela picadura do bolbo ; 
apenas n'esta, a lesão ou residia no quarto ventrículo, 
ou n'um ponto em relação immediata com elle, em 
quanto que nos cinco cazos d'Ollier, só duas vezes as 
lesões estavam na vizinhança do órgão, e nas outras 
três os focos hemorrhagicos afastados tanto, que o bolbo 
só poderia ser aífectado por transmissão a distancia de 
um abalo nervoso. 

Se as congestões e hemorrhagias localisadas pou
cas vezes determinam a verdadeira diabete, lesões d'ou-
tra natureza frequentes vezes a provocam ; provam-no 
os factos apontados por Pavy, por Gull, por Becquerel 
e ainda os de Marchai (de Calvi) o qual os interpreta 
de modo diverso, porque subordina as lesões cerebraes 
á diabete. Na verdade achamos este auctor e muitos 
outros demasiado exclusivos; a influencia das affecções 
cerebraes sobre a producção da diabete está bem esta
belecida, mas por outro lado a diabete também pôde 
contribuir para a génese das lesões nervosas. Os factos 
anatomo-pathologicos que o demonstram não abundam, 
mas existem em que esta pathogenia é verosímil e até 
evidente. 

As lesões cerebraes da natureza syphilitica contri
buem egualmente para a producção da diabete. Será 
talvez este o único modo por que esta diathese actuará : 
não pensa assim Lecorché que admitte que a syphilis 
pôde determinar o phenomeno antes de terem appare-
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eido as manifestações terciárias que affectam o systema 
nervoso. 

Tudo é possivel e ninguém contesta estes factos ; 
Dubb, Leudet, Seegen, e outros legitimam por innume-
ros factos esta etiologia. 

3. Lesões da medulla.—Este grupo de causas é 
menos frequente do que o precedente. Individuos que 
morreram de diabete teem apresentado na autopsia le
sões d'esta natureza, e isto em numero tal que uma 
simples coincidência não pôde ser admittida para todos. 
Ha observações bastante precisas para reconhecermos 
como origem muito provável e até manifesta de diabete 
uma perturbação da medulla. Gouraud apresenta um 
caso de um paraplégico e diabético cuja autopsia apre
sentou uma sclerose enterceptando toda a medulla ao 
nivel da terceira vertebra dorsal; Becquerel refere n'uma 
memoria dois factos egualmente demonstrativos, myélite 
e hemorrhagia rachidiana seguidos ambos de glycosu
ria; Siebert escreve outro facto análogo, e por fim 
Kuncker tractou um americano d'uma diabete intensa 
desenvolvida debaixo da influencia d'uma meningo-
myelite parcial. 

4. Lesões communs ao cérebro e d medulla.— Estu
dadas as lesões cerebraes e medullares separadamente, 
é muito natural indagar se em alguns casos ellas se 
podem associar. 

Dickinsson enthusiasmado por ter encontrado em 
onze autopsias de diabéticos lesões cerebraes e medul
lares não teve duvida em consideral-as constantes e 
como sendo a propria causa da diabete. 

Os trabalhos d'esté medico apesar de não terem 
sido confirmados por Goodhart, resumem-se no seguinte : 
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nos pontos alterados do eixo encephalo-rachideano por 
elle examinados ao microscópio encontrou lesões que 
o levaram a traçar a sua marcha provável, que con
siste em extravasamentos sanguíneos, e consecutiva
mente degeneração dos elementos nervosos infiltrados 
pelo sangue, detritos cellulares e nervosos, e por fim 
uma pequena cavidade vasia e irregularmente dis
posta. 

A substancia branca do cérebro e raras vezes a cin-
senta apresenta estas lesões, tanto nas partes centraes 
como na medulla alongada ; na medulla são menos no
táveis. O mesmo auctor considera estas lesões como a 
origem da doença de que a glycosuria é o symptoma 
predominante. 

Estas alterações não podem ser o effeito da vicia
ção do sangue pela presença do assucar em excesso, 
porque deveriam apparecer junto dos capillares onde 
uma fina membrana separa o sangue dos elementos ner
vosos; pelo contrario é no trajecto das artérias mais 
volumosas que ellas apparecem. 

A explicação d'isto é que Dickinson não dá. 
Limitar-nos-hemos a apresentar muito em resumo 

os trabalhos do auctor citado, cujas conclusões não ac-
ceitaremos nem rejeitaremos. 

5. Systema sympathko e nervos. — A physiologia 
experimental não estando segura sobre os phenomenos 
operados no systema sympathico e nos nervos periphe-
ricos, claro é que a pathalogia humana será pobre em 
factos bem averiguados tendentes a demonstrar a in
fluencia etiológica d'estes órgãos sob o ponto de vista que 
nos occupa. Nevralgias faciaes ou sciaticas, uma denti
ção difficilj excessos de coito, presença de vermes nos 
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intestinos etc., etc., teem sido seguidos de verdadeira 
diabete. Mas será legitima esta etiologia? 

6. Névroses. —Vários auctores citam as névroses 
como uma verdadeira causa da diabete a ponto de con
siderarem esta ultima com um phenomeno nevrosico. 

Teem-se encontrado ourinas assucaradas em diffé
rentes paralysias quer geraes quer mesmo locaes, eji 
epilepsia, a hysteria, o delirium tremens, etc., etc., são 
acompanhados por vezes de glycosuria e de diabete. Lal-
lier encontrou glycosuricos affectados ao mesmo tempo 
de mania aguda, mas o que apresenta de mais notável 
são três casos de diabete observados em alienados 1. 
Dickinson tendo notado uma certa analogia entre as le
sões nervosas devidas á paralysia geral e as devidas á 
diabete, lembrou-se de analysar as ourinas nos aliena
dos; examinou-as em cento, e seis casos, em quarenta 
e sete notou a reducção mais ou menos completa do 
reagente cupro-potassico, em dezoito encontrou-a muito 
accentuada. 

Em nenhum caso havia diabete. 
Em livro algum encontrámos exposto o mechanismo 

da glycosuria das névroses : será o bolbo que intervém, 
on haverá simplesmente uma acção reflexa? 

7. Para concluirmos o estudo das alterações orgâ
nicas ou funccionaes do systema nervoso resta-nos es
tudar as influencias moraes. 

Apesar de Cantani fundando-se em observações 
proprias querer negar até certo ponto a acção das in
fluencias moraes na producção da diabete, outros aucto-

1 cdnnaes medico-psychologicos, 1869. 
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res e outras observações parecem demonstrar o contra
rio. Bouchardat escreveu a este respeito: «são innume-
ros os doentes que fazem remontar a primeira invasão 
da diabete a profundos pezares. Esta indubitável in
fluencia é susceptível de duas explicações: ou é devida 
á relação que existe entre os phenomenos nervosos e a 
funcção glycogenica, ou á inércia em que nos collocam 
as grandes perturbações moraes. Ha poucos factos que 
demonstrem mais nitidamente a influencia do moral so
bre o physico. 

Um accesso violento de cólera traduz-se muitas ve
zes e immediatamente por um augmento de glycose nas 
ourinas. 

Os abusos venéreos teem augmentado a quantidade 
de assucar n'um glycosurico, ou teem feito reapparecer 
este principio nas ourinas onde se não revelava ha mui
tos mezes '.'» 

Para o mesmo auctor a evolução ou a aggravacão 
da glycosuria debaixo da influencia de vivos e profundos 
pesares é um facto clinico cuja verdade elle verifica dia
riamente. 

Blanchet, que já foi diabético, confirma este mesmo 
modo de ver, e innumera as fadigas excessivas, as an
gustias moraes, o terror, etc., etc., como causas de dia
bete. 

Foster d'entre dezesete casos aponta nove em que 
a doença sobreveiu provocada por causas moraes, e 
accrescenta^ que a sua experiência o auctorisa a consi
derar a anciedade e o pesar como os antecedentes mais 

1 Bouchardat, Glycosuria, pag. 244. 
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frequentes da diabete. Estão convencidos d'esta verdade 
Seegen, Pavy, Bernard, Poincaré e muitos outros, e tudo 
isto falia eloquentemente para reconhecermos que as in
fluencias moraes desempenham importante papel no des
envolvimento de tal doença. 

Para acabarmos com esta innumeração apontare
mos o caso de Harley que viu um estudante de medi
cina, em cuja ourina se encontrou a presença do assucar 
durante três semanas de trabalho excessivo. Em seguida 
a um repouzo de quinze dias o assucar desappareceu 
para reapparecer de novo com o trabalho. 

• §2.» 

As alterações do apparelho digestivo são talvez as 
que mais racionalmente figuram n'este grupo etiológico. 

Para seguirmos uma exposição methodica conside
raremos successivamente as alterações do estômago, as 
do fígado e por fim as do pancreas. 

ESTÔMAGO. — Todas as perturbações gástricas desi
gnadas debaixo do nome genérico de dyspepsias teem 
sido com justa razão consideradas como causas deter
minantes ou pelo menos predisponentes da diabete. 

Varias theorias d'esta doença se referem quasi ex
clusivamente a perturbações d'esté órgão; quando as 
exposermos na segunda parte do nosso trabalho falia
remos mais detidamente d'ellas. 

LESÕES DO FÍGADO.—Já antes dos trabalhos de Cl. 
Bernard, alguns auctores se tinham lembrado de consi-
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derar as perturbações do figado como a causa da dia
bete. Era apenas uma hypothèse que Mead, Latham, e 
outros avançaram, e que teve uma existência precária, 
porque cahiu á falta de provas em que se apoiasse. Mais 
tarde apparece o grande physiologista Cl. Bernard e com 
elle a descoberta da funcção glycogenica. Efectivamente 
todas as attenções convergiram para o órgão cujas des
cobertas sobre as funcções hepáticas são os seus mais 
bellos títulos de gloria. 

A funcção glycogenica do figado é bem conhecida 
e porisso nos dispensaremos de fazer aqui a exposição 
d'esté capitulo de physiologia. 

Cl. Bernard esforça-se por provar que o figado pro
duz assucar pela transformação da glycogene que se
grega; que modera e régularisa a quantidade d'assucar 
no sangue, detendo na passagem a que provem da ali
mentação em quantidade exagerada; que o assucar ali
mentar é levado ao fígado pela veia porta; e que tanto 
este, como o que provém da transformação da materia 
glycogene segregada pela glândula, é lançado na torren
te circulatória pelas veias supra-hepaticas. Sendo verda
deiros estes princípios é muito natural que o figado des
empenhe um grande papel na producção da glycosuria. 

Eis os resultados principaes a que chegou a physio
logia experimental representada por Cl. Bernard, depois 
de numerosos trabalhos acerca do papel glycogenico do 
figado, praticados em animaes. 

Já sabemos que o pneumogastrico pôde exagerar o 
funcciolismo da glândula em questão, não directamente, 
mas sim pela excitação dos centros nervosos, pois que 
a galvanisação do topo central do nervo activando a 
funcção determina a glycosuria. 



4'3 

Quando depois de ligada completamente a veia 
porta, Cl. Bernard fez ingerir a alguns cães substancias 
assucaradas ou feculentas, notou uma maior abundância 
de assucar no sangue e consecutivamente uma glyco
suria. 

Esta experiência bem como a que consiste em inje
ctar assucar na veia jugular mostram bem claramente 
que no estado normal o fígado desempenha um papel 
importante sobre a quantidade de glycose em circula
ção, retendo o assucar absorvido em excesso e impe
dindo a sua rápida eleminação pelas ourinas antes de 
ser utilisado pela economia. 

As perturbações da circulação hepática determinam 
o mesmo phenomeno. Sabemos que o fígado recebe 
duas ordens de vasos, a artéria hepática destinada á 
nutrição, e a veia porta á funcção, se é possível consi
derarmos em separado estes dois actos. Pavy extirpando 
o glanglio cervical superior provocou uma glycosuria, 
passageira é verdade, mas que não apparecia se previa
mente se tivesse ligado a veia porta e a artéria hepática. 
A ligadura d'esta ultima não impedia o apparecimento 
do mesmo phenomeno, o que deixa ver que é a veia 
porta que aqui entra em jogo. Schiff impediu a glycosu
ria em animaes que tinham soffrido a picadura diabetica 
tendo sido antes ligada a veia porta, o que não aconte
cia se a circulação do fígado estivesse normal. 

Estas experiências mostram que a glycosuria de ori
gem nervosa precisa para se manifestar da circulação 
porta, e que é independente da arterial. 

Quando de algum modo se faz diminuir a capaci
dade do abdomen vê-se apparecer a glycosuria ; isto é 
devido a uma congestão e talvez a uma compressão pas-
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sageira do fígado as quaes provocam uma sahida de as-
sucar maior do que a habitual. 

Será isto o que se passa nos accessos de asthma 
de epilepsia, etc.? Talvez seja mais exacto attribuir a 
glycosuria assim produzida á acção do systema nervoso. 
A hyperemia do fígado de origem compensadora deter
mina a glycosuria ; é assim que Schiíf, laqueando a ar
téria femural n'um cão, produziu no fígado uma conges
tão passiva com lentidão de circulação. 

A excitação directa do fígado determina o mesmo 
phenomeno, já por que ha um exagero no seu funcciona-
lismo, já que por esse estimulo determina uma congestão. 
Todas as substancias medicamentosas como o ether, o 
ammoniaco, o alcool, etc., determinam um exagero func-
cional do fígado, o que Harley attribue, e nós com elle, 
a uma excitação directa d'esté órgão. Alguém julga que 
isto é devido a uma influencia exercida pelos centros ner
vosos sobre o órgão em questão; é possível, mas é certo 
que a glândula hepática é também directamente excitada. 

Em todas estas experiências se vê que o estado 
congestivo do fígado, e a sua excitação directa são uma 
causa constante de glycosuria. 

As lesões do fígado que principalmente são obser
vadas na clinica diária como causas da doença em ques
tão são: a obliteração da veia porta, a contusão da glân
dula e por ultimo a sua hyperemia. 

N'uma these de Paris, Conturier confirma com vá
rios factos clínicos as experiências da ligadura da veia 
porta feitas pelo professor do Collegio de França. En
tre outros casos um merece ser citado. Tracta-se d'uma 
cirrhose hepática, com a qual existe uma glycosuria de 
8 % qu e só apparece durante a digestão de matérias 
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fdculantes e assucaradas. O que prova que a glycosu
ria é devida n'estes casos a uma obliteração porta ou 
a uma obstrucção hepática, é que aquellas substancias 
em quantidades duplas e quadruplas não produzem a 
glycosuria em pessoas sãs; o próprio auctor expoz-se á 
experiência. Charvet e Lépine * citam casos análogos. 
Andral notou n'uma autopsia d'um diabético uma obli
teração completa da veia porta devida a uma périphlé
bite. Junker notou n'outro diabético a obliteração de vá
rios ramos do mesmo vaso. É permittido pensar que 
n'estes doentes houvesse uma simples glycosuria a prin
cipio, a qual pouco a pouco se foi transformando n'uma 
diabete; será talvez a applicaçáo da lei de continuação 
d'acçao como quer Bouchardat? é claro que esta expli
cação não colhe e a resolução d'esta questão está de
pendente do futuro. 

São muito raros os casos de glycosuria devida á 
irritação directa do fígado. Bochardat apresenta dois 
em que este phenomeno coincidiu com traumatismos 
exercidos no hypochondro direito, uma forte pancada e 
um coice de cavallo. O assucar era em quantidade muito 
apreciável, e a polyuria concomitante era muito pro. 
nunciada. Em ambos os casos o fígado foi contundido 
fortemente. 

Brouardel teve occasião de tractar um individuo 
d\ima facada no figado bastante larga e profunda. Depois 
da febre traumatica que durou só três dias ficou surpre-
hendido pela quantidade excessiva de ourina e por uma 
fome e sede intensas do seu doente. 

i Gabela medica de Paris, 1876. 
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Examinou as ourinas aonde reconheceu uma forte 
proporção de assucar; o paciente estava diabético. Este 
caso apresentou na autopsia uma hypertrophia consi
derável do fígado. Segundo Cl. Bernard a polyuria seria 
devida á irritação do pneumo-gastrico, que reagindo so
bre o bolbo provocaria o phenomeno a glycosuria a 
uma irritação puramente local 1. 

A diabete por uma hyperemia hepática apesar de 
ser racionalmente deduzida dos factos experimentaes 
ainda não recebeu a sancção de todos os medicos. Du-
rand-Fardel encontrou 23 casos de diabete em 264 casos 
de congestão hepática. D'estes casos, 11 eram incontes
táveis. O mesmo auctor admitte entre os dous pheno-
menos, simples coincidência, e de forma nenhuma reco
nhece para a diabete uma origem manifestamente hepá
tica. Este modo de ver não é compartilhado por todos 
os auctores : uns viram a doença seguir-se a cálculos bi
liares, outros a cólicas hepáticas, etc. Prout chegou a 
escrever que «o fígado é sempre profundamente affectado 
na diabete». 

A atrophia do órgão tem sido apontada, e justa
mente, como causa da diabete. Alguém vê n'isto uma 
lesão terminal d'esta doença; effectivamente, se a dimi
nuição do órgão fôr sufficientemente pronunciada para 
forçar uma parte do sangue porta a passar directamente 
para as veias supra-hepaticas ou para a veia cava, ne
nhuma duvida poderá haver em subordinar a estes phe-
nomenos a diabete concomitante. 

Em resumo : o resultado das experiências nos ani-

l Physiologia experimental, pag. 346. 
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mães ainda se encontra incompletamente confirmado 
pela clinica. 

LESÕES DO PANCREAS. — Sáo de data muito recente 
os estudos relativos á influencia etiológica do pancreas 
sobre a modalidade pathologica em questão, e anteci
pando, diremos que é um facto assente na sciencia con
temporânea que as alterações d'esté órgão podem de
terminar a diabete, não a diabete ordinária, mas uma 
forma particular, a diabete magra, o que não nos deve 
surprehender, porque poucas doenças ha que, como esta, 
sejam susceptíveis de se apresentarem debaixo de for
mas variadas; já Prout o affirmava no seu livro onde 
assevera que nunca encontrou dois casos d'esta affecção 
absolutamente similhantes. 

Em 1788 Cawley, e posteriormente Chopart, Bri
ght e muitos outros tinham observado na autopsia de 
diabéticos alterações profundas do pancreas, e domina
dos pelas ideas então em voga, viam n'estas lesões um 
effeito da doença. Ha 3 annos que a attenção de Lauce-
raux, Lecorché e Bouchardat convergiu para aquellas 
perturbações que consideram como causa e não effeito 
da doença, para a qual architectaram uma theoria. 

Limitar-nos-hemos n'esta parte do nosso trabalho 
a enumerar as lesões pancreáticas primitivas ou conse
cutivas á diabete que são: a atrophia simples ou primi
tiva, a consecutiva á obliteração do canal pancreatico, 
o cancro do pancreas, a atrophia parcial, alterações que 
bastam para impedir a sahida do suco pancreatico. Da 
mesma maneira se comportam a sclerose, os cálculos e 
os abcessos. Em summa, a abolição completa ou quasi 
absoluta da funcção pancreática parece ser a condição 
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indispensável da diabete pancreática ou magra. Cantani 
anda n'este ponto mal avisado, porque quer considerar 
este órgão como sede exclusiva da diabete. Cl. Bernard 
aponta de passagem as alterações do pancreas concu-
mitantes da diabete; a funcção glycogenica do fígado 
absorveu-lhe a attenção. 

Confirmaremos este modo de ver a propósito da 
theoria pancreática. 

§ 3.° Alterações do apparelho respiratório 

Dechambre, cita casos de glycosuria leve nos ve
lhos * que attribue a um enfraquecimento acentuado da 
funcção respiratória. Alguns auctores teem observado o 
mesmo em doenças das vias respiratórias principal
mente na tuberculisação pulmonar, na pleurisia, no gar-
rotilho etc. Tudo isto se refuta. 

O próprio Dechambre não encontrou na intensi
dade da glycosuria differenças proporcionaes ao pro
gresso da idade ou á decrepitude. Lecorché attribue esta 
glycosuria a uma excitaçSo do sympatico, e não á insuf-
ficiencia da hematose. Nós não a attribuiremos a ne
nhuma d'estas circumstancias, mas sim, como Cl. Ber
nard, ás irregularidades de regimen e de exercicio. 

A diabete dos tysicos não existiria antes da tuber
culisação pulmonar, e não diminuiria attenuada por esta 
ultima, manifestando-se só por uma simples glycosuria ? 
Ou não será antes devida a uma complicação hepática, 

* Gaveta medica, i852. 
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uma congestão venosa por exemplo? Em todo o caso 
a glycosuria apparece n'estes casos, e muitas vezes é 
seguida de diabete. 

§ 4." Substancias medicamentosas e toxicas 

A analyse das ourinas de certos individuos que es
tiveram accidentalmente debaixo da influencia d'uma in
toxicação devida á ingestão de medicamentos em dose 
exagerada, chamou a attenção de vários medicos para 
o estudo d'esté assumpto que, digamos de passagem, é 
delicado, incompletamente conhecido e não dos mais 
importantes. 

Diremos em resumo o que podemos colher a este 
respeito. 

Os agentes pharmacologicos que assim se compor
tam são reductiveis a três grupos, os que se eliminam 
pelo fígado e que ahi produzem algumas alterações or
gânicas, os agentes diffusiveis que se eliminam por todas 
as secreções e por tanto também pelo fígado sem o modi
ficar histologicamente e por fim as substancias nevrosicas. 

O primeiro grupo comprehende, entre outros, os 
preparados arsenicaes,os phosphorados e os mercuriaes. 
Sabemos da pharmacologia que o arsénico se accumula 
no fígado, e apesar de Saikouski figurar o caso em que 
a glycogene desappareceu completamente d'esté órgão, 
por effeito d'uma intoxicação arsenical, todos os aucto-
res julgam muitissimo provável que é em virtude d'aquella 
localisação que a glycosuria apparece. 

Mas ha mais, têem apparecido diabetes com esta 
origem. 
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No principio do nosso século, conta Latham, era 
frequente esta doença, o que elle attribue ao abuso do 
arsénico no tratamento das intermittentes; cita mais 
dois casos, um de envenenamento voluntário, e outro 
devido a engano d'um pharmaceutico. Estes dois últi
mos casos não nos offerecem duvida alguma, o primeiro 
parece-nos mal interpretado porque, como diremos em 
breve, as intermittentes são uma causa da diabete. 

O phosphoro tem a mesma propriedade de se ac-
cumular de preferencia no fígado, cujos elementos anató
micos elle altera profundamente, haja vista das autopsias 
frequentes de indivíduos por elle envenenados. Não en
contrámos citado nenhum caso de diabete subordinado 
ao uso d'esta substancia, mas não nos surprehenderemos 
se encontrarmos algum. 

O mercúrio determina congestões hepáticas, e du
rante o seu uso teem apparecido diabetes; serão estas 
devidas ao medicamento, ou á syphilis que por meio 
d'elle se pretende curar? Não sabemos. Resumindo; a 
acção pathogenica do arsénico é quasi certa, a do phos
phoro porém e a do mercúrio entram no numero das 
possibilidades. 

Nas substancias do segundo grupo figuram o al
cool, o ether e o chloroformio cuja influencia varia se
gundo a maior ou menor duração da sua acção. Harley, 
injectando estas substancias voláteis em solução na 
veia porta, determinou a glycosuria; mas produzem o 
mesmo resultado administrando-as d'outra forma. Pavy 
analysando as ourinas d'um doente antes e depois da 
anastesia pelo chloroformio, descobriu uma forte pro
porção de glycose na segunda analyse. Alguém julga que 
n'estes casos o reagente cupro-potassico é decomposto 



5i 

pelo acido fórmico no estado livre ou de combinação, 
acido que é devido á decomposição intra-organica do 
chloroformio. 

Para o ether esta explicação não pôde servir nem 
mesmo para o alcool. 

Pavy attribue a glycosuria á agitação do doente; 
mas não haverá aqui uma acção directa do systema 
nervoso? Alguns auctores assim o julgam. 

O ópio, a strychinina e o curara figuram no grupo 
das substancias nevrosicas. 

A acção d'estas substancias, ainda que différente, 
depende do systema nervoso, o que demonstrou expe
rimentalmente Cl. Bernard. 

Parecerá menos correcto que o ópio produza este 
effeito pois que se administra para attenuar os sympto-
mas mais graves da diabete ; mas então os calomelanos 
•em dose fraca não são altérantes, em dose massissa 
purgantes e em alta dose inertes ? ! 

Isto já não é novo, os effeitos medicamentosos va
riam com as doses. 

§ 5.° Venenos telluricos 

A coincidência da nossa doença ou pelo menos da 
glycosuria com as febres intermittentes já de tempos re
motos foi notada. Sydenham, Cullen, etc. observaram 
este phenomeno. 

Modernamente Lecorché, Burdel e Cautani estuda
ram esta questão mais detidamente, e a sua observação 
demonstrou-lhes que a diabete podia ser devida a 
intermittentes que existiam ha muito. Verneuil notou 

* 
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seis casos de affecções cirúrgicas em indivíduos affecta-
dos simultaneamente de glycosuria actual e paludismo 
mais ou menos antigo. Estes casos não tardaram a mui-
tiplicar-se, o que levou este auctor a estudar este as
sumpto com todo o desenvolvimento que os seus altos 
recursos scientificos lhe permittem. Ha segundo elle * 
duas formas d'estabelecer uma relação entre estas duas 
doenças ; ou notada a existência anterior da malaria, 
concluir em virtude do post hoc ergo propter hoc, ou 
analysar as ourinas dos febricitantes ou dos paludicos 
antigos e se o numero de casos for sufficiente, não nos 
limitarmos a admittir uma simples coincidência, mas 
uma relação de causalidade. 

Prout seguindo o primeiro methodo escreveu : «en
tre as causas excitantes externas das perturbações da 
saccharificação, . . . talvez o excitante mais fértil da má 
assimilação em geral e em particular do assucar é a ma
laria. Não quero affirmar que a diabete seja uma doen
ça paludica, mas esta entoxicação predispõe para ella, e 
incidentemente pôde determinal-a. » 

O segundo methodo foi seguido por Burdel, que, 
considerando as intermittentes como névroses especifi
cas, como uma perturbação violenta da acção cerebro-
espinhal, suppoz que a funcção glycogenica, dependendo 
de systema nervoso, devia ser n'estes casos excitada, 
perturbada e pervertida. Com estas ideias theoricas e 
dos factos clinicos que observou tirou as seguintes con
clusões: 2 

1 Boletim d'cAcademia de medicina, n.° 48 e seguintes. 
2 Contas dadas á Academia das Sciencias. 
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Ha nas febres palustres uma verdadeira diabete ou 
glycosuria. 

Esta glycosuria é ephemera, isto é, sendo a expres
são das perturbações nervosas sobrevindas ao orga
nismo, apparece com a febre e desapparece com ella. 

A glycosuria da febre palustre revela bem a per
turbação que altera o equilíbrio entre o systema cere-
bro-espinhal e o sympatico. 

Esta explicação devida a Cl. Bernard é confirmada 
pelos factos. 

Quanto mais violento é o accesso, e mais intensos 
os calafrios, mais considerável é a quantidade de assu-
car eleminado. 

Pelo contrario, quanto mais numerosos forem os 
accessos, mais força elles perderam, menos elevada é a 
quantidade de assucar. 

Por outra parte o mesmo auctor observou nas mu
lheres gravidas e nas amas affectadas de malaria uma 
glycosuria mais abundante, e fez notar que esta é de-
bellada em todos esses casos pelo sulfato de quinino. 

No seu diccionario, Jaccoud admitte a possibilidade 
da transformação d'uma melituria simples n'uma meli-
turia diabetica quando aquella coincida com uma inter
mittente inveterada. 

A Gigon, que se insurge contra este modo de vêr 
Burdel responde que a glycosuria palustre é um facto e 
não uma invenção. 

Em 1875, Bouchardat falia de uma leve glycosuria 
nos individuos affectados de intermittentes, mas não 
julga verdadeira diabete. 

Cantani citando as suas observações directas falia 
da glycosuria concomittante do paludismo que attribue 
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a um enfraquecimento da resistência orgânica, mas não 
admitte esta origem para a diabete. Já assim não pensa 
Vallin. Lecorché analysando os trabalhos de Burdel 
admitte que a glycosuria palustre pôde terminar pela 
diabete : Seegen de Vienna cita cinco observações em 
abono d'esté modo de ver, e a que torna mais intima a 
relação entre a intermittencia e a producção do assucar 
é a acção do sulfato de quinino que tem o poder de sus
pender completamente esta, a qual reapparece apenas 
o medicamento se suspende. 

Jordão notou também que a malaria podia ser an
terior á diabete o que elle admitte sem contestação. 

De todos estes casos Verneuil conclue pelo seguinte *: 
Ha quarenta annos tem-se notado nos antecedentes 

de alguns diabéticos a existência da malaria, mas este 
commemorativo importante aos olhos d'uns, nada vale 
para outros; de mais ninguém se tem occupado de es
tabelecer por meio de estatisticas se se trata d'uma re
lação etiológica ou d'uma simples coincidência. 

Ha vinte e tantos annos foi annunciado que a ou-
rina recolhida durante o accesso febril palustre contem 
glycose em quantidade fraca; mas este resultado annun
ciado por Burdel, foi absolutamente contestado por Gi-
gon, observador igualmente hábil. Recentemente á affir-
mação succedeu injustamente a negação, mas ninguém 
tem fornecido factos em abono d'esta verdade; ninguém 
estudou se o palludismo era mais ou menos grave nos 
diabéticos, ou a diabete mais ou menos grave nos pal-
ludicos. 

1 Boletim da cAcademia de Medicina, 1881, pag. 1471. 
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E' a propósito do traumatismo nos palludo-diabe-
ticos que Verneuil apresenta no citado Boletim a glyco
suria do accesso, isto é, a que coincide com elle ou se 
lhe segue, immediatamente, e a que se nota passado bas
tante tempo depois da terminação da febre. É assim 
que o mesmo auctor vê confirmada a hypothèse de Jac-
coud que consiste na transformação d'uma simples gly
cosuria n'uma diabete. Effectivamente depois do exame 
detalhado dos seis casos citados diz a pag. i486: «á 
falta de outros argumentos esta frequência fallaria em 
favor d'uma relação de causa a effeito. O palludismo 
abrindo a marcha, a diabete mostrando-se depois, o fa
cto reproduzindo-se um bom numero de vezes, seria 
permittido invocar aqui o post hoc ergo propter hoc. Na 
verdade poder-se-hia sempre dizer que nos paizes em 
que a diabete e o palludismo são muito communs, é 
natural vel-os muitas vezes coincidir, e que a sua co
existência não prova de nenhuma forma a depencia etio
lógica. É assim que pensa Cantani. Julgo entretanto 
que se este auctor tivesse tido conhecimento dos traba
lhos de Burdel e das reflexões de Jaccoud, teria exami
nado com mais attenção uma questão que elle estava 
mais que qualquer outro á altura de elucidar.» 

Verneuil admitte esta influencia tão manifesta do 
veneno tellurico sobre o systema nervoso e sobre o fí
gado; nos primeiros accessos da febre á congestão dos 
centros nervosos e do fígado succède a glycosuria pas
sageira, e a mesma congestão muitas vezes repetida 
produziria alterações permanentes cujo resultado seria a 
diabete, exactamente o que acontece com a albuminuria 
e o mal de Bright. 

Nada se sabe de preciso a respeito da época em 
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que apparece a glycosuria ou a diabete, mas alguns an-
nos se podem interpor. 

Na verdade achamos estas considerações sinceras e 
bastante importantes para despertar a attenção do 
mundo medico, e as suas conclusões merecem ser fiel
mente transcriptas : 

i.° A malaria produz frequentes vezes a glycosuria. 
2.° Esta apresenta-se debaixo de duas formas: 

uma contemporânea do accesso febril, e, como elle, pas
sageira, fugaz; a outra mais ou menos tardia, indepen
dente dos paroxismo febris e, em todo o caso, perma
nente. 

A segunda forma é verosimilmente a consequência 
da primeira; mas a epocha da substituição é inteiramente 
desconhecida, podendo a diabete apparecer como forma 
larvada da intoxicação. 

3.° A glycosuria permanente parece attingir de pre
ferencia os palludicos vigorosos affectados d'arthritismo. 

4.0 A glycosuria pallustre parece ser uma das for
mas benignas da diabete. 

5.° As affecções intercurrentes sobrevindas nos 
palludo-diabeticos podem tomar certos caracteres do pal-
ludismo ou da glycosuria ou das duas doenças ao mesmo 
tempo. 

Estas conclusões não encontraram echo no animo 
de Leão Collin, de Mericourt e de Rouchart. 

Pela nossa parte julgamos muito possivel e até pro
vável que, como diz Bernard, a malaria que se faz tra
duzir por perturbações accentuadas no systema nervoso^ 
cerebro-espinhal e no sympathico, em todos os órgãos 
hematopoieticos, nas secreções etc., etc., traga comsigo 
& glycosuria. As observações de Verneuil e d'outros 
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auctores confirmam este modo de ver; que duvida te
remos pois em considerar esta opinião como a expres
são da verdade? Por outro lado como já tivemos occa-
siao de vêr, uma glycosuria persistente traz muitas ve
zes comsigo a diabete; o mesmo Verneuil cita alguns 
casos, porque razão não havemos de admittir esta rela
ção entre o palludismo e a diabete quer esta se declare 
primitivamente ou consecutivamente a uma glycosuria? 

§ 6.° Dyscrasias diathesicas 

A diathese cuja influencia pode determinar a dia
bete é a diathese urica, a qual se pôde manifestar pela 
gotta, pelas areas e até mesmo pela polysarcia. Isto é 
um facto assente na sciencia, pois que as estatísticas de 
Duran-Fardel, Marchai e outros o comprovam sufficien-
temente. 

Umas vezes apparece simplesmente glycosuria ou
tras a diabete, a qual alterna com as manifestações já 
apontadas e que portanto justificam o nome de diabete 
intermittente. 

Esta influencia pathogenica da diathese urica é po
derosamente auxiliada pela hereditariedade. 

§7- ° 

Para terminar com esta innumeração das causas 
productoras d'esta doença diremos duas palavras sobre 
as hemorrhagias, as suppurações, o cholera e por fim 
sobre as influencias metastaticas. 
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Alguns casos de diabete têem apparecido consecu
tivamente a certas producções pathologicas como os 
anthrax, os phleguemões diffusos, acompanhados de sup-
puração abundante. 

O mechanismo d'esta producção escapa-nos com
pletamente, e os auctores limitam-se a invocar uma per
turbação profunda do organismo. 

Philippeaux e Vulpian faliam d'um caso de dia
bete determinado por um anthrax. 

Para as hemorrhagias acontece o mesmo. 
Frank cita um caso de diabete devido a abundan

tes epistaxis. 
A glycosuria e a diabete que acompanham a febre 

do cholera não dependem d\ima falta de combustão do 
assucar; ou são devidas a uma congestão do fígado e 
a uma supraactividade nervosa, ou á accumulação do 
assucar que no estado physiologico se elimina ainda que 
em fraca quantidade, accumulação que é devida á anu
ria dos primeiros dias da doença. 

As influencias metastaticas não são verdadeiras cau
sas de diabete. 

Bouchardat entre outros conta casos em que a dia
bete coincidiu com a suppressão d'outras doenças; ou 
ha uma simples coincidência n'estes casos, ou então a 
métastase é invocada para occultar d'alguma forma a 
nossa ignorância. 

Expostas assim as principaes causas physiologicas 
e pathologicas cujo valor relativo mais ou menos dis-
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cutimos e depois de termos indicado até onde nos foi 
possivel quaes eram os casos de glycosuria e quaes os 
de diabete, passaremos a apresentar as principaes theo-
rias d'esta ultima, cujo valor discutiremos á face da phy-
siologia em quanto as nossas forças nos ajudarem, tendo 
só como verdadeiros, assim como até aqui, os dados 
fornecidos pela medicina experimental e pela clinica. 



SEGUNDA PARTE 

P A T H O G E N I A 

O estudo da diabete tem sido o objecto d'um nu
mero considerável de trabalhos da parte dos physiolo-
gistas e dos medicos. E ' forçoso, porém, confessar que 
a pathogenia d'esta doença, que varia segundo o auctor 
que a apresenta, dá ainda logar a muitas duvidas e a 
muitas objecções. Muito simples parece ser á primeira 
vista tal questão, mas isto é apenas illusorio, porque a 
par dos phenomenos clássicos que caracterisam a maio
ria dos casos e que estão também sujeitos a variações, 
vêem-se ás vezes surgir outros, muitas vezes inespera
dos, que desconcertam o observador e lhe mostram 
quantas incognitas ainda existem n'este problema tão 
curioso e tão importante da medicina. Esta doença tem 
o privilegio de nunca cansar a attenção dos investigado
res e por muito numerosos e variados que sejam os es
tudos de que é o objecto, nenhum esgota a materia. 

Tivemos occasião de ver na etiologia como as opi
niões se encontram; n'este ponto as difficuldades são 
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ainda maiores. Prova-o exuberantemente o grande nu
mero de theorias apresentadas, das quaes, digamol-o já, 
nenhuma satisfaz. 

Não nos deteremos a fazer uma exposição detida-
de todas ellas, porque umas têem simplesmente um valor 
histórico, outras são tão defhcientes, que já ha muito 
estão julgadas. Falaremos muito em resumo das princi-
paes que faremos acompanhar da nossa critica. 

EXPOSIÇÃO CRITICA DAS PRINCIPAES THEORIAS 

Theoria gástrica ou de Bouchardat 

Logo em seguida ás experiências de Spallanzanni, 
tendentes a demonstrar a utilidade do sueco gástrico na 
digestão, Rollo emittiu uma hypothèse sobre a pathoge-
nia da diabete segundo a qual esta doença seria devida 
a uma supra-actividade do estômago, com secrecção 
exaggerada d'um sueco gástrico anormal o qual transfor
maria todas as substancias amylaceas em assucar que 
absorvido pelo estômago atravessaria o sangue para sa-
hir pelas ourinas. Mais tarde, quando já era ponto as
sente na sciencia que o amido se transforma normal
mente em assucar, Bouchardat aproveitou a hypothèse 
de Rollo para edificar a sua theoria que elle apresenta 
com todo o desenvolvimento e que influiu grandemente 
nos progressos feitos relativamente ao tratamento da 
diabete. Vejamos pois no que consiste esta theoria. 

O estômago não imprime normalmeute nenhuma 
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modificação essencial ás matérias assucaradas ou fecu
lentas; as primeiras não soífrem nenhuma decomposição 
debaixo da acção da saliva, as segundas quando chegam 
ao estômago jã vão misturadas com esta ultima, tendo 
antes soffrido uma tal ou qual transformação, um prin
cipio de digestão, que se suspende durante a sua perma
nência n'esta viscera para continuar no intestino aonde 
a transformação é muito mais completa debaixo da in
fluencia do sueco pancreatico. Demais é também no tubo 
intestinal que tem logar a transformação do assucar de 
canna em assucar intervertido, imminentemente apto 
para ser absorvido, debaixo da accção do sueco entérico 
que tem na sua composição o fermento inversivo de Cl. 
Bernard. Por outro lado sabemos que o resto da diges
tão se opera lentamente ao longo do tubo intestinal, 
d'onde resulta que a glycose passa pouco a pouco pelas 
vias d'absorpçao para o systema circulatório, sendo pre
cisamente a esta passagem lenta e progressiva para den
tro dos vasos que é devido o não apparecer nas ouri-
nas, porque retida em parte no fígado só se encontra 
no sangue em proporção suffkiente para satisfazer ás 
necessidades do organismo. 

Ora Bouchardat tendo notado: i.° que o sueco gás
trico dos cães não dissolve melhor os féculentes do que 
a agua pura, emquanto que as matérias vomitadas pe
los diabéticos os saecharificam muito energicamente; 2.0 

que as matérias vomitadas por um homem são, duas ou 
três horas depois de ter ingerido grande porção de ali
mentos féculentes, não contêem senão fracas porporções 
de glycose, emquanto que, nas mesmas condições as 
matérias vomitadas por um diabético contêem muita; 
3.° que o homem são não digere a fécula crua, emquanto 
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que, segundo teve occasião de observar em dois diabé
ticos, n'estes os grãos de fécula são tão facilmente ata
cados como nos granivores ; 4.0 que a quantidade de ali
mentos féculentes ingeridos por um diabético e a quan
tidade de glycose que elle expelle pelas vias urinarias, 
estão Sempre em relação constante havendo até ás ve
zes egualdade absoluta entre os dois pesos obtidos; 5.° 
que supprimindo os féculentes na alimentação e substi-
tuindo-os por corpos gordos e por vinho generoso se 
faz desapparecer o assucar das ourinas; concluiu que, 
nos glycosuricos, a transformação dos féculentes, em lo-
gar de se fazer lenta e progressivamente no intestino, 
se operava no estômago e com uma energia proporcio
nal á amplitude d'esta viscera e á sua vasta superficie 
de absorpção. D'ahi resultaria que o assucar passava ao 
sangue rapidamente e em grande quantidade, que o fí
gado não podia já servir de barreira suficiente para re
ter tão grande quantidade de assucar, e que portanto o 
excesso d'esté assucar passava ás ourinas. 

O mesmo auctor admitte que os diversos fermen
tos digestivos encarregados de transformar cada classe 
d'alimento são, n'um certo grau, susceptíveis de se subs
tituírem em certas circumstancias, ou pelo menos de se 
modificarem de forma que adquiram propriedades novas. 
Quando os alimentos são ingeridos em quantidade exces
siva ha uma espécie de perversão do fermento gástrico 
que o torna apto para transformar alimentos, que nor
malmente deixa intactos. 

Sendo isto verdade, a causa mais importante da 
•glycosuria seria o uso, ou antes o abuso continuo dos fe
culentos em grandes doses, o que ordinariamente coin
cide com ectasia gástrica e com a producção d'um fer-
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mento diastatico suficientemente abundante e enérgico. 
A doença consistiria então n'uma funcção que se exage
rou e se deslocou. Uma vez a doença constituida, con
tinuaria a desenvolver-se, havendo condições appropria-
das, em virtude da lei de continuidade d'acçao. 

Esta theoria de Bouchardat não corresponde de 
forma nenhuma ao que diariamente a clinica nos apre
senta. Em primeiro logar qual a razão porque a diges
tão dos feculentos se opera antes no estômago, do que 
no intestino ? Se Bouchardat tirou fermento diastatico 
das matérias vomitadas por alguns glycosuricos, nada 
prova que o facto se produza na generalidade dos casos 
e que a presença do fermento diastatico seja devida a 
uma perversão da funcção. Em segundo logar, a muco
sa gástrica não tem as villosidades dos intestinos, immi 
nentemente aptas para a absorpção, e esta, se alli se 
pôde dar, é em muito pequena quantidade e sobre tudo 
muito lentamente. Além d'isso esta glycosuria devia ser 
intermittente, devendo ter logar somente durante a di
gestão e terminando com esta ou pouco depois. Por 
ultimo como explicar a diabete dos indivíduos que se 
alimentão exclusivamente de carne? 

Alguns factos parecem comtudo vir confirmar a dou
trina em questão. O gosto geralmento muito pronuncia
do dos indivíduos glycosuricos para os feculentos, a avi
dez com que ingerem quantidades enormes de alimentos 
sólidos e líquidos e que os empede d'escolher os que 
lhes são mais convenientes, o desenvolvimento exagera
do do estômago observado em autopsias, a influencia 
tão vantajosa exercida pela supressão dos feculentos na 
maioria dos casos, confirmão d'alguma maneira o modo de 
vêr do auctor ou pelo menos justificão a sua etiologia. 

5 

• 
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Em resumo: é para nós muito provável que se a 
pathogenia gástrica delineada por Bouchardat não é 
susceptivel d'uma generalisação tão larga como elle quer, 
deve pelo menos desempenhar um papel importante na 
etiqlogia de différentes casos de diabete. Não se estende 
a todos, e mesmo os que abrange não explica cabal

mente ; ha diabete sem alimentação feculenta, e na não 
feculenta não dá conta da desassimilação que se traduz 
pela azoturia. 

Theoria de aMialhe 

Para este auctor a causa da diabeta não está nas 
perturbações digestivas mas sim nas respiratórias. Para 
elle o assucar tem na economia uma única origem, a 
alimentação feculenta. Sendo assim, o apparecimento da 
glycose nas ourinas dos diabéticos não é devido a ser 

■ esta substancia fornecida ao sangue em grande quanti

* dade, mas sim a uma hematose imperfeita a uma com

bustão incompleta do assucar na torrente circulatória, 
por falta d'alcalinidade do sangue. No estado normal o 
assucar oxydandose, convertersehia em acido carbó

nico e vapor d'agua e debaixo d'esta forma seria elimi

nado; nos diabecticos pelo contrario, esta substancia ac

cumulandose no sangue, produziria glycemia d'onde a 
glycosuria. A alcalinidade normal, favorecida pela ele

minação pelas glândulas sudoríparas dos ácidos que nor

malmente entrão na composição do suor: acido úrico, 
fórmico, etc. dependeria da presença no sangue de car

bonatos alcalinos, de soda principalmente. Estes saes 

* 
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■solicitam, pela affinidade chimica das suas bases, a for

mação d'acidos estimullão assim a acção do oxygenio so

bre o assucar que successivamente é transformado em 
acido kalisaccharico, acido fórmico, ulmico, etc. d'onde 
resulta que o assucar se vai destruindo á medida que 
vai chegando ao sangue. Ora, Mialhe tendo notado que 
nos diabéticos a transpiração era pouco abundante, con

cluiu que alguns ácidos e saes ácidos que devião ser ele

minados, se acumulavão na torrente circulatória o que 
dava em resulado uma pobreza para o sangue d'alcalis 
ou saes alcalinos. D'esta forma este liquido perderia a 
sua reacção normal, o assucar seria imperfeitamente ata

cado pelo oxygenio e accumularsehia no sangue com

portandose como um verdadeiro corpo extranho. A di

minuição da alcalidade do sangue seria devida ao abuso 
das bebidas alcoólicas, á alimentação exclusivamente azo

tada e sobre tudo á suppressão da transpiração. Mialhe 
sustenta o seu modo de ver da seguinte forma : no mo

mento em que os fructos amadurão e em que o amido 
se transforma em assucar debaixo da influencia da dias

tase vegetal, a seiva apresenta uma reacção acida ou 
neutra. Se, como fez Frémy, regamos a planta com uma 
solução alcalina, a seiva apresenta em breve esta ultima 
reacção e os próprios fructos deixão de ser assucarados 
porque o alcali que foi absorvido provoca a transforma

ção acida do assucar. O emprego das aguas de Vichy, 
que são alcalinas, dão bom resultado no tratamento 
dos diabéticos diminuindo immediata e consideravel

mente a proporção da glycose eleminada. Parece pois 
que tudo se passa na espécie humana como nos vege

taes, só com esta differença que o que no homem é 
uma doença é para os vegetaes uma funcção. 

* 
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É uma theoria bem arranjada mas que não sup
porta a critica. Em primeiro logar a sua base funda
mental é falsa, porque Becquerel e Capezuoli, entre ou
tros, demonstraram que o sangue dos diabéticos era tão 
alcalino como o dos individuos que gosão da mais com
pleta saúde, e isto mesmo é-nos d'alguma forma de
monstrado pela physiologia e pela chimica, a primeira 
mostrando-nos a tendência que tem o sangue para conser
var uma crase sensivelmente constante, a segunda en-
sinando-nos as leis que presidem á acção dos ácidos, dos 
saes, e das bases uns sobre os outros. O segundo ele
mento da theoria, qne consiste n'uma menor intensidade 
das combustões geraes é egualmente falso porque Gar-
rod e outros demonstraram que os diabéticos comburem 
perfeitamente as gorduras e os albuminóides. Cantani 
mostrou por avaliações diárias da temperatura e pela 
analyse das ourinas que as combustões geraes só di
minuem quando o organismo começa a empobrecer; 
mostrou egualmente que, á excepção do assucar, todas 
as substancias orgânicas se oxydam no organismo dia
bético, e que se nos casos de diabete muito adiantada a 
temperatura baixa consideravelmente, isto é devido sim
plesmente á falta de combustível proveniente do enfra
quecimento geral da economia, produzido pela doença. 

De mais alguns diabéticos ainda que submettidos 
no principio a abundantes diaphoreses nunca obtiveram 
melhora. Mas talvez toda esta refutação seria inutil, se 
principiássemos por dizer o que dissemos para a theo
ria gástrica : a glycose não provem só da alimentação 
feculenta. 
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Theoria de Reynoso 

Este auctor suppõe a diabete produzida por um 
obstáculo á entrada do oxygeno no sangue. Reconhece a 
exactidão do resultado da picadura diabetica, mas afas-
ta-se da interpretação dada por Cl. Bernard. Como 
adiante veremos, este auctor pretende que, sob a influen
cia da excitação da medulla alongada, augmenta a for
mação do assucar. 

Reynoso pensa o cotrario, isto é, que a glycosuria 
é devida não a um excesso de combustivel, mas sim a 
uma falta de comburente determinada pela picadura bul
bar, que, sendo praticada na visinhança dos pneumo-
gastricos, affectaria a esphera de acção do centro res
piratório, d'onde uma paralysação pelo menos parcial 
da respiração. O auctor quer apoiar este seu modo de 
ver no apparecimento do assucar nas ourinas todas as 
vezes que a respiração é de alguma forma impedida, 
como acontece nos asphyxiados por estrangulação ou por 
submersão: e se a pneumonia, a asthma, etc., só se fa
zem acompanhar d'uma quantidade minima de assucar 
nas ourinas, isto é devido a ser parcial o obstáculo á res
piração, porque a superficie de absorpção pulmonar 
não chegou a desapparecer completamente. 

É também assim que actuariam as inhalações de 
ether e de chloroformio o que egualmente se explica pela 
paralysia immediata dos músculos respiradores. A ideia 
de Reynoso corresponde na verdade a certas melitu-
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rias passageiras, mas não á verdadeira diabete assuca-
rada. O seu tratamento consistia em introduzir oxygenio 
por inhalações e no uso d'agua oxygenada. 

Esta theoria vai d'encontro á observação clinica. Os 
diabéticos nunca apresentam nenhum obstáculo á respi
ração antes de lhes ter apparecido qualquer complicação 
pulmonar ou cardíaca; demais quantos pneumonicos,. 
phtisicos, assystolicos, etc., não vemos todos os dias 
sem apresentarem um simples vestígio d'assucar nas ou-
rinas? E se alguns o apresentam não é em quantidade: 
mínima? 

Na verdade esta theoria é seductora, e como tal a 
consideramos ; a practica, porém não a confirma. 

Theoria de Cl. Bernard 

Foi este celebre pathologista quem primeiro apre
sentou uma theoria da diabete fundada ao mesmo tem
po em dados chimicos e na experimentação physiologi
es. Factos assim obtidos vieram alterar completamente 
as ideias até ahi em voga. O primeiro é este : a picadura 
do pavimento do quarto ventrículo encephalico deter
mina a glycosuria; o segundo é a descoberta da glyco-
cogène no fígado, e da producção d'assucar n'este mes
mo órgão. A glycogene é um amido hepático que se 
encontra normalmente no fígado, e que segundo CL 
Bernard provem dos albuminóides introduzidos no tubo 
digestivo. Esta substancia transforma-se em glycose por 
uma acção vital propria das cellulas hepáticas e em vir
tude d'um fermento particular. 
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Estes factos foram demonstrados analysando o san
gue da veia porta e o das veias supra-hepaticas em ani-
maes nutridos exclusivamente com albuminóides. Cl. 
Bernard sacrificou animaes n'estas condições, e proce
dendo á referida analyse notou a ausência completa d'as-
sucar na veia porta ao passo que nas veias supra-hepa
ticas havia d'esta substancia em quantidade notável: 
d'aqui concluiu que no fígado se produz normalmente 
assucar o qual é -lançado na circulação geral pelas veias 
supra-hepaticas. Em seguida analysando egualmente o 
sangue tirado do coração direito d'um animal vivo, ahi 
verificou a presença d'assucar, o que já não acontecia 
para o sengue tirado das carótidas, ou do coração es
querdo, d'onde concluiu qne o assucar se transforma 
completamente em acido láctico durante a sua passagem 
a travez do polmão não apparecendo porisso nem na cir
culação geral nem nas ourinas. 

Tal é, muito em resumo, a theoria da glycogenia 
normal do fígado, a qual com a destruição do assucar 
na pequena circulação e a influencia do systema nervo
so, manifestada pelos effeitos da picadura diabetica, cons
tituem a theoria mais completa e mais ingenhosa que 
tem sido apresentada para resolver a questão da diabe
te. O bolbo, por um dos seus centros estaria, encarre
gado de regular a actividade das cellulas hepáticas, e 
regulal-as-hia por intermédio do grande sympathico, em 
harmonia com as impressões recebidas e transmittidas 
aos centros, pelo pneumo-gastrico. O estimulo secretor 
directo que primeiro Cl. Bernard admittiu, foi por fim 
regeitado, e não concedeu por ultimo ao systema nervoso 
senão uma influencia indirecta sobre a glycogenia, dila
tando os capillares do fígado, fornecendo-lhe assim uma 
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maior quantidade de materiaes. Nos diabéticos, depois 
de perturbações nervosas determinando no centro parti
cular dos yaso-motores hepáticos um estado d'irritaçao 
constante, haveria producção exagerada de assucar no 
fígado : este assucar não podendo, por causa da sua abun
dância ser completamente transformado e queimado nos 
polmões, chegaria á circulação arterial, e passaria neces
sariamente para a ourina. 

Esta theoria apesar de ser a mais completa que se 
tem apresentado não explica cabalmente as nossas du
vidas. • 

É effectivamente verdade que no fígado ha assucar ; 
mas a questão é outra. O que se pretende saber é onde 
elle se forma, qual a sua proveniência. Cl. Bernard diz 
que o assucar se forma no fígado, outros auctores fun-
dando-se na evolução physiologica dos feculentos no tubo 
intestinal, e apontando para a veia porta que para ali 
conduz o assucar da digestão intestinal, dizem que são 
os -alimentos que n'elle se transformão durante a di
gestão. 

Se o animal é carnívoro a glycose resulta d'uma ali
mentação amylacea anterior, pois que o assucar accu
mulate e condensa-se como acontece com os agentes 
steatogeneticos que se demoram por muito tempo no 
fígado, para sahir mais tarde a pouco e pouco pelas veias 
supra-hepaticas. D'esté modo a natureza armazena as
sucar como medida preventiva, o que é completamente 
falso porque o assucar é imminentemente alterável e fer-
mentecivel ao contacto dos liquidos animaes. 

Se pois o assucar apparece no fígado independente
mente da alimentação, seria muito natural admittir que 
é o resultado d'uma funcção especial d'esté órgão, 
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mas não poderá ser simplesmente um producto collate
ral das metamorphoses que experimentam os elementos 
do sangue para fornecerem os materiaes da bilis? Have
rá alguma razão para localisar a diabete no fígado, 
quando a glycogene está abundantemente espalhada por 
todo ó organismo ? Como admittir uma glycogenia hepá
tica exaggerada nos individvos que vêem desapparecer 
o assucar das suas ourinas pela suppressão dos amyla-
ceos e um augmento na quantidade da carne absorvida? 

N'estes o fígado deveria fabricar tanta mais glyco
gene quanto mais carne comem, e a glycosuria deveria 
aggravar-se. 

Com a picadura diabetica quanto o animal não su
cumbe, tem na verdade coincidido uma glycosuria pas
sageira, e só muito poucas vezes se seguiu a diabete. 

Theoria de Sansáo e de Rouget 

Para estes dois autores o nosso organismo seria um 
laboratório muito mais imperfeito do que se pensa, o 
animal nunca poderia formar assucar á custa das subs
tancias quaternárias ou das gorduras; todo o que elle 
contem é-lhe fornecido pela alimentação exclusivamente. 

Os hydrocarbonados que esta lhe fornece em exces
so não podem ser todos comburidos e transformados em 
assucar, mas sim em dextrina que se vai depositar no. 
fígado e em todos os demais órgãos, não a titulo de 
simples deposito, mas como elemento indispensável para 
a constituição dos tecidos, n'uma palavra, para ser as-
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similada. Esta doutrina, que recebeu dos auctores cita
dos o nome de zoamylina, é tão indispensável para o 
organismo como os princípios azotados e gordorosos, e 
ainda que a alimentação seja exclusivamente animal, ahi 
figura sempre a par da albumina como elemento indis
pensável para a nutrição. 

Sendo assim, não existe funcção glycogenica hepá
tica, e se esta viscera n'uma dada occasião contem mais 
zòamyiina do que os músculos, é porque a absorpção 
digestiva ali a leva primeiro e ali fica concentrada ou 
detida momentaneamente. Esta substancia está submet-
tida como as duas outras ao movimento molecular in
cessante que se impõe a todos os tecidos organizados : 
é assimilada e desassimilada. É precisamente em segui
da a esta ultima transformação que ella fica na estado 
d'assucar, que sendo mais solúvel introduzir-se-ha mais 
facilmente na torrente circulatória onde encontrará meios 
de combustão que a transformarão definitivamente, em 
agua e acido carbónico. 

Todas as vezes, porém, que a dextrina é absorvida 
em quantidade desmarcarda para ser toda assimilada, 
fica no sangue onde se accumula em natureza, e desvia
da assim da sua evolução normal ahi se transforma em 
assucar. Se, o trabalho de dèsassimilação se torna d'al-
guma forma exagerado acontece o mesmo. O assucar 
assim obtido, quer resulte directamente da alimentação 
quer indirectamente da dèsassimilação exagerada da dex
trina, não encontra oxygenio sufficiente para o comburir 
e apparece nas urinas. No primeiro caso a diabete é 
passageira porque se modifica com a alimentação; é 
apenas uma glycosuria; no segundo, é uma funcção al-
terade, é uma doença, a verdadeira diabete. 
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Os mesmos auctores reconhecem no systema ner
voso uma influencia poderosa sobre a producção de tal 
doença. O bolbo excitado de qualquer forma, como cen
tro que é de inervação vazo-motora, activaria a corrente 
sanguínea em todos os tecidos, e provocaria n'elles um 
trabalho de desassimilação exagerado. A diabete resul
taria pois da dissolução da parte amylacea dos nossos 
tecidos, da zoamylina. 

Os factos em que estes physiolosistas apoião o seu 
modo de ver são com effeito verdadeiros. 

O baço, os rins, os pulmões, etc. tratados pelo 
processo indicado por Cl. Bernard fornecem sempre uma 
certa porção d'aquella substancia, mas a interpretação 
que lhes dão não é rigorosa. É um facto assente que as 
substancias quaternárias e as gorduras fornecem substan
cia glycogene ; é falsa a não existência da funcção gly-
cogenica hepática ; e se esta substancia existe em todos 
os tecidos como parte integrante d'elles, qual a razão 
porque não havemos de ver n'ella o primeiro passo para 
a organisação definitiva e até talvez para a transforma
ção quaternária dos féculentes? 

Theoria de Pavy 

Esta theoria é posterior á de Bernard. 
É uma combinação da theoria d'esté ultimo com a 

de Rouget. 
Pavy tirou sangue do ventrículo direito d'animaes 

vivos por meio de um cathéter introduzido na veia ju-
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guiar. Este sangue não contém o minimo vestígio d'assu-
car exactamente como o do ventrículo esquerdo, ao passo 
que analysando o sangue no cadaver como fazia Ber
nard encontra-se muito rico em assucar. Além d'isso 
notou que o fígado não continha assucar se durante a 
vida injectássemos uma solução de potassa cáustica na 
veia porta ; e para se certificar de que a potassa não 
tinha destruído a glycose, mas apenas prevenido a sua 
formação, n'uma outra experiência deixou correr algum 
tempo antes de praticar a injecção. 

Notou também que pedaços de fígado congelados 
ou fervidos immediatamente depois de terem sido tira
dos a animaes vivos não continham assucar. 

De tudo isto concluiu que a formação d'assucar 
não é um phenomeno vital, mas sim um facto cadavé
rico. Demonstrou em seguida que a quantidade de gly-
cogene que se produz no fígado, depende em grande 
parte d'alimentaçao; que o amido hepático abunda quan
do a alimentação é amylacea, e existe n'esta proporção 
quando o assucar é addicionado ao regimen azotado, e 
que pelo contrario diminue com o uso d'uma alimenta
ção exclusivamente animal; d'aqui conclue que a gly-
cogene é produzida no fígado por uma transformação do 
assucar ou do amido ingeridos. 

Nega que a glycogene produza assucar normal
mente, mas sim gordura, e esta gordura d?origem gly-
cogenica tomaria parte na formação da bile, o que daria 
em resultado uma relação constante entre as quantida
des de glycogene e de bile produzidas. Seria este o pa
pel da glycogene no estado normal, esta fixar-se-hia no 
parenchyma do órgão e nunca passaria ao sangue; em 
certas condições normaes pfbderia fazel-o para se trans-
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formar em assucar, graças a um fermento sanguineo 
análogo á diastase. 

Penetrando assim o assucar no sangue, só uma 
muito pequena quantidade se transformaria em acido lá
ctico, o resto resistindo a todas as alterações passaria 
á ourina. 

•Briïcke e Jones sustentam que o assucar logo que 
exista no sangue ha-de apparecer nas ourinas em maior 
ou menor quantidade. 

Em que casos porém pôde a glycogene ganhar os 
vasos sangineos! i.° quando uma congestão do fígado 
consecutiva a uma perturbação respiratória, ás inhala-
ções de chloroformio, ou a esforços e pressões abdomi-
naes etc., comprimirem as cellulas hepáticas, espremen-
do-lhes de alguma forma o conteúdo; 2.0 quando houver 
alteração do sangue a veia porta, pois que a ligadura 
d'esté vaso determina a producção d'uma grande quan
tidade d'assucar no fígado; 3.° quando a influencia ner
vosa que normalmente impede a transformação da gly
cogene em assucar fôr suprimida, como acontece em 
seguida á picadura bulbar, á secção da medulla alon
gada ou da medulla espinhal ou em seguida á ingestão 
de certas substancias toxicas, como o curara, a strichy-
nina, etc., casos estes em que o fígado não se oppõe á 
transformação para que tende a glycogene. Até aqui 
Pavy, admitte uma simples glycosuria, para a verda
deira diabete apresenta outra explicação. Em virtude de 
falta d'actividade d<? fígado, o assucar fornecido pelos 
alimentos não se transforma em glycogene, pelo contra
rio atravessa aquelle órgão sem experimentar modifica
ção alguma, passa á circulação geral e determina assim 
uma glycosuria permanente* isto é,—verdadeira diabete^ 
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assucarada. D'esta forma explica o mesmo auctor a 
cura de certas diabetes pela suppressão dos feculentos, 
ao passo que a doença que resiste a este tractamento 
seria devida á transformação da glycogene em assucar, 
glycogene produzida pela alimentação albuminóide, ou' 
pelos próprios tecidos do nosso organismo. Em resumo, 
ha duas espécies distinctas de diabete assucarada; ou 
o assucar é produzido d'uraa maneira anormal, ou 
quando o organismo não tolera egualmente os différen
tes assucares, a glycosuria resulta da passagem directa 
do assucar ao sangue. 

. Esta theoria não é sustentável á face da physiolo-
gia. Não se comprehende como o systema nervoso possa 
impedir a acção, d'um fermento que ainda ninguém 
observou; o phenomeno que elle chama cadavérico pôde 
dar-se tanto no cadaver como durante a vida, e julga
mos mais natural attribuil-o a grande instabilidade da 
glycogene ; a tolerância do organismo para os différen
tes assucares é a mesma, exceptuando alguns casos to
dos elles se transformam em glycose. 

Theoria de Schiff 

Este auctor também não admitte a glycogenia phy-
siologica. Para elle o fígado não. produz a glycogene 
nem um fermento capaz de a transformar em assucar. 
A substancia que elle contem e que Schiff designa de
baixo do nome de inulina fornece só em circumstancias 
excepcionaes e pathologicas o assucar dos diabéticos. 
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Para esta inulina se transformar em assucar é preciso 
um fermento. Pavy dizia que a influencia nervosa só em 
casos especiaes permittia a acção d'esté fermento e que 
normalmente a prohibia. Schiff diz que normalmente o 
fermento não actua porque não existe, só se mostra de
pois da morte e durante a vida debaixo da influencia 
d'um obstáculo circulatório qualquer independente de 
séde ou de duração. Este fermento formado assim em 
qualquer ponto da economia espalhar-se-hia pela circula
ção geral, e na sua passagem pelo fígado transformaria 
em asssucar a inulina d'esté. Este fermento não existe no 
sangue normal, é desconhecido na sua natureza e por
tanto a saccharificação da inulina não pôde ter logar du
rante a vida. Apenas o individuo morre a sua formação 
é instantânea, pois que o assucar apparece logo no fí
gado. A causa d'esté phenomeno é a suspensão ou en
fraquecimento parcial ou geral da circulação. Schiff ligou 
algumas veias das patas em gatos; sobreveio a gan
grena, mas a pequena quantidade de sangue que pelas 
collateraes e pelas musculares chegava á circulação ge
ral era sufficiente para que no fim d'uni certo tempo se 
desenvolvesse no fígado o assucar que em seguida pas
sava ás ourinas. Fez experiências análogas, mais ou me
nos variadas n'outros animaes, a glycosuria manifes-
tou-se sempre; isto mesmo observou elle no homem 
após a ligadura d'um braço, conservada até á paralysia 
completa do movimento e da sensibilidade da mão. 
Com estes dados nega formalmente que as gangrenas 
sejam a consequência da diabete; são pelo contrario o 
phenomeno inicial que a distancia vai determinar a gly
cosuria. Estas perturbações circulatórias têem no dizer 
do mesmo auctor escapado á observação dos medicos, 

9 
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mas ellas existem sempre em qualquer parte do corpo. 
A diabete d'origem nervosa não é em ultima analyse 
mais que a consequência d'uma hyperemia do fígado 
por paralysia ou por irritação segundo os casos. Assim 
a diabete não é uma doença especial ou um processo 
mórbido particular, mas um symptoma commum a to
das as doenças que consistem em alterações nervosas 
ou circulatórias que determinam ou paralysias vasomo
t o r s ou enfraquecimento da corrente sanguineã. 

O fermento d'origem circulatória d'esté auctor ca
rece de demonstração. Se uma lesão circulatória se pro
d u z i a na região correspondente uma insufficiencia d'as-
similação, pôde haver alteração circulatória compensa
dora do lado do fígado, d'onde resulta a glycosuria. Por 
ultimo as gangrenas tanto podem ser causa como effeito 
da diabete. 

THEORIAS PANCREÁTICAS 

A primeira d'estas theorias a que Popper deu um 
certo desenvolvimento merece que lhe consagremos al
gumas linhas.; mas antes de expormos os factos experi-
mentaes capazes de a elucidar julgamos conveniente fallar 
rapidamente do papel que desempenha o pancreas na di
gestão e procurar quaes são os órgãos que lhe podem 
servir d'auxiliares. 

A secreção do sueco pancreatico é intermittente, 
está debaixo da dependência d'aeçoes reflexas que par-
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tem do intestino impressionado pelas matérias alimen
tares, e exerce sobre a digestão um triplo papel; ataca 
os corpos gordos, os feculentos e as matérias azotadas. 

Sobre as gorduras o sueco pancreatico tem uma 
acção ao mesmo tempo mechanica e chimica, emulsio-
na-as e transforma-as em glycerina e ácidos gordos. A 
prova anatómica, chimica, e experimental está nos fa
ctos seguintes : os lymphaticos somente se carregam de 
gordura no ponto em que termina o canal pancreatico. 
O sueco pancreatico agitado com óleo redul-o a uma 
fina emulsão (Cl. Bernard). Se supprimimos o pancreas 
as matérias gordas atravessam em natureza o tubo in
testinal; haja em vista as dejecções que muitos doentes 
apresentam. Segundo Cl. Bernard estas perturbações 
digestivas que consistem n'uma dyspepsia pancreática 
acompanham-se d'um emagrecimento rápido. Vulpian 
pensa que não é o único liquido da economia que gosa 
d'esta propriedade e tanto elle como Longet julgam este 
modo de ver muito absoluto, porque, se por uma fistula 
se faz correr o sueco pancreatico para o exterior, as gor
duras que passam do estômago para o intestino são 
ainda emulsinadas pelo sueco intestinal e pela bile J. 

O sueco pancreatico transforma os feculentos em 
dextrina; em glycose e em acido láctico. Esta metamor
phose é principiada pela saliva. Além da verificação ex
perimental que consiste em collocar a fécula em presença 
do sueco pancreatico, sabemos que depois da destruição 
do pancreas em aves, a materia feculenta apparece nos 
excrementos sem modificação. D'esta forma o pancrea-

i Curso de Vulpian, 1874, p. 72 e seguintes. 
6 

» 
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tina é um fermento ou antes a reunião de dois fermen
tos solúveis, o fermento glycosico e o fermento emulsivo. 

Se collocamos directamente em contacto com o 
mesmo sueco as matérias albuminóides, estas soífrem 
uma simples putrefacção ; mas na verdade a experimen
tação não se verifica nas mesmas condições que a diges
tão duodenal, pois que, se nas experiências os alimentos 
albuminóides foram previamente modificados pelo sueco 
gástrico e pela bile, são rapidamente dissolvidos debai
xo da influencia do sueco pancreatico. As matérias al
buminóides são transformadas em peptonas assimilla-
veis. Isto é confirmado pela clinica : individuos que teem 
atrophia pancreática expellem a carne incompletamente 
digerida, pois que esta só experimentou a acção do sueco 
gástrico. E ' pois este liquido um auxiliar do sueco pan
creatico. 

D'aqui resulta que a suppressão da funeção pan
creática traz comsigo perturbações digestivas graves 
que podem chegar até ao marasma ; mas se a physiolo-
gia nos explica a gravidade d'estas lesões, ainda nos 
não elucidou sufficientemente sobre a diabete ligada ás 
alterações do pancreas. 

Apresentados estes dados da physiologia do pan
creas vejamos se esta theoria é sustentável em face das 
seguintes objecções : a atrophia do pancreas é rara ; é 
uma lesão concomitante e não primitiva; existem ca
sos d'alteraçao grave do pancreas sem diabete ; certos 
doentes apresentam os symptomas de diabete pancreá
tica sem lesões do pancreas. 

Na verdade esta atrophia é rara, mas esta forma 
de diabete também o é, e dizemos forma porque consi
deramos a diabete como uma unidade mórbida, uma 
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■doença unívoca, sempre idêntica a si propria, apesar 
d'ella apparecer debaixo da influencia d'uni grande nu

mero de causas ; o modo como estas actuam é na ver

dade différente, mas o resultado é sempre o mesmo. 
Se a alteração do pancreas é o effeito da diabete e 

não a causa, que ainda está por demonstrar, como ex

plicar esta coincidência reproduzindose sempre nos 
mesmos doentes, com os mesmos symptomas, etc. ? 

O acaso não procede com esta regularidde, e se é 
uma lesão consecutiva por que não apparece em todos 
os diabéticos? 

Os casos d'alteracao do pancreas sem diabete con

comitante ainda não estão rigorosamente descriptos. 
Pôde a alteração ser parcial; podem no caso de 

distincção lenta os seus órgãos adjuvantes supprirlhe 
a funcção ; «podese, diz Bouchardat, não estar diabético 
com uma atrophia do pancreas ; a digestão dos feculan

tes é a principio mais difFicil, mas a pouco e pouco os 
fermentos do sueco gástrico adquirirão as propriedades 
especiaes do fermento do pancreas e a digestão dos fe

culentos executarseha no estômago.» 
Demais a atrophia do pancreas não é a única lesão 

capaz de determinar os symptomas especiaes da dia

bete, pois que uma simples modificação funccional do 
órgão como o refluxo do seu produeto de secreção para 
o estômago, pôde determinar a doença. N'este caso a 
dissolução dos feculentos effectuarsehia n'este órgão e 
o individuo tornarsehia glycosurieo (Bouchardat). 

Demonstrada assim a existência d'uma lesão pan

creática como causa d'uma forma de diabete, a diabete 
magra, vejamos se os dados da physiologia estão d'ac

cordo com os factos. 
* 
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Já no século passado, Haller tirando a cães o pan
creas, tinha notado que estes animaes se tornavam ex
tremamente vorazes e ao mesmo tempo sequiosos. Bou-
chardat repetiu estas experiências mais tarde, e pelo es
tudo que fez do phenomeno foi levado a edificar a theo-
ria pancreática que é uma leve modificação da primeira 
que elle apresentou, a theoria gástrica. Em toda a le
são do pancreas, diz elle, ha um emagrecimento extremo, 
e os tegumentos do abdomen estão como que colladoa 
á columna vertebral. Se a saliva e o sueco pancreatico 
forem supprimidos, o estômago será o encarregado da 
digestão que estava a cargo do intestino. 

D'aqui resulta uma perversão da secreção gástrica, 
d'onde as lesões das glândulas estomacaes notadas na 
autopsia. Continua depois a sua theoria como já tive
mos occasião de ver quando exposemos a theoria gás
trica do mesmo autor. 

Diffère muito d'esta a theoria de Popper. Segundo 
este, o pancreas decompõe a gordura em ácidos gordos 
e em glycerina; unidos á glycogene do fígado estes áci
dos gordos, formam os ácidos da bile; se a funeção 
pancreática é impedida, o figado não recebe mais áci
dos gordos, ou se os recebe é em pequena escala, e a 
glycogene, que não pôde já ser transformada em ácidos 
biliares, é constantemente transformada em assucar que, 
em quantidade excessiva para ser oxydado, passa ás 
ourinas. 
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Outra theoria pancreativa é a de Pink e Heide-
nhaim, que por uma serie de trabalhos rigorosos, con
firmam, por uma outra forma, as ideias de Bouchardat 
de maneira a porem fora de duvida, no dizer d'alguns 
auctores, a glycosuria pancreática. Estes auctores de
monstraram na verdade, que o assucar de fécula, para 
se transformar no fígado em assucar hepático, precisa 
soffrer previamente o contacto dos sucos gástrico e pan-
creatico. Quando existe uma lesão do pancreas o assu
car passa sem ser modificado pelo figado e é eliminado 
pelos rins, o que constitue uma glycosuria que pôde tor-
nar-se permanente. 

O facto existe na verdade, seja qual fôr a explica
ção que d'elle se possa dar. 

Theoria de Cantani 

Este auctor escreveu um importante livro sobre a 
diabete assucarada e o seu tratamento dietético, e as 
suas doutrinas fundadas principalmente em factos veri
ficados n'um grande numero d'observaçoes suas podem 
resumir-se da seguinte forma: os diabéticos mesmo 
quando não fazem uso algum de feculentos ou assuca-
rados, espellem grandes porções d'assucar pela via renal, 
em quanto que nos indivíduos sãos a ingestão d'uma 
quantidade abundante d'assucar não determina aquelle 
phenomeno. 

D'aqui concluiu que havia differença entre o assu
car dos diabéticos e o dos individuos sãos, e para es-
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tabelecer esta differença denominou o primeiro, para-
glycose, porque é muito pouco oxydavel e por isso atra
vessa o organismo sem alteração, para o qual constitui
ria um verdadeiro corpo estranho, em opposição ao se
gundo que é a verdadeira glycose eminentemente oxy
davel e capaz de se comburir com a maior facilidade no 
sangue, não apparecendo portanto nas ourinas. D'esta 
forma o oxygenio que entra em cada inspiração não 
tendo o assucar normal com que se combine, vai ata
car, por isso mesmo que fica livre, as gorduras e os al
buminóides, d'onde a amaciação diabetica e a presença 
na ourina da ureia, dos uratos e outras substancias que 
foram assim anormalmente desassimiladas e oxydadas. 
Além d'isso, por meio do apparelho polarisador confir
mou a mesma differença estabelecida entre os dous as-
sucares. 

Para destruir tudo isto não é preciso grande nu
mero d'argumentos. E ' falso que a introducção acciden
tal de grandes quantidades d'assucar ou uma alimenta
ção feculenta exagerada não traga comsigo uma glyco
suria passageira. 

A chimica ainda não demonstrou a existência que 
o auctor admitte entre a glycose normal e a diabetica. 
O desvio para a direita que esta ultima imprime á luz 
polarisada pôde mais facilmente explicar-se pela impu
reza d'essa substancia, devida por exemplo á presença 
d'uma leve porção d'urêa, de creatina, etc. Por fim, ê 
permittido duvidar do grande numero de diabéticos, que 
elle diz ter curado ; podiam ser, pelo menos em parte, 
simplesmente glycosuricos. 
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* * 

Vimos pela exposição que fizemos das theorias da 
diabete ainda em voga que nenhuma explicava cabal
mente o seu mechanismo pathogenico. Em todas ha 
uma porção de verdade, mas nenhuma corresponde ao 
nosso desideratum. Umas explicam o phenomeno por 
uma producção d'assucar maior que a normal, outras 
por uma destruição insuficiente d'esté mesmo principio. 
Umas quando muito explicariam a glycosuria, mas não 
a diabete; outras são simples hypotheses. 

Chegou pois o momento de nos decidirmos ; antes 
porém de o fazermos seja-nos permittido expor algu
mas considerações relativas ás différentes formas da 
diabete. 

E ' empreza difficil e ousada procurar chegar a resul
tados definidos em um assumpto tão cheio de duvidas 
e de hypotheses, mas para expormos a impressão que 
recebemos da leitura d'alguns livros com relação a este 
capitulo da pathologia diremos que a diabete é uma 
unidade pathologica apezar do grande numero de causas 
que podem produzil-a, o que não obsta a que a sua pa-
thogenese seja pouco variada. Effectivamente a doença 
em questão parece á primeira vista ser influenciada por 
muitas circumstancias différentes; talvez o seja, mas o 
que aqui queremos fazer sentir é que, com muito pouca 
differença, todas, em ultima analyse, se comportam da 
mesma maneira. 
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Poucas doenças ha que sejam susceptíveis de se 
apresentarem debaixo de formas tão variadas, o que 
Prout já notou, pois que affirma nunca ter encontrado 
dois casos d'esta affecção absolutamente similhantes. 
Este estudo que ainda está por fazer é do mais alto in
teresse para a therapeutica; pena é que a sciencia não 
possua ainda documentos sufncientes para se pronunciar 
a tal respeito. Aproveitando porém alguns elementos 
que existem dispersos distinguiremos seis formas etio
lógicas de diabete. 

Se uma doença definida deve sempre ter causas 
similhantes, uma evolução especial, uma lesão anató
mica idêntica, a diabete como a descrevem a maior 
parte dos auctores não pôde ser considerada como tal. 
Pois bem, mostraremos que longe de ser um complexo 
pathologico, ella é uma única doença que em relação ás 
causas que a determinam pôde apresentar as différentes 
formas etiológicas : a gottosa ou urica, a gástrica, a 
hepática, a cerebral, a magra e a polysarcia. 

A diabete gottosa ordinariamente pouco grave apre
senta symptomas geralmente pouco accentuados e é or
dinariamente intermittente. 

E' especial aos indivíduos atacados da diathese 
urica e as suas manifestações alternam com as d'esta 
diathese. 

A diabete gástrica, ligada a perturbações d'esto-
mago, tem symptomas mais accentuados e muitas ve
zes é precedida ou acompanhada d'um estado dyspe-
ptico. E ' mais que as outras formas consideravelmente 
influenciada pelo regimen, o que nem sempre traduz 
uma grande gravidade. 

& forma hepática é mais séria que as preceden-
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tes, pois que está ligada a alguma alteração anatómica 
ou funccional do fígado, órgão em que, assim como n'ou-
tros, se produz a glycogene. 

& forma cerebral, cuja gravidade é por todos co
nhecida, é muito frequentes vezes hereditaria. Podemos 
abranger n'esta forma a diabete syphilitica, não a que 
resulta d'um estado geral diathesico, mas sim d'uma le
são especifica terciária. 

Restam-nos a diabete magra e a diabetepolysarcica. 
A diabete polysarcica apparece insidiosamente e 

principia a manifestar-se por um desenvolvimento do 
tecido adiposo que ás vezes dura annos ; a diabete ma
gra não tem este primeiro periodo e começa a manifes
tar-se por symptomas muito accentuados : a polydipsia, 
a polyuria e a glycosuria apresentam dentro em pouco 
uma intensidade considerável, em quanto que na forma 
polysarcica estes phenomenos apparecem insensivelmen
te, e ás vezes só passados annos attingem o seu máxi
mo. A autophagia sobre tudo é muito tardia n'esta ul
tima, o doente pôde entregar-se ás suas occupações por 
bastante tempo depois do apparecimento dos primeiros 
symptomas; o diabético magro pelo contrario perde as 
forças desde o principio, e torna-se n'alguns mezes inca
paz de executar qualquer trabalho. 

Esta differença existe também em cada symptoma 
considerado separadamente. Na diabete gorda, a glyco
suria estabelece-se lentamente e chega a fornecer 100 a 
20o«r- d'assucar; na diabete magra existe desde as pri
meiras semanas, e mais tarde traduz-se pela excreção 
de 5oo a i:8oogr- de assucar. Nos diabéticos magros é 
sempre o mesmo órgão que está primitivamente affe-
ctado, o pancreas ; nos outros pôde ser alternativamente 
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o fígado, o systema nervoso, etc. Na forma magra a 
doença dura dois ou três annos, ha uma depressão ge
ral, enfraquecimento, emagrecimento, appetite diminuí
do, symptomas thoraxicos mais ou menos accentuados 
(pneumonia chronica ou tuberculose) e em geral marcha 
sempre para uma terminação fatal ; na segunda a dura
ção pôde chegar até quatro annos, aquelles symptomas 
ou são pouco intensos ou não existem, e o prognostico 
é relativamente benigno. Na etiologia da forma gorda 
figuram a hereditariedade, a gotta, e a obesidade, na 
outra não ha nada d'isto. A forma gorda é quasi exclu
siva das classes ricas, ao passo que a outra é das 
pobres. 

Esta innumeração das formas principaes da diabete 
é evidentemente muito incompleta por falta de dados 
scientificos ; mas todos devemos reconhecer que esta se
paração é altamente importante, porque no principio, 
quando as causas actuam differ en temente para produ
zir a doença, podemos intervir vantajosamente depois 
de feito o diagnostico etiológico, isto é, depois de co
nhecida a forma da diabete que se nos depara, pois que 
mais tarde quando a economia está profundamente al
terada, alteração para a qual tendem todas as formas, 
os nossos meios de pouco podem servir. 

Agora que conhecemos estas seis formas da nossa 
doença vejamos que relação pôde existir entre ellas e as 
suas causas, como estas se comportam a principio, como 
o resultado final é sempre o mesmo, n'uma palavra, di
gamos francamente qual a nossa opinião, i 

. E em primeiro logar resumamos o que se passa no 
estado normal. 

Dissemos no principio d'esté trabalho que a diabete 
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constituída era uma dystrophia constitucional, uma al
teração profunda da nutrição em que a renovação mo
lecular estava muito longe do seu typo normal, e, para 
accentuarmos bem este nosso modo de ver, digamos 
qual o papel do assucar na economia. 

E ' uma verdade incontestável que os feculentos são 
transformados em assucar para serem absorvidos. 

Os agentes d'esta transformação são a saliva e o 
fluido pancreatico. Os vasos que primeiro recebem esta 
substancia são a veia porta, as veias portas accessorias 
e accidentalmente os chyliferos. D'esta forma o assucar 
é espalhado por todo o organismo, indo a maior parte 
directamente ao figado. Qual será porém o papel que 
esta substancia tem a desempenhar na economia? Será 
exclusivamente destinado a uma combustão cujo resul
tado final é acido carbónico e agua ? Não o cremos, por
que a observação diária demonstra exactamente o con
trario. Quantos indivíduos, quantos animaes se alimen
tam quasi exclusivamente de feculentos ? Pois bem, se 
todo o assucar absorvido é destinado ás oxydações, ou 
hydratações, como é que estes animaes vivem, como 
crescem e como engordam? 

E1 claro que as substancias azotadas que podem 
ser fornecidas por esta alimentação, ou mesmo a gor
dura, pois que a cera se encontra n'estas substancias, 
são em quantidade insignificante e de forma nenhuma 
podem supprir as necessidades orgânicas. Por outro 
lado a quantidade de glycose que se encontra no sangue 
é uma regra constante mesmo quando a alimentação é 
quasi exclusivamente feculenta, e em todo o caso varia 
dentro de limites estreitos. 

Como explicar estes phenomenos? O assucar ab-
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sorvido difunde-se por todo o organismo, dirigindo-se a 
maior quantidade ao fígado. 

Que destino tem? Evidentemente vae ser organi-
sado, vae ser transformado n'um corpo que cada vez 
mais se approxima da propria substancia dos nossos te
cidos, vae ser transformado em glycogene no fígado e 
mais órgãos, pois que, Sansão e Rouget, entre outros, 
notaram a sua existência em todo o organismo. 

Se isto se passa em todos os órgãos, o fígado não 
é a sede exclusiva d'esta funcção, e se n'elle se dá em 
maior escala, é porque o seu volume, a sua situação, as 
suas relações vasculares e a sua actividade funccional 
como órgão secretor da bile facilitam esta metamorpho
se. Mas ainda assim toda a glycose que atravessa a veia 
porta não é transformada n'aquelle órgão, e uma certa 
parte ganha a circulação geral, indo addicionar-se á que 
foi absorvida pelos chyliferos e pelas portas accessorias. 
D'esta forma a glycose não é d'uma só vez transfor
mada em glycogene, mas sim gradual e successivamente 
como se prova pela sua presença constante nas ourinas 
em quantidade infinitesimal. A circulação supra-hepatica 
leva sempre glycogene para todo o organismo, con-
junctamente com a glycose destinada a soffrer em 
parte aquella transformação e em parte a ser oxy-
dada. 

Dado assim o primeiro passo evolutivo da assimi
lação do assucar, os outros escapam-nos quasi comple
tamente. E ' para nós certo que a glycogene ou antes a 
zoomylina é uma substancia plástica, isto é, destinada a 
ser directa ou indirectamente assimilada. Alguém affirma 
que já no figado ella se transforma em gordura, o que 
nada nos repugna admittir, e qual a razão porque não 
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se ha de ella transformar em substancia quaternária 
visto que a respiração lhe fornece azoto? 

A theoria Cl. Bernard que consiste em admittir a 
transformação da glycose em glycogene só e exclusiva
mente para o simples facto d'armazenagem, parece-nos 
pouco acceitavel ; porque em primeiro logar a natureza 
poderia lançar mão doutro meio de deposito mais aper
feiçoado e sem haver necessidade de transformação chi-
mica, em segundo logar a quantidade de glycogene no 
fígado é, termo medio, de i,5 a 2 % n o s différentes ani-
maes, quantidade que de forma nenhuma está em rela
ção com a que foi absorvida. A transformação normal 
da glycogene hepática em glycose é pois inadmissivel. 

Exposemos até aqui a origem alimentar da glyco
gene proveniente dos feculentos e dos assucarados inge
ridos ; mas o fígado e como elle os músculos, etc. fabri
cam glycogene á custa d'outras substancias. Salomão viu 
o augmento da glycogene consecutivo a uma injecção 
d'azeite, e a glycerina injectada no intestino compor-
ta-se da mesma forma. 

A acção da gelatina é também manifesta, a das ou
tras substancias azotadas ainda não é positiva. O me-
chanismo d'estas transformações não está ainda eluci
dado ; talvez seja devido a um desdobramento das subs
tancias albuminóides em glycogene e em urêa, ou a 
qualquer outra modificação (Cl. Bernard e Ktihne). 

A formação da glycogene independente da alimen
tação é ainda muito obscura; a hypothèse de Heyn-
sius e Ktihne que consiste em considerar a glycocolla 
como desdobrando-se em urêa e em glycose e esta ul
tima transformando-se em glycogene, não tem ainda a 
èancção dos outros experimentadores. Feitas estas con-
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siderações physiologicas continuemos a expor a patho-
genese da diabete. 

Qualquer das causas referidas na primeira parte 
do nosso trabalho basta por si só para determinar a 
diabete; mas todas se comportam da mesma forma? a 
principio não; cada uma d'ellas pôde determinar esta 
doença, mas é forçoso reconhecermos grandes differen-
ças na sua acção. Nem podia ser d'outra forma. 

O augmente de assucar no sangue é o seu primeiro 
eífeito, mas isto não basta para constituir a diabete. De
pois da glycemia manifestam-se em alguns casos pro
fundas alterações da nutrição que são o elemento mais 
importante da doença. 

D'ahi a importantíssima distincção entre as duas 
formas clinicas da diabete segundo é ou não acompa
nhada de azoturia. 

Os diabéticos não azoturicos vivem regularmente 
com a sua aífecção e podem durar muito tempo porque 
n'elles não ha desassimilação exagerada; ha os outros 
symptomas dependentes da fabricação da glycose á custa 
da alimentação. Os azoturicos pelo contrario apresentam 
desde logo ou no fim de pouco tempo uma polyphagia 
intensa acompanhada de consumpção. O seu caracter 
essencial e pathognomonico consiste na desassimilação 
dos albuminóides que se traduz por perdas enormes em 
urêa pelos rins, pela pelle e até mesmo pelo tubo di
gestivo. N'estes indivíduos a alimentação exclusivamente 
azotada ou a dieta completa não impedem a continua
ção da glycosuria. 

D aqui resulta uma differença bem accentuada en
tre estas duas formas clinicas que correspondem ás 
duas ultimas formas do nosso grupo etiológico, isto é, 
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á forma gorda e á forma magra. Esta ultima é a ver
dadeira diabete assucarada, é a phtisica assucarada, 
sempre grave, que na maioria dos casos zomba da the-
rapeutica. 

Feitas estas considerações vejamos no que consiste 
a diabete. Todas as causas determinantes d'esta doença 
são incluidas nos grupos apontados ; ou pertencem ao es
tômago, ao fígado, ao systema nervoso ou são diathesi-
cas (diathese gottosa) ou estão subordinadas á obesidade 
ou a um empobrecimento orgânico primitivo ou conse
cutivo. Todas estas causas tendem a produzir a diabete 
magra. A glycose depois de absorvida é destinada na 
sua quasi totalidade a experimentar uma serie de meta
morphoses para se tornar histogenetica, sendo a parte 
restante oxydada e eliminada debaixo da forma de agua 
e acido carbónico. 

Depois de diffundida por todo o organismo a gly
cose histogenica é transformada em glycogene, dando-se 
esta transformação em maior escala no fígado. 

Este é o primeiro passo para a sua assimilação. 
Se por varias causas que já especificámos esta trans

formação no fígado se exagera de forma que se não 
effectue a completa assimilação da glycogene, esta em 
virtude da sua pouca estabilidade transforma-se de novo 
em assucar combinando-se com a agua do soro sangui-
neo, d'onde a glycemia e consecutivamente a glycosuria. 
Uma pequena porção do assucar circulante volta ao 
fígado, mas não se fixa n'esta viscera porque não escas
seiam ahi os materiaes de formação. 

Acabados estes o caso muda de figura. Parte do 
assucar circulante é de novo transformado em glycogene 
e a outra parte vae-se eliminando pelos rins. 
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Tal é o mechanismo da glycosuria simples passa
geira ou intermittente se durante a nova digestão a fun-
cção hepática ainda é exagerada. 

Havendo certas perturbações digestivas (as conse
cutivas a certas lesões do pancreas, por exemplo) ou 
sendo vicioso o regimen alimentar de tal sorte que em 
um dado momento a glycose seja absorvida em quan
tidade exagerada, os phenomenos mórbidos succedem-se 
da mesma forma. 

Em taes casos a substancia glycogene que se trans
forma em assucar é eliminada, perde-se para a assimi
lação e a nutrição dos elementos anatómicos altera-se. 
Se a perturbação é passageira, os elementos anatómicos 
readquirem o seu estado normal e tudo se régularisa. 

No caso contrario, e é assim que comprehendemos 
a lei de continuação de acção invocada por Bouchardat, 
entram em desagregação molecular transformando-se di
rectamente em glycogene e esta em assucar que é excre
tado. Como, porém, os princípios albuminóides não fal
tam ainda no sangue e são regularmente assimilados, a 
azoturia não existe. 

E1 para muitos auctores verdade assente que os al
buminóides se transformam em glycogene no figado e 
talvez nos tecidos principalmente quando a alimentação 
não é mixta. Pois bem, no caso em que tal transforma
ção se der, a decadência orgânica será completa, todo o 
organismo se metamorphoseará em assucar, mas como a 
phase regressiva que experimentam os albuminóides é 
mais longa do que a dos feculentos, aquelles serão eli
minados debaixo da forma de ureia. A gordura ir-se-ha 
comburindo, irá supprir aos albuminóides e por fim será 
também arrastada ao mesmo abysmo. 
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Tal é o modo como se constitue a verdadeira dia
bete assucarada, a diabete azoturica. 

Esta forma de diabete dependente ordinariamente 
da diathese urica, das alterações nervosas ou da obesi
dade pôde ainda principiar por uma leve glycosuria á 
qual se segue uma decadência acentuada da nutrição 
orgânica. 

Parecem fallar bem alto em abono d'esté nosso 
modo de ver os casos de traumatismos, as gangrenas, 
os abcessos, os phlegmões, os anthrax, etc., que provo
cados ou espontâneos apparecem no decurso d'esta 
doença. 

Tal é a nossa opinião que baseamos na interpreta
ção dos factos observados pelos différentes auctores e 
sobre tudo na therapeutica que melhores resultados tem 
dado, cujo mechanismo perfeitamente se ajusta á mesma 
interpretação. 

t 



TERCEIRA PARTE 

T R A T A M E N T O 

As indicações curativas da diabete dependem ne
cessariamente do sentido em que fôr resolvido o pro
blema pathogenico e emquanto as opiniões auctorisadas 
não chegarem a um accôrdo, ha de haver tantas varie
dades no tratamento d'esta doença quantas são as theo-
rias propostas para a explicação da sua pathogenia. 

Exporemos os différentes methodos de tratamento 
correspondentes ás theorias que apresentámos, e para 
seguir a mesma ordem principiemos pela de Bouchardat. 

Este medico dividiu o seu methodo de tratamento 
em hygiene e regimen, e eífectivamente a sua doutrina 
devia forçosamente conduzir sobre tudo ao máximo cui
dado pela alimentação dos doentes. Principiou por sup-
primir da alimentação os feculentos de toda a espécie, 
o pão, as batatas, as farinhas alimentares, as legumino
sas, como as ervilhas, os feijões, etc., e egualmente o 
assucar e alimentos assucarados, bem como as frutas 
contendo muita glycose, taes como as uvas, as maçãs, 

* 
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as peras, etc., etc. Supprimiu também, no caso de ser 
mal tolerado pelos doentes e de augmentar a glycosuria, 
o leite por causa da lactina que contem. Proscreve to
das as bebidas assucaradas ou gazosas, entre outras, a 
cerveja fabricada de ha pouco, a cidra, os vinhos novos,, 
etc., etc. Faz consistir a alimentação em carnes de toda 
a natureza, em peixe do mar ou do rio, em queijo, ovos, 
etc., etc., e substitue o pão ordinário por pão de farel-
los ou de gluten addicionado d'uma maior proporção de 
chloreto de sódio do que a habitual. Aconselha o vinho 
tinto de Bordéus ou de Borgonha addicionado d'uma 
pequena porção d'agua ordinária, e não prohibe, sendo 
moderado, o uso do chá, do café, do rhum, e mais be
bidas levemente excitantes. 

Faz collocar os doentes nas melhores condições hy-
gienicas possiveis, e aconselha-lhes o exercício, consis
tindo em passeios, gymnastica, equitação e esgrima, 
que elle destina a determinar uma combustão mais com
pleta da glycose. 

É certo que este tratamento presta relevantes ser
viços na glycosuria permanente sem azoturia, isto é, na 
falsa diabete, ou então quando o doente está ainda no 
período em que a glycosuria está dependente da ali
mentação feculenta. Na verdadeira diabete é perfeita
mente insufficiente, e de forma nenhuma devemos per
der de vista que n'esta forma do processo diabético, o 
doente expelle assucar fornecido pela alimentação fecu
lenta, pela alimentação azotada, e o que mais é, pela 
sua propria substancia. Mas não devemos esquecer que 
o regimen quasi exclusivamente animal chega a um certo 
ponto em que produziu tudo o que podia produzir, e 
quando um erro nas proporções dos alimentos é con" 
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servado por muito tempo, os órgãos ou tecidos encar
regados de transformar esses alimentos, de os tornar 
aptos para a nutrição, adoecem cançados pelo excesso 
do seu funccionalismo. 

E isto o que acontece nos verdadeiros diabéticos 
em que o uso exclusivo d'alimentos azotados com sup-
pressao total dos feculentos, fatiga bem depressa o es
tômago, impede a regularidade das digestões e deter
mina dyspepsias, que repetidas determinam uma anemia 
ás vezes muito accentuada. É portanto inconveniente 
privar de feculentos os doentes chegados a esta forma 
da doença, porque d'esté modo não fazemos mais que 
abreviar-lhes os dias. 

O tratamento da diabete pelos alcalinos é deduzido 
da theoria de Mialhe. Estas substancias têem sido dadas 
debaixo de todas as formas: Will aconselhava a agua 
de cal; Trailer e Huflland aconselhavam o uso da ma
gnesia calcinada; Bouchardat e outros empregavam o 
carbonato de amoniaco; Mialhe diz ter tirado bons re
sultados do bi-carbonato de soda. 

D'uma maneira geral todos estes preparados alcali
nos diminuem a glycosuria e os symptomas concommitan-
tes; o seu uso é geralmente espalhado. Hojerecorre-se com 
grande vantagem ás aguas minero-medicinaes de Vichy, 
de Vais, de Carlesbad, etc.,havendo mesmo quem affirme 
que os doentes, mesmo os affectados de verdadeira dia
bete accusam grandes melhoras quando fazem uso por 
algum tempo d'estas aguas nas proprias estações. Kiitz 
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affirma exactamente o contraria: a glycosuria não dimi
nue nem durante nem depois do tratamento ; as leves 
melhoras que os doentes experimentam devem ser attri-
buidas á influencia do regimen; nos casos leves a agua 
acompanhada d'uma alimentação pouco hydro-carbo-
nada supprime, é verdade, o assucar, mas somente du
rante a duração do tratamento. 

Seja qual fôr a theoria que se adopte é verdadeira 
a utilidade dos alcalinos no tratamento da diabete ; ve
remos quando exposermos o nosso'methodo de trata
mento qual o mechanismo porque actuam. 

Reynoso lembrou-se, para combater a causa da dia
bete, de fornecer ao sangue o oxygenio que lhe faltava, 
e para isto aconselhou inhalações de oxygenio, e o uso 
d'agua oxygenada. 

Alguns auctores notaram com estes meios uma di
minuição da glycosuria; Griesinger e P. Bert provaram 
que o oxygenio em inspirações não dá nenhum resultado 
favorável, o que o primeiro explica pelo resultado dos 
seus trabalhos que provam que este gaz não actua so
bre o assucar oxydando-o, e o segundo demonstrando 
que a glycose se destroe mais facilmente ao ar livre do 
que debaixo d'uma pressão de oxygenio. 

Também foram aconselhados compostos chimicos 
ricos em oxygenio como o chlorato e permanganato de 
potassa ; mas dois contras aqui apparecem : não está 
provado que estas substancias se decomponham no or-
organismo fornecendo oxygenio ; se isto se dér, o oxyge-
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nio assim produzido tanto poderá atacar o assucar como 
as gorduras e os albuminóides, e portanto em vez de 
curar a doença fazel-a-ha recrudescer. 

A theoria Cl. Bernard devia suppôr e suppõe effe-
ctivamente uma medicação appropriada. Comprehende 
os revulsivos na região hepática e bulbar, a electrisação 
dos nervos vagos, a hydrotherapia, emfim os medica
mentos considerados como sedantes do systema nervoso, 
o ópio, a Valeriana, o castoreo e o brometo de potássio ; 
todos estes meios são mais ou menos vantajosos no tra
tamento da diabete, os revulsivos e a hydrotherapia só 
utilisam na falsa diabete. 

A ideia da presença d'um fermento no sangue con
stituindo para Pavy e Schiff a base das suas theorias, o 
tratamento da diabete devia consistir no uso de sub
stancias anti-fermenteciveis; o acido phenico e o salicilico 
foram seguidos de êxito nas mãos de Muller em dois ou 
três casos ; mas quando um estudo mais completo e 
uma observação mais rigorosa demonstraram que estas 
substancias não actuavam senão nos casos mais leves, 
que mesmo n'estes casos o seu aproveitamento não era 
constante e que não prevenia as reincidências da doença, 
este mçthodo de tratamento foi posto de parte. 

As theorias pancreáticas suppõem também um me-
thodo therapeutico. Efectivamente se os meios apre-
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sentados por Bouchardat podem attenuar a glycosuria 
symptomatica d'uma lesão pancreática, a indicação cau
sal fica por preencher, por outros termos, o tratamento 
d'esta variedade de diabete tem indicações especiaes 
além das que geralmente são inhérentes ás outras formas. 

E' bem evidente que somos incapazes de combater 
esta lesão material; todos os nossos esforços devem 
pois procurar supprir a funcção do sueco pancreatico. 
N'este ponto só os conhecimentos physiologicos nos 
podem fornecer algumas indicações : estimular o func-
cionalismo dos órgãos que são auxiliares do pancreas 
e substituir a digestão pancreática por meios artifi-
ciaes. Os órgãos digestivos que podem supprir o pan
creas são as glândulas salivares para os feculentos, o 
estômago para os albuminóides e o fígado para as ma
térias gordas. A suppressão dos feculentos e a alimen
tação azotada acha-se também indicada; quanto ás di
gestões artificiaes obteem-se principalmente adminis
trando aos doentes pancreatina. Em alguns casos de 
perturbações gástricas a pepsina daria bom resultado. 
E ' este o tratamento instituido por Lancereaux. 

O tratamento de Cantani consiste em não dar ao 
doente nem assucar nem nenhuma substancia de natu
reza feculenta ou assucarada, e em instituir o uso ex
clusivo de carne e de alcool diluido para substituir o 
vinho. Este regimen determina, segundo o mesmo au-
ctor, o desapparecimento do assucar das ourinas, e 
como é necessário utilisar o oxygenio que em vez de 
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oxydar o assucar vae comburir as gorduras e os albumi
nóides aconselha o emprego d'um alimento muito com
bustível como é o acido láctico que Cantani dá na 
dose de 10 a i5 grammas por dia. Este tratamento cu
raria a diabete, o desapparecimento do assucar teria lo-
gar no maior numero dos casos no fim de três dias, ex
ceptuando comtudo os casos incuráveis. Já criticámos a 
theoria d'esté auctor e os resultados do seu tratamento 
ainda não foram confirmados por ninguém. Forster de
monstrou que o acido láctico pôde prestar alguns servi
ços na glycosuria, ou ainda na primeira forma da dia
bete, mas na diabete azoturica é completamente inefficaz. 

Muitas outras substancias foram administradas. 

O tratamento da diabete não é tão simples como á 
primeira vista poderia parecer. A cada theoria corres
ponde uma definição e um methodo de tratamento. 

EfFectivamente se nos fosse dado tractar um doente 
affectado de diabete, a nossa attenção fixar-se-ia na in
dicação causal, na mórbida e na symptomatica. 

INDICAÇÃO CAUSAL. — O sublata causa tollitur effe-
ctus não tem na presente occasião aquelle valor que 
em muitos casos todos lhe reconhecem. É para nós 
convicção profunda que as différentes causas d'esta 
doença operam de modos diversos a principio, mas que 
afinal o resultado é commum, e contrariamente á opi
nião de Lancereaux consideramos a diabete como uma 
unidade mórbida com as suas formas etiológicas e cli-
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nicas, e não como um complexo pathologico. A única 
característica essencial d'esta doença consiste na pertur
bação da renovação molecular, perturbação que como 
sabemos pôde ser primitiva, ou consecutiva a qualquer 
desordem digestiva, nervosa, respiratória, etc. Pois bem, 
muitas vezes as causas escapam-nos completamente, ou
tras vezes apesar de nos serem bem evidentes, as des
ordens orgânicas já estão tão adiantadas na sua evolução 
que é impossível suspendel-as pela simples suppressão 
d'aquellas; casos ha também em que tal suppressão 
será impossível. 

Das causas predisponentes a que mais vezes se faz 
sentir e a que por via de regra determina casos mais 
graves é sem duvida a hereditariedade. A investigação 
d'esta causa nem sempre é fácil, e mais difficil ainda é 
combatel-a. Aproveita-nos porém para o prognostico, 
e muito principalmente para a prophylaxia. 

Manifestado um caso n'uma familia, é de toda a 
prudência prevenirmos todos os seus membros com um 
tratamento conveniente que consistirá no uso de meios 
hygienicos appropriados. O regimen alimentar deverá 
ser objecto da maior attenção; a alimentação será prin
cipalmente albuminóide, mas não exclusiva; o ferro, a 
quassia, a quina, o óleo de fígado de bacalhau ser-lhes-
hão prescriptos bem como os tónicos digestivos, como 
a pepsina, a pancreativa, o vinho generoso e mesmo al
gumas bebidas levemente excitantes. O uso exagerado 
dos feculentos, o assucar de qualquer forma empregado 
deverão ser-lhes prescriptos. A habitação insalubre, o 
trabalho exagerado, etc., e todas as circumstancias que 
podem actuar desfavoravelmente deverão ser evitadas. 
A gymnastica, a hydroterapia, os passeios no campo 
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também luctam vantajosamente contra a predisposição 
hereditaria para a diabete. 

Por fim no decurso de qualquer doença, ou quando 
tiverem soffrido impressões moraes fortes ou deprimen
tes, as ourinas d'estes indivíduos deverão ser examina
das frequentes vezes. 

A influencia hereditaria indirecta, bem como a exis
tência nos progenitores da gotta, das areias, e também 
segundo Charcot das différentes névroses, indicam o em
prego de meios prophylacticos análogos. 

O temperamento e a obesidade como causas d'esta 
doença não devem ser descuradas. Ambos elles se an-
nullam com a alimentação e com os demais meios que 
têem, como resultado certo, um estimulo nutritivo. 

Todas as edades são subjeitas ao apparecimento da 
doença que nos occupa, mas na infância, segundo Le
roux, o perigo é maior. Não é talvez a influencia d'esta 
idade, julgamos nós, que n'este caso actua, pois que 
n'ella todos os actos bio-chimicos e bio-dynamicos se 
exercem com uma actividade e regularidade inexcediveis, 
e se esta doença como muitas outras é propria d'esta 
edade, isto depende d'uma outra circumstancia ; refí-
ro-me á educação, que entre nós se confia ordinaria
mente a um director de collegio. Quantos individuos não 
vemos nós succumbirem frequentes vezes n'aquellas 
condições á thisica pulmonar, ás scrophulas e mesmo 
quem sabe se á diabete? Queríamos protestar severa
mente contra estes restos de jesuitismo, contra estes 
antros de sórdida desmoralisação e relaxação em que os 
directores exploram covardemente os pães dos collegiaes, 
tiram a estes o que elles têem de mais nobre e elevado, 
offuscam-lhes a intelligencia, e vão assassinando lenta-
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mente á fome, com castigos exagerados e mais meios 
deprimentes que têem ao seu alcance. O futuro porém 
fazer-lhes-ha a devida justiça. 

A influencia do sexo não apresenta nenhuma indi
cação especial. 

Este grupo de causas predisponentes sendo regular
mente attendido já nos dá alguma garantia contra o ap-
parecimento da diabete. 

As profissões e exercícios bem como as condições 
climatéricas podem e devem ser combatidas, as primei
ras pela bôa alimentação e mais meios fortificantes e 
mesmo pela sua suspensão temporária ou definitiva, as 
segundas pela mudança de clima, e sendo isto impossi-
vel pelos meios apropriados para neutralisar quanto 
possível a sua influencia. 

A alimentação é de todo o ponto digna de ser con
templada. A hygiene alimentar é indispensável n'esta 
doença. A albumina, a gordura, os saes mineraes e a 
agua, alimentos chimicos indispensáveis, para que o ho
mem possa viver, ainda que em grau différente, devem 
ser administrados em justas proporções de forma a não 
haver desequilíbrio orgânico; e se isto se recommenda 
no estado de saúde, no decurso da diabete torna-se in
dispensável a ponto de alguns casos de glycosuria e até 
da primeira forma da diabete se curarem pela supressão 
dos feculentos. É esta a doutrina que admiravelmente 
traçou Bouchardat. 

Quantitativamente alterada a alimentação deve ser 
também objecto de indicação. O excesso de alimentos 
sem exercícios concommitantes determina a diabete pri
mitivamente ou consecutivamente á obesidade ou á gota 
como sabemos; em quantidade insufficiente produz a 



109 

mesma doença ainda que por um mechanismo um pouco 
différente. As bebidas assucaradas deverão ser postas 
de lado e a agua commum quando bebida deve estar a 
uma temperatura não muito baixa quando o individuo 
estiver a transpirar, porque ou determina a doença ou 
uma recahida. 

A gravidez e a lactação raras vezes provocam a 
diabete quando actuam separadamente; a glycosuria 
acompanha-as por vezes, é verdade, mas temporaria
mente. Não são portanto credoras de serem attendidas. 

A influencia nervosa traumatica não pôde ser sus
pensa. Iremos tratando-a convenientemente, bem como 
a diabete symptomatica, pelos meios mais ao nosso al
cance. O mesmo se arnlica ás névroses e ás influen
cias moraes. 

A diabete que reconhece como causa as alterações 
do estamago, ou do fígado ou do pancreas, será tratada 
convenientemente com os meios indicados por Bouchar-
dat, por Cl. Bernard e por Lancereaux. 

A diabete d'origem palustre será vantajosamente 
combatida pelo sulfato de quinino, cujas doses se irão 
augmentando. Todas as outras causas serão supprimi-
das e a sua acção será consecutivamente destruída. 

Resumindo : n'um caso de diabete o nosso primeiro 
cuidado consistirá em fazer o diagnostico etiológico, re-
ferindo-nos ás seis formas que apresentámos. Sem isto 
não se poderá preencher a indicação causal. 

Podemos sempre fazel-o em qualquer período da 
doença, o que forçoso é dizel-o, é sempre empreza diffi-
cil. Na verdadeira diabete esta indicação ainda que preen
chida nunca é seguida d'exito o que á priori se deduz 
da theoria pathogenica que apresentámos. 
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INDICAÇÃO MÓRBIDA. — Dito isto a respeito da indica
ção causal, resumiremos da forma seguinte a indicação 
mórbida. Esta indicação comprehende todos os meios que 
directamente vão actuar sobre a doença, que, como sabe
mos, é totius substanciae. Os meios pharmaceuticos acon
selhados para este fim, quer empírica quer racionalmen
te, são tantos quantas as substancias da materia medica. 

Sem doutrina pathogenica foram aconselhados: os 
amargos, os adstringentes, os évacuantes, os diuréticos, 
os autiscorbuticos, os ácidos sulfúrico, nítrico, phospho-
rico, os sulfitos e os sulfatos, os saes de cobre, de mer
cúrio, as preparações iodadas, o próprio assucar, e o 
que mais é, as emmissões sanguíneas. É possível que 
estes meios dessem algum resultado quando emprega
dos por alguns práticos, mas é para nós ponto de fé que 
se tratava de simples glycosurias ; a cura da verdadeira 
diabete nunca foi assim obtida. 

O ópio, o arsénico, o ferro, a strychnina e por ul
timo as aguas alcalinas têem sido aconselhadas com 
grande êxito. 

Depois dos meios hygienicos que determinam uma 
diminuição considerável nas perdas soffridas pelas ma
térias albuminóides, estes últimos medicamentos são al
tamente recommendaveis. 

Lecorché indica o ópio como o medicamento por 
excellencia da diabete, pois que é elle o que mais di
minue a desassimilação proteica e cuja acção se revela 
por um abaixamento da cifra da ureia bem como pela 
diminuição dos sulfatos e dos phosphites na ourina. A 
polyuria, a polydipsia, a glycosuria e o emagrecimento 
diminuem também quando as doses são regulares, pois 
que em dose massissa as digestões são perturbadas. 
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Esta indicação de ópio também deriva das nossas idéas 
theoricas. 

Effectivamente se os elementos cellulares depois de 
alterados consecutivamente á falta de assimilação da 
substancia glycogene ficam mais ou menos inaptos para 
a assimillação, e se ao mesmo tempo a sua desintegra
ção principia, o ópio em virtude do seu poder anexos-
motico oppor-se-ha a esta desassimillação anormal, visto 
que foi absorvido e diffundido por todo o organismo. É 
d'esta forma um verdadeiro alimento de poupança, e 
esta acção será sobretudo vantajosa se for acompanhada 
do emprego d'outros meios. Em dose elevada já não acon
tece o mesmo ; primeiro, por causa da digestão intesti
nal, em segundo logar porque tornando a anexosmose 
completa arrasta os elementos anatómicos a um estado 
de gangrena, já por falta de desassimilação, que n'este 
caso é impossivel, já por falta de assimillação e absor
ção d'oxygenio, determinando por fim uma acção depri
mente sobre o systema nervoso que é o regulador de 
todo o organismo. 

O arsénico dado em pequenas doses é um tónico 
por excellencia, e tanto elle como o ferro enriquecem 
o sangue qualitativa e quantitativamente, favorecendo 
d'esta forma os phenomenos Íntimos da nutrição. 

A strychinina aproveita grandemente pela sua acção 
pepsica, e por ultimo as substancias alcalinas são dignas 
da maior consideração. A sua utilidade, é, segundo Jac-
coud um facto certo no tratamento da diabete ; debaixo 
da sua influencia as digestões são melhores, as funcções 
intestinaes mais regulares; a sêde e a polycuria dimi
nuem e a perda quotidiana de assucar vai n'uma pro
gressão decrescente. Em França as aguas de Vichy, Ems, 

• 
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Carlesbad occupam o primeiro logar. Podemos conce
der a estes meios alcalinos três maneiras d'actuar: i.° 
melhoram consideravelmente as funcções digestivas e 
assimilladoras, quando os órgãos encarregados d'estas 
funcções não tenham já soffrido uma lesão anatómica 
adiantada; 2.0 acceleram a renovação molecular; 3.° exer
cem talvez sobre a glycogene uma influencia que tenderia 
a tornal-a mais estável e mais facilmente assimillavel. 

INDICAÇÃO SYMPTOMATICA. — A indicação sympto
matica, regra geral, a mais fácil de preencher, deduz-se 
do exame dos doentes ; julgamos demasiados quaesquer 
promenores a este respeito. 

N'esta doença as reincidências são frequentes, e 
por isso é conveniente a prolongação do tratamento, e 
os meios preventivos serão aconselhados como o único 
meio d'um completo restabelecimento. 

Complicações se podem apresentar que clamam uma 
prompta intervenção cirúrgica; em virtude, porém, do 
estado de decadência do organismo e não da impregna
ção assucarada, como alguns auctores querem, os mais 
leves traumatismos são dificilmente supportados. 

Cumpre pois pôr de parte nos diabéticos toda a 
espécie d'operaçao, para não determinarmos phlegmões, 
gangrenas, etc. que tão facilmente apparecem. Se taes 
operações forem indispensáveis adiar-se-hão para depois 
da cura da doença pelos meios expostos; todos os de
rivativos, vesicatórios e cautérios serão igualmente ba
nidos durante esta doença. 

Tal é o tratamento que julgamos mais racional, e 
que os melhores auctores aconselham; em nada dis
crepa da nossa concepção pathogenica. 



PROPOSIÇÕES 

ANATOMIA.—A capacidade da cavidade craneana é sus
ceptível d'augmente- e diminuição. 

PHISIOLOGIA. — Funcçáo é o resultado d'adaptaçâo. 

MATERIA MEDICA. —Todos os effeitos da morphina deri
vam em ultima analyse da sua acção anexosmotica. 

PATHOLOGIA EXTERNA.—A abstenção sexual é o melhor 
meio prophilatico da syphilis. 

OPERAÇÕES. —As amputações são preferíveis ás desarti
culações. 

PATHOLOGIA INTERNA. —A diabete é uma unidade 
mórbida. 

PATHOLOGIA GERAL. —O estudo da anatomia patholo-
gica divide em dous períodos a historia da medicina. 

ANATOMIA PATHOLOGICA. — O processo inrlammatorio 
desempenha sempre um papel muito importante na cura das 
aneurysmas. 

PARTOS.—A symphiseotomia não tem somente um valor 
histórico. 

HYGIENE. —A inhumaçâo nas egrejas é uma das maiores 
provas do atrazo em hygiene publica. 

Approvada. 

O PRESIDENTE 

Oántunes Lemos. 

Pôde lmprimir-se. 

o COKSELHEIBO-DIBECTOB 

Costa Leite. 
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