
I 

PATHOGENIA DA DIABETE 

i ■ ^J / ' Í-HC 



-&C*/ /£*-' />£■*-*-* 

jO£~^*~*' ^y^^^u^tÀ^-

-y 

^ ^ rf--^Í5' íí-^t-^-^ / ^ ^ ^ ^ « í ^ 



ALBEETO JOS.E BAPTISTA 

Breves considerações 

PATHOMA DA DIAB TF 

DIS S E RTA ÇÃ O INAUGURAL 

APRRSKNTADA A 

ESCOLA MEDICO-CIRURGICA DO PORTO 

PORTO 
T T P O G E A F H I A PEKEIKA 

Mousinho da Silveira, 50 

1898 . 

*? fi\'j5"&.ttc 



ESCOLA MEDICO-C1RURGICA DO PORTO 
D I R E C T O R I N T E R I N O 

DR. AGOSTINHO DO SOUTO 
S E C R E T A R I O 

RICARDO D'ALMEIDA JORGE 

CORPO DOCENTE 
L e n t e s c a t h e d r a t i c o s 

1.» Cadeira — Anatomia descriptiva 
e geral 

2.* Cadeira — P h y s i o l o g i a . . . . 
3.* Cadeií-a — Historia natural dus 

medicamentos e materia me
dica lllydio Ayres Pereira do \al io 

4." Cadeira — Pathologia externa e 

Joào Pereira Dias Lebre. 
Antonio Placido da Costa. 

Antonio Joaquim de Moraes Caldas. 
Roberto Belarmino do Kosario Frias. 

tlierapeutioa externa. 
5.a Cadeira-^ Medicina operatória . 
ti.a Cadeira — Partos, doenças das 

mulheres de parto ë dos re-
ceui-nascidns 

7." Cadeira — Pathologia interna e 
therapeutica interna . . . . 

8.a Cadeira—Clinica Medica. . . 
9.* Cadeira — Clinica cirúrgica . . 

10.a Cadeira — Anatomia patbologica 
11.* Cadeira —- Medicina legal, hy

giene privada e publica e to
xicológica 

12.* Cadeira — Pathologia gond, se-
meiologia o historia medica . 

Pharmacia Nuno Freire Dias Salgueiro. 

L e n t e s j u b i l a d o s 

Dr. Agostinho Antonio do Souto. 

Antonio d'Olivoira Monteiro. 
Antonio il'Azevedo Maia. 
Cândido Augusto Correia de Pinho. 
Augusto Henrique d'Almeida Brandão. 

Ricardo d'Almeida Jorge. 

Maximiano A. d'Oliveira tamos. 

Secção medica . 

Secção cirúrgica. 

f José d'Aiidrade Gramaxo. 
\ Dr. José Carlos Lopes. 

Pedro Augusto Dias. 

L e n t e s s u b s t i t u t o s 

Secção medica . 

Secção cirúrgica. 

Secção cirúrgica. 

/ João Lopes da Silva Martins Junior. 
' \ Alberto Pereira Pinto d'Aguiar. 

) Clemente Joaquim dos Santos Pinto. 
• \ Carlos Alberto de Lima. 

L e n t e d e m o n s t r a d o r 

Vaga. 

file:///alio


A Escola não respondo pelas doutrinas expondidas na dissertação e 

enunciadas nas proposições. 

(Regulamento da Escola do 28 d'Abril de 1840, art. 155.°) 



Á MEMORIA 

de Minha Mãe 

e de meu irmão Arnaldo 



A MEU PAE 

A MEUS I R M Ã O S 



Á M E M O R I A 

de m e u s t i o s 

D. MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES 

J O A Q U I M D ' A L M E I D A S O A R E S 



AOS M E U S AMIGOS 

t cm «aptcml n 

Jfcattrisro Tàwts be (Easíro Junior 
'Mpaímmo Buguaín l&egala 
ÎKanoEl ®onçaIt)6s be (Earaalíjo 



AOS.MEUS CONDISCÍPULOS 

e e m S 3 p e 2 i a l a 

L u i z A u g u s t o R i b e i r o V i e i r a de C a s t r o 

M a n o e l P r o c o p i o P e r e i r a da S i l v a C a l d a s 

J o a q u i m A n t o n i o de O l i v e i r a 

R o d o l p h o T e l l e s 

A u r é l i o S e a r a 

F r a n c i s c o I g n a c i o P a r r a 

J o s é A n t u n e s R o d r i g u e s 

A n t o n i o R o d r i g u e s G o m e s 

J o s é M a r i a de M e s q u i t a 



S' îlîcmcria 

iri 

Vicente #cssa 



/ u e s iJIustpes ||;3?ejess0i»es a esíct O s c o l a 

os III.1"»» e Ex.111»» Snrs. 

J©)p. ̂ i n í an io J©<a;iauim a e /"iopetes feerlelcts 



AO MEU DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 

o 111.™» e E x . - Snr. 

Dr, João Lopes da Silva Martins Junior 

L 





I 

Historia 

Desconhecida de Hypocrates, a diabete data, to
davia, de grande antiguidade, pois que a ella se re
fere, embora muito reservadamente, Galeno, e d'ella 
nos dá uma descripção bastante detalhada, Areteu. 

As referencias, porém, que a esta doença faziam 
os mencionados auctores, eram assaz limitadas, não 
passando, a maior parte d'ellas, de faliar em urinas 
de mel, ignorando, ao que parece, completamente 
tudo o que dizia respeito á symptomatologia e dia
gnostico. 

A primeira vez que o sabor assucarado da urina 
dos diabéticos nos apparece mencionado, é no sé
culo xvn em que viveu o eminente clinico e 
experimentador inglez Thomaz Willis, a quem tal 
gloria cabe. Depois, no decorrer do século xvni, 
apparecem-nos os trabalhos de vários nosologistas ; 
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Sauvage, classificando as doenças em classes, géne
ros e espécies, segundo os methodos botânicos, e 
collocando a diabete na classe das doenças evacua-
torias e no género dos fluxos serosos; Cullen, admit-
tindo duas categorias de diabetes essenciaes — dia
bete melleitosa e diabete insípida — colloca-a entre 
as affecções espasmódicas sem febre, considerando-a 
como uma espécie de diarrheia urinaria; Pinei, col-
locando-a, mais avisado, na classe das doenças de 
localisação incerta (inccrtae sedis) ; Pool.e Dobson 
(1775), e outros, determinam os caracteres chimicos 
do assucar urinário; Rollo (John Kollo—1797) de
termina a presença do assucar no sangue, emittindo 
simultaneamente a opinião de que a diabete pro
vém de perturbações da digestão e da assimilação ; 
Nicolus e Gueudeville (1803), perfilhando a opinião 
de Rollo, chamam á diabete Phtisiuria assuearada 
e definem-a: «Uma consumpção entretida por um 
desvio espasmódico e contínuo dos suecos nutriti
vos, não animalisados, sobre o órgão urinário». 

Este foi o periodo dos nosologistas, aos quaes 
suecederam, sem adeantarem muito mais, os orga
nicistas ou anatomo-pathologistas. Com effeito, as 
autopsias longe de dizerem alguma coisa de positivo 
sobre as lesões determinantes da diabete, davam ape
nas resultados contradictorios; assim 6 que Mead 
attribue a diabete a lesões do figado; Piorry dá-lhe 
o nome de Saccarurocrinia, que nada adeanta ; 
Rayer colloca-a entre as doenças dos rins; Bennett, 
auetor inglez, descreve-a como uma doença do 
sangue. 

Alóm d'estes auetores, todos do século xrx, outros 
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da mesma epocha, como Bouchardat, Gmelin, Mi-
celhe e Magendie, dirigem a sua attenção para o 
assacar do sangue, concluindo dos seus estudos que 
este assucar, longe de ser um producto extranho ao 
organismo, um principio anormal, é antes um ele
mento normal resultante de transformações soffridas 
pelas substancias alimentares; reconhecem mais que 
tal assucar é a glucosa, quer este se procure no 
sangue do individuo normal, quer se investigue na 
urina dos diabéticos. 

Apparece-nos agora o grande physiologista Claude 
Bernard, que descobre a proveniência da glucosa do 
sangue; demonstra que esta se forma no figado á 
custa do glycogene; que este provém da digestão 
das matérias alimentares (hydrocarbonados e assu-
cares), e é armazenado no figado para voltar ao es
tado de glucosa, á medida que o organismo vae pre
cisando d'ella. No seu"1 trabalhar incessante e tão 
genialmente conduzido, o insigne experimentador 
demonstrou ainda que nem só os hydrocarbonados 
e o assucar alimentares dão origem ao glycogene 
hepático, mas antes que este pode provir também 
dos albuminóides, das gorduras, da gelatina e da 
glycerina. 

N'um trabalho Leçons sur la diabète et la glg-
cogenèse animal, 1877 —.Cours du Collège de 
France, Claude Bernard demonstra que não basta a 
noção an ato mo-path ologi ca, incerta e inconstante, 
para n'ella basearmos uma definição de diabete; é 
necessário profundar mais,- procurar a lesão histoló
gica para a resolução da questão: « . . . c'est toujours 
à Vêlement organique qu'il faut arriver, si Von veut 
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saisir le problème vital, physiologique, pathologique 
et thérapeutique ». Finalmente, Claude Bernard col-
loca a questão da diabete nos seguintes termos : « A 
glycemia é um estado normal que pode exaggerar-se 
ou attenuar-se, trazendo consequentemente a hyper
glycemia ou a hypoglycemia; no primeiro caso, hy
perglycemia, o sangue sobrecarregado de assucar 
desembaraça-se do excesso por meio do rim e te
mos a glycosuria, a diabete». 

Qual será a causa da hyperglycemia nos diabé
ticos? Eis o ponto sobre que divergem as opi
niões e que a physiologia e a clinica procuram es
clarecer; a porta de entrada das theqrias. 

I I 

Qual será, pois, a verdadeira causa da hypergly
cemia dos diabéticos? Será, como querem alguns, 
uma rápida transformação dos hydrocarbonados em 
assucar, no tubo digestivo, e a entrada immediata e 
superabundante d'esse assucar no sangue (theoria 
gastro-intestinal)? Será,, como queria Claude Ber
nard, uma producção excessiva de glycogene hepá
tico, motivada por um trabalho de desassimilação 
exaggerado? Será, como querem Chauveau e Kau-
fmarm, um excesso de producção d'assucar? Ou, 
como pretende Bouchard, será uma diminuição na 
despeza do assucar resultante da transformação do 
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glycogene hepático, a verdadeira causa da hyper
glycemia e da glycosuria? 

Vejamos : 
A primeira theoria (gastro-intestinal), muito em

bora possa explicar alguns casos de glycosuria, 
como se sustentará nos casos em que esta persiste 
apesar da abstenção dos alimentos feculentos? Evi
dentemente não pode. 

O mesmo Claude Bernard, nas suas experiências 
sobre a diabete chega á conclusão de que, muito 
embora a alimentação hydrocarbonada possa crear 
uma glycosuria, esta é passageira, pode. juntar-se 
á glycosuria diabetica, mas nunca ser a causa d'ellaf 
«dans "tous les cas il est certain que la glycosurie 
alimentaire, si elle peut s'ajouter à la glycosurie 
diabétique, n'en est pas la cause. » E, com effeito, 
nós mesmo conhecemos um exemplar de diabete, 
que ha mais de dez annos se alimenta exclusiva
mente a pão e leite, sem que todavia a glycosuria 
tenha augmentado e sem que a doença se tenha 
aggravado: «ora a vu la glycosurie ne pas augmen
ter chez les diabétiques qu'on traitait par le su
cre-», diz ainda o grande physiologist». 1 

A descoberta da funcção glycogenica do figado 
deu, afinal, em terra com a theoria gastro-intestinal, 
cujos sectários mais ardentes foram John Eollo, Bou-
chardat e outros; o assucar alimentar, quer este re
sulte de alimentos assucarados, quer da transforma
ção dos amylaceos ou outros, não passa directamente 

Cl. Bernard, Leçons sur le diabète, pag. 336. 
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para o sa'ngue, mas só á medida que o. figado, que 
o transforma em glycogene e sob esta forma o re
tém, o vae cedendo ao sangue sob a forma de glu-
cosa. Não é esta a theoria que satisfaz; e, como 
esta, muitas outras se teem discutido. Sem nos de
morarmos sobre ellas, pois que hoje estão mais ou 
menos postas de parte, cital-as-hemos entretanto, 
guardando-nos para mais demorado exame.sobre as 
que ainda hoje se debatem com ardor. 

Seegen e Cantani admittem que a diabete ó de
vida a uma transformação exaggeraída do glycogene 
hepático em assacar; além d'isto, emquanto Seegen 
attribue as différentes formas de diabete a varieda
des • qualitativas do glycogene hepático, asseverando 
que este ô différente segundo provém da transfor
mação dos amylaceos ou dos albuminóides, Cantani 
estabelece uma differença qualitativa entre o .assucar 
do sangue e o das urinas, nos diabéticos ; para 
Cantani ha no sangue dos diabéticos um assucar 
neutro, que não desvia a luz polarisa'da, a que elle 
chama para-glucosa, o qual experimenta no rim 
uma modificação que o converte em glucosa. Um 
e outro, pois, admittem para os assucares normal e 
pathologico, fontes chimicas différentes. 

Outros auctores, entre os quaes citaremos Poster 
e Dickinson, entram em consideração com as duas 
funcções hepáticas: glycoso-formação e glycoso-fixa-
ção, e admittem que a diabete provém ou d'uraa 
perturbação funccional do figado que transforma os 
albuminóides em assucar, e não em glycogene (Dic
kinson e Foster), ou d'uma diminuição do poder 
glycoso-fixador, de modo que o figado não pôde re-
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ter as glucosas e fixal-as no estado de glycogene 
(Poster). 

Outros, como Woiss e Dock, admittem que, ao fa
cto dos hydrocarbonados e assucares serem substan
cias facilmente oxydaveis, se deve imputar o au
gmenta de glycogene hepático, em seguida á ingestão 
d'aquelles alimentos. Denominam o seu. modo de 
ver — theoria de poupança. 

Senator, de Berlim, aponta dois modos de pro-
ducção da diabete: a) por augmenta da proporção 
do assucar no sangue, podendo este assucar. provir 
do intestino (Th. de ;Rollo), dos músculos e das 
glândulas mammarias (Th. de Griesinger, Le-
conte, etc.), glycosuria das amas e das puerperas; 
b) por diminuição de consumo do assucar no san
gue (Theorias de Mialhe, Yoit, Petenkoffer),,admit-
tindo que nos diabéticos todos os órgãos consomem 
menos assucar. Senator, considerando que a diabete 
pode produzir-se de três modos diversos, estabelece 
três typos d'esta doença: diabete nevrogenica, dia
bete gastro-enterogenica e diabete hepatogenica, de
rivadas respectivamente de perturbações do systema 
nervoso, do apparelho gastro-intestinal e do figado. 

Todas estas theorias estão hoje fora de combate, 
não porque ellas sejam por completo sem base, mas 
porque nenhuma satisfaz; d'estas ultimas, que se ba-
seam mais ou menos em dados physiologicos, al
guma coisa se aproveitou, como seja tudo o que se 
refere ao poder glycoso-formador e glycoso-fixador 
do figado, bem como á menor destruição do assucar 
na economia. 

N'este campo se contrapõem duas theorias, as 
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mais modernas: uma, admittindo que a diabete é 
sempre devida a uma producção excessiva de as-
sucar, defendida por Chauveau e Kaufmanu; outra, 
defendida por Bouchard, sustentando que a hyper
glycemia e a glycosuria dos diabéticos são devidas 
a um consumo deficiente de assucar nos tecidos, 
por menor actividade nutritiva d'estes. 

Se ' nos não referimos á theoria de Cl. Bernard, 
tencionamos fazel-o ainda, porque nos parece ter al
guma coisa de commum com as duas que acima 
mencionamos como mais modernas. 

I I I 

Antes de entrarmos na apresentação das ultimas 
theorias, pareceu-nos util dar uma resenha abreviada 
da evolução que soffre o assacar na economia, evo
lução cujo conhecimento se deve ás immortaes des
cobertas do eminente physiologista Cl. Bernard. 

Indispensável á vida, o assucar existe normal
mente no sangue, na percentagem de 0gr,l por 
cento, constituindo a glycemia normal; fixando-se 
nos elementos anatómicos, serve para a reparação 
dos tecidos e, comburido pelo oxygenio, é uma 
fonte de calor e de força. 

Esta glycemia normal persiste emquanto se man
tiver integro o equilíbrio entre a receita e a des-
peza de materia assucarada; abalado este equilíbrio, 
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á glycemia succederão, segando os casos, a hyper
glycemia ou a hypoglycemia. 

D'onde provém o assucar da economia? De 
origens variadas, que podemos reduzir a dois gru
pos: 1.° assucar proveniente da nutrição directa, e 
que resulta da transformação das diversas substan
cias alimentares (hydrocarbonados, assucares, albu
minóides) retidas no figado, sob a forma de glyco-
gene, e pouco a pouco cedidas ao sangue sob a 
forma de glucosa; 2.° assucar proveniente da nu
trição indirecta, que se faz á custa das reservas ali
mentares anteriormente depositadas nos órgãos e 
tecidos; das transformações incessantes dos elemen
tos anatómicos resultam resíduos, a maior parte dos 
quaes, reentrados na torrente circulatória, vão for
necer ao figado uma parte dos elementos necessá
rios para a elaboração dos princípios assucarados da 
economia. Assim, diz Bouchard nas suas Doenças 
por retardamento da nutrição: «Le glycogéne est-
ainsi un stade intermédiaire par lequel passent cer
taines substances de désassimilation pour redevenir 
assimilables. » 

Seja, porém, proveniente dos alimentos digeridos, 
seja resultante da elaboração de productos de desas-
similação, todo o assucar é transformado e retido no 
figado, sob a forma de amido animal ou glyco-
gene, e d'ahi passa para o sangue transformado, 
talvez por fermentação, em . glucosa. Ha, por con
seguinte, na formação e na evolução do principio 
immediate assucar, dois actos distinctes: um acto 
vital e um acto chi mico ; o primeiro consiste na 
assimilação pela cellula hepática dos materiaes pro-
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piïos e secreção do glycogene; o segundo consiste 
nas successivas metamorphoses que este principio 
soffre na economia. Emquanto que o acto vital se 
detém com a morte, suspeiidendo-se a producção de 
glycogene, o acto chimico continua post-mortem, 
como claramente o demonstrou Cl. Bernard nas 
suas experiências do fígado lavado. , Glycogene e 
glucosa são compostos que podem transform ar-se 
reciprocamente um no outro; tudo depende d'uma 
questão de hydratação e de deshydratação. 

Alguns auctores, como Rouget, quizeram esten
der a outros tecidos a funcção glycogenica, mas 
Cl. Bernard, 1 e depois Bouchard, 2 demonstraram 
que a glycogenia normal, considerada como funcção 
constante, necessária e invariável, pertence exclusi
vamente ao fígado; d'esté órgão depende, pois, a 
glycemia. 

Sabendo-se que a glycemia depende do fígado, 
lógico era concluir que a hyperglycemia, condição 
necessária da glycosuria, proviria de perturbações na 
glycogenia hepática e só de perturbações hepáticas, 
admittindo assim a ideia da unidade da pathogenia 
da diabete; assim o entenderam Chauveau e Kau-
fmann, quando affirmam: «A hyperglycemia diabe
tica, qualquer que seja a acção que lhe dê origem, 
tem sempre por causa um excesso de producção de 
glucosa, e nunca uma diminuição de despeza nos 
vasos capillares. » Mas se attendermos ao fim a 

1 Physiologie générale, pag. 114. 
2 Maladies par ralentissement de la nutrition. 
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que é destinado o assucar, alimento plástico e res
piratório, não .podemos alcunhar de pouco rasoavel 
ou illogico o modo de ver de Bouchard, quando 
diz: «Para que o assucar se accumule no sangue, 
não basta que seja ingerido ou produzido mais as
sucar do que o normalmente consumido; é preciso 
que exceda a quantidade que o organismo normal 
ó capaz de consumir : — il faut qu'il dépasse ce que 

j'ai appelé «l'avidité des tissus pour le sucre.» 1 

Eis-nos, pois, em face de duas theorias que, a 
nosso ver, representam cada uma, um dos modos 
porque encara a diabete o sábio professor Dieulafoy : 
muito assucar fabricado, ou muito pouco assucar 
consumido, eis os motivos a que racionalmente se 
pode imputar a hyperglycemia. 

Por qual dos dois optaremos? Pelo primeiro? 
Pelo segundo? Eis o que vamos ver. 

I Y 

Em trabalhos instituídos para o estudo da pa-
thogenia da diabete, Chauveau e Kaufmann demons
tram que, nos animaes tornados diabéticos, a riqueza 
relativa em glucosa do sangue arterial e do sangue 
venoso, é a mesma que no estado physiologico; isto 

1 Semaine Médicale, 1898, n.° 25, pag. 202. 
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ó, o sangue venoso é, como no estado normal, me
nos rico em glucosa do que o sangue arterial, e 
d'aqui concluem : « O gasto da glucosa nem cresce 
nem decresce, quer haja hyperglycemia quer hy
poglycemia; a glycosuria depende, pois, e exclusi
vamente, de modificações na producção da glucosa.» 

Parece-nos mal cabida a conclusão, porque do 
simples facto do sangue venoso ser menos assu-
carado que o arterial, nos diabéticos, como concluir 
que o consumo nos tecidos é o mesmo que no 
estado normal? Não pode tal consumo ter dimi-
nuido, e ainda assim vir o sangue venoso mais 
pobre em glucosa? Mesmo, para que o sangue 
venoso viesse tão rico em assucar como o sangue 
arterial, era preciso que o consumo nos tecidos 
fosse nullo. Tampouco nos parece rasoavel o di-
zer-se que a relação entre a riqueza assucarada do 
sangue arterial e do sangue venoso, nos casos de 
hyperglycemia, ó constante e egual á do estado 
physiologico, pois é sabido que o rim se desem
baraça sempre . do excesso de glucosa, e portanto o 
assucar desapparecerá, quer consumido nos teci
dos, quer eliminado pelo rim ; será constante a re
lação muito embora, mas é illogica a conclusão de 
que o gasto nos tecidos não varia. 

Por outro lado, Bouchard demonstra com alga
rismos á vista, que o gasto do assucar no organismo 
varia com diversos factores, entre outros com a 
idade. Tomando indivíduos de différentes idades, e 
collocados em idênticas condições de temperatura, 
repouso e alimentação, Bouchard conclue, medindo 
a quantidade de assucar destruído por kilogramma 
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de peso do corpo e por kilogramma de albumina fixa 
dos tecidos, no espaço de vinte e quatro horas, con
clue, repetimos, que o consumo do assucar é tanto 
maior quanto menor é a idade. l 

Ora, se é verdade que a idade faz variar a 
quantidade de assucar gasto pelos tecidos, que 
admira que tal quantidade varie egualmente sob a 
influencia de qualquer perturbação funccionai dos 
elementos anatómicos? 

Parece-nos, pois, que Chauveau e Kaufmann còn-
cluiram menos acertadamente, pela invariabilidade 
do gasto do assucar. 

Dizem ainda os partidários da theoria da produ-
cção excessiva: «A actividade de destruição da ma
teria assucarada nos tecidos é subordinada ao estado 
defunccionamento d'elles.» Também nos não pa
rece verdadeira, em absoluto, esta asserção; que tal 
lei se verifique em cada individuo considerado iso
ladamente, de per si, de accordo; mas, se tomarmos 
vários indivíduos nas mesmas condições de robus
tez, de temperatura e de trabalho, vemos, como 
provou Bouchard, que o gasto não é egual; e, além 
d'isso, o consumo deixa de ser proporcional á 
actividade dos tecidos para variar na razão inversa 
da idade. D'onde provirá esta differença ? Será 
d'uma. modificação na producção? Mas então falha 
a lei, promulgada por Chauveau e Kaufmann, de 
que « o fígado, órgão glycoso-formador, regula a sua 
funcção secretória pelo gasto nos capillares geraes», 

1 S. Médicale, 1898, n.° 25, pag. '201. 
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porque os tecidos de todos os sujets devem estar em 
idênticas condições de actividade. Não será mais 
rasoavel admittir que, com os progressos da idade, 
os tecidos vão perdendo uma parte da sua capaci
dade fixadora e destruidora para a glucosa? As
sim nos parece. 

Todas as vezes que o organismo entra em exer
cido, dizem ainda os partidários de Chauveau e 
Kaufmann, «ha uma perda de energia maior e uma 
maior quantidade de glucosa destruída, do que no 
estado de repouso; e, apesar d'isso, o sangue, longe 
de empobrecer-se em glucosa, torna-se por vezes 
mais rico». Não será este facto comparável a este 
outro do augmenta de calor, que todos nós experi
mentamos em- seguida a um exercício qualquer, 
mais ou menos violento ? A proporção de calorias 
destinadas a serem transformadas em trabalho me-
chanico, não sendo todas aproveitadas, porque o tra
balho cessou, manifestam-se por um augmenta de 
temperatura; quer dizer, os nossos tecidos destruí
ram mais glucosa do que a necessária para o nu
mero de calorias que se lhe pediam, produziu mais 
calor que o requisitado pelo serviço. Que tem 
pois de extranho que o fígado, obrigado a fornecer 
glucosa para as combustões, trabalhe também de 
mais? Não está isto em relação com o que suc
cède nos tecidos que entraram em actividade? Es
tes produziram calor de mais. O fígado foi solidá
rio com elles. 

Tudo isto é assim, repetimos, emquanto se trate 
de cada individuo isolado; em relação uns aos ou
tros, vimos já que esta relação se não dá. Quantas 
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vezes o fígado fornece o assucar necessário para as 
combustões, e todavia estas se não dão na proporção 
necessária para satisfazer o numero de calorias que 
se lhe pedem? Também será por falta de produ-
cção? Não, porque muitas vezas ha glycosuria; será 
porque os tecidos não estão aptos a consumir esse 
assucar ? Talvez. 

Ha ainda uma outra conclusão menos exacta, 
na nossa opfnião, e que Chauveau e Kaufmann apro
veitam em defeza da sua theoria: «A funcção gly-
coso-formadora está para o fígado como a funcção 
hematosica está para o pulmão; este tem por fim 
exclusivo entregar o oxygenio ao sangue; aquelle 
tem, como único fim, entregar ao sangue a glucosa. » 

Ora, como os tecidos não gastam pelo único 
fim de gastar, mas sim porque esse gasto ó inhé
rente á sua vitalidade, dos materiaes que o sangue 
lhes leva elles apenas tomam o estrictamente ne
cessário, nunca de mais, nunca de menos. Logo, 
« todo e qualquer desvio da funcção glycemica deve 
ser attribuido ao fígado e nunca aos tecidos.» E 
accrescentam, para corroborar a proposição de 
Chauveau e Kaufmann: «Todas as modificações 
dadas no sangue arterial, relativas á hematose, po
dem e devem, sem hesitação, ser attribuidas imme-
diatamente ao bom ou mau funccionamento dos 
órgãos respiratórios. Qual a razão para não apro
veitar este raciocínio com relação ao fígado ? M o 
é elle o único órgão glycoso-formador ? 1 

Lucindo d'Oliveira — Those inaugural, pag. 42. — Porto, 1895. 
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Bem analysadas as premissas, deve ser outra a 
illação a tirar: em primeiro logar, é falso que seja 
o pulmão o único órgão encarregado da funcção 
respiratória; é hoje sciencia corrente que a pelle 
também é órgão de respiração. Mas, dando de 
barato que seja o pulmão o único órgão encarre
gado da respiração, é ainda falso que seja elle o 
único culpado de todas as perturbações da hema
tose: pois não terá sua culpa o estado do sangue? 
Não deveremos entrar em linha de conta com a 
composição chimica do ar? Será o pulmão que 
tem a culpa de se não fazer a hematose quando o 
ar contenha oxydo de carbono, ou será a hemo
globina oxy-carbonada, incapaz de fixar o oxyge-
nio, que impede a hematose provocando, ipso facto, a 
dyspnea? Também deveremos deitar ao mau func-
cionamento pulmonar, as culpas da dyspnea car
díaca? Será culpado o pulmão, ou antes o coração 
que o sobrecarrega demasiado? 

á.pplicando ao figado, diremos nós: será o figado 
o único responsável de todas as perturbações da 
glycemia normal? Não deveremos imputar também 
essas perturbações'ao mau estado dos tecidos? Não 
serão estes tecidos para a glucosa do sangue o que 
é a hemoglobina do sangue para o oxygenio no 
pulmão? 

Parece-nos, pois, legitima a conclusão de que a 
glycemia não depende exclusivamente do figado. 

Poderemos admittir que a hyperglycemia pro
venha algumas vezes d'um excesso de glycoso-for-
mação ? 

Çhauveau e Kaufmann, para rebaterem a theo-
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ria da diminuição de gasto, dizem que esta não 
explica a glycosuria alimentar, e, para a explica
rem, admittem uma diminuição do poder glycoso-
fixador do sangue, dizendo que uma parte da glu-
cosa da veia porta, proveniente da digestão, passa 
intacta para o sangue das veias supra-hepaticas, 
sem que o figado possa retel-a' sob a forma dé 
glycogene. E, muito embora a digestão seja urn 
exercício orgânico, como qualquer outro, exigindo 
um augmente de trabalho e por conseguinte de 
numero de calorias, capaz, portanto, de obrigar o 
figado a um excesso de trabalho, elles preferem 
entrar em linha de conta com o poder glycoso-
fixador. 

Como explicarão, então, a hyperglycemia, per
sistindo após a suppressão dos hydrocarbonados? 
Será também uma diminuição do poder glycoso-
fixador? Não, dizem elles; é devida a um excesso 
de proclucção. Mas á custa de que elementos? Da 
albumina alimentar? E para a glycosuria que per
siste ainda depois da suppressão dos albuminóides? 
Á custa da gordura? Á custa das reservas arma
zenadas no organismo? 

É o momento de apresentarmos a theoria de 
Bouchard. 
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Y 

Attríbuir a diabete a uma producção ou ingestão 
excessiva de assucar ó, diz Bouchard, um absurde 

« La théorie se trouve jugée par Vabsurde, et 
Vobjection vaut pour toutes les- théories du diabete 
où la glycosurie est attribuée à une augmentation 
de l'introduction ou de la production du sucre. » * 

Para fundamentar a demonstração da proposição 
supra, Bouchard procurou calcular tão exactamente 
quanto possível, qual a quantidade de assucar nor
malmente destruído no organismo e qual a quanti
dade que o organismo 6 capaz de destruir sem dar 
logar á hyperglycemia, d'uma parte; quanto podem 
produzir em glucosa os diversos alimentos assucara-
dos, feculentos, albuminóides e gordos, d'outra parte. 

Para a percentagem de assucar normalmente 
destruído, Bouchard chega ás seguintes conclusões: 
« 1." a quantidade de assucar normalmente destruído 
no organismo diminue com o progredir da idade; 
2." esta quantidade é geralmente inferior á que o 
organismo 6 capaz de destruir sem dar logar a hy
perglycemia e a glycosuria. » 

Relativamente á quantidade de glucosa que for
necem ao sangue os alimentos, segundo as suas va
riedades, Bouchard encontrou: «1.° um gramma de 
assucar alimentar passa para o sangue na mesma 
proporção de um gramma de glucosa ; 2.° um 

1 S. Médicale, 1898, n.° 25, pag. 202. 
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gramma de albumina elaborada fornecerá ao figado 
glycogene, que a seu turno passará para as veias 
supra hepáticas na proporção de 0gr,5õ8 milligram-
mas de glucosa; 3.° um gramma de gordura não 
poderá dar glycogene para mais de 0g,',l decigram-
ma de assucar sanguineo.» 

Para chegar a estes resultados, o auctor fez as 
seguintes experiências: submetteu indivíduos de di
versas idades, collocados em idênticas condições.de 
temperatura e repouso a um regimen alimentar va
riado, constando de alimentos não amylaceos, á von
tade do doente, e d'uma quantidade de assucar pre
viamente pesada; não lhes permittia o uso de qual
quer outro hydrocarbonado. Calcula em seguida a 
percentagem d'assucar consumido, juntando ao peso 
do assucar ingerido o peso do assucar proveniente 
da albumina elaborada, á razão de 0s'",õ58 milligra-
mas de assucar por cada gramma de albumina; cal
cula a quantidade de albumina elaborada pelo azoto 
urinário, á razão de 6gr,736 milligrammas d'albu-
mina consumida por cada um gramma de azoto 
urinário; exclue do calculo, por insignificante, a glu
cosa que possa provir da elaboração de gordura. 

D'esté modo, consegue Bouchard estabelecer um 
quadro comparativo do gasto do assucar sanguineo 
dos diversos indivíduos, referido ao kilogramma do 
corpo e ao kilogramma d'albumina fixa dos tecidos, 
pelo tempo de vinte e quatro horas. Tomando então 
por base as indicações de Viesordt sobre a duração 
total d'uma revolução circulatória e as differenças 
da riqueza, em glucosa, do sangue arterial e do 
sangue venoso, indicadas pelos physiologistas Voit 
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e Chauveau, o auctor reconhece e mostra pelo cal
culo algébrico que o gasto em assucar obtido por 
meio d'estes dados ó indicado por uma cifra exces
sivamente grande. Attribue o erro ao modo como 
os ditos physiologistas calculavam o assucar des
truído, erro que mais tarde foi corrigido por um 
dos mesmos sábios. Toma depois por base os nú
meros indicados por Chauveau e Kaufmann, em 
mais recentes analyses sobre a quantidade de assu
car destruido a cada revolução circulatória, por kilo-
gramma de sangue e, calculando pelo numero de 
revoluções cardíacas nas vinte e quatro horas epelo 
peso total do sangue, chega a números idênticos ou' 
muito approximados dos que lhe foram dados pelo 
seu quadro comparativo. 

Procurando agora determinar qual a quantidade 
maxima de assucar que o organismo 6 capaz de 
destruir, sem darlogar á glycosuria, Bouchard sub
mette alguns dos mesmos indivíduos ao regimen já 
mencionado, augmentando-lhe simplesmente a quan
tidade de assucar durante vários dias; analysando as 
urinas, vê que, apesar do augmenta, não ha glyco
suria; todavia, calculado o assucar elaborado, vê-se 
que a percentagem se eleva quasi ao duplo do normal. 

D'aqui se infere que não basta que o assucar 
produzido exceda a cifra normalmente destruida, 
para se dar a hyperglycemia e a glycosuria; é ne
cessário que tal exaggero de producção passe além 
dos limites da quantidade que o organismo é capaz 
de consumir; é preciso exceder a avidez dos teci
dos para o assucar. Posto isto, como explicar pela 
theoria de Chauveau e Kaufmann a glycosuria que 
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persiste após a suppressão dos bydrocarbonados? 
Ha casos de diabete em que a glycosuria attinge 
1:500 grammas nas vinte e quatro horas, como um 
caso de Dickinson; suppiïmindo os hydrocarbona-
dos, a glucosa continua a ser eliminada, muito em
bora em menor cifra, como 100 a 200 grammas; 
juntando a estes 100 grammas de assucar eliminado 
o numero de grammas que representa a avidez nor
mal dos tecidos para o assucar, e que Bouchard 
avalia, como cifra moderada, em 500 grammas 
nas vinte e quatro horas, temos um total de 600 
grammas posto á disposição do organismo durante 
vinte e quatro horas, quando nos alimentos ingeri
dos não foi a minima parcella de assucar. D'onde 
proviria este assucar? Da albumina elaborada? 
Mas, calculando a glucosa fornecida por esta, á ra
zão supra indicada de 0gr,5õ8 milligrammas de glu
cosa por gramma de albumina elaborada, os 600 
grammas exigem a elaboração de 1:075 grammas 
de albumina; ora isto exige uma destruição de 5 
kilogram mas de tecidos azotados, ou então o con
sumo de 5 kilogrammas de carne. Por outro lado, 
da elaboração de 1:075 grammas de albumina deve
riam resultar 160 grammas de azoto urinário, cifra 
que até hoje ninguém observou. 

Se a albumina elaborada não pôde fornecer glu
cosa em,tão grande quantidade, á custa de que ou
tros elementos será esta formada? Á custa da 
gordura? Mas se a gordura apenas pôde dar ori
gem a um decimo do seu peso de glucosa, para a 
producção dos 600 grammas de assucar seriam ne
cessários 6:000 grammas de gordura; haverá quem 
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ingira e digira 6 lrilogrammas de gordura em vinte 
e quatro horas? Parece-nos que não. Será en
tão á custa da gordura do organismo? Mas este 
não contém, na sua totalidade, mais de 6 a 9 lrilo
grammas de gordura ? 

A theoria de Chauveau e Kaufmann obriga-nos, 
pois, a admittir uma polyphagia ou uma autophagia 
taes, além d'uma azoturia tão excessiva, que nenhum 
clinico ainda observou, tal é o absurdo. Dar-se-ha 
outro tanto com a theoria da hyperglycemia por 
diminuição de gasto? Ou será possivel explicar 
a diabete partindo d'esta hypothèse? Parece-nos 
que esta concepção não arrasta comsigo as conse
quências absurdas a que dá logar a hypothèse de 
Chauveau e Kaufmann. Senão vejamos: 

Admittindo que os tecidos teem uma certa avi
dez para o assucar; admittindo ainda que a quan
tidade de assucar normalmente destruída attinge a 
cifra que o organismo é capaz de consumir, o que 
atraz ficou demonstrado; admittindo por outro lado, 
que a avidez dos tecidos para o assucar diminue, 
como a cifra normalmente destruída, com o progre
dir da idade, parece-nos que não será falto de ló
gica o seguinte raciocínio: «Emquanto a avidez 
dos tecidos para o assucar se conserva superior ao 
consumo normal, não haverá glycosuria; mas, se tal 
avidez diminue pouco a pouco, até se tornar infe
rior á producção, veremos então apparecer o assucar 
nas urinas, a glycosuria. Mesmo ainda que a avi
dez dos tecidos desça abaixo da producção, podemos 
observar a glycosuria, senão d'uni modo persistente, 
pelo menos nas horas que seguem á ingestão dos 
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alimentos; basta, para isso, que a avidez se torne 
egual á producção. Esta seria ainda uma glycosu
ria capaz de attenuar-se, ou mesmo de desappare-
cer, sob a influencia da suppressão dos hydrocar-
bonados do regimen alimentar; que a avidez dos 
tecidos continue, porém, a baixar (e ella pode des
cer abaixo da producção resultante da elaboração 
da albumina), e teremos, como consequência neces
sária, uma glycosuria persistente». 

N'estas condições, o organismo encontra-se pri
vado d'uma das suas fontes de energia, pois que 
além de não receber assucar alimentar, consome 
uma quantidade de glucosa sempre inferior á nor
mal; esta fonte supprimida deverá ser substituída 
por outra: o assucar cederá o seu logar a outra 
materia orgânica, que pode ser albumina ou gordura. 

Estas substancias provirão dos alimentos, se hou
ver supra-alimentação; quando esta falte, albumina 
e gordura serão fornecidas pelos depósitos de reserva 
do organismo ; serão os tecidos que fornecerão o 
combustível e as calorias. 

Se a theoria não cáe pelo absurdo, resta-nos en
tretanto refutar a maior das objecções que lhe foram 
oppostas: «Se a diabete ó uma doença proveniente 
d'um retardamento de nutrição, porque é que o 
quociente respiratório . -̂ 57- não diminue sensivel
mente? Porque é que a cifra de urêa augmenta?» 

D'esté assumpto nos occuparemos no capitulo 
seguinte, assim como em mostrar o resultado a que 
conduziu o emprego nos diabéticos dos methodos 
indicados por Bouchard, para medir no homem 
são a avidez dos tecidos para o assucar. 
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Y I 

Serão irrefutáveis as duas objecções menciona
das no final do precedente capitulo, ou alguma coisa 
haverá de que possamos lançar mão para as com
bater ? 

Em 1867 Voit e Pettenkofer, fazendo experiên
cias sobre o valor das trocas respiratórias em ani-
maes sãos e diabéticos, chegaram á conclusão de 
que o quociente respiratório era, n'estes últimos, di
minuído; mais recentemente, porém, Voit reconhe
ceu que eram, erróneas as suas primeiras conclusões 
e que no homem, são ou diabético, as quantidades 
de oxygenio absorvido e de anhydride carbónico 
exhalado, são sensivelmente as mesmas. 

Outros experimentadores, como Leo e Hanriot, 
observaram uma diminuição, embora minima, do 
quociente respiratório nos diabéticos, durante a di
gestão de anrylaceos. 

Se, pois, os trabalhos de Voit concluem pela in-
variabilidade do quociente respiratório nos homens 
sãos e diabéticos, outro tanto não acontece com as 
investigações de Leo e Hanriot, que concluem pela 
variabilidade, embora em proporções mínimas. 

Pela variabilidade das trocas respiratórias pu
gnam ainda os trabalhos de Barrai, Metroz e Lépine 
que, admittindo a producção d'uni fermento glycoli-
tico no pancreas, o qual vae dar ao sangue o poder 
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de destruir o assucar, concluem pelo menor poder 
glycolitico do sangue dos diabéticos. 

Por outro lado, Chauveau e Kaufmann affirmam 
que a diminuição do gasto do assucar, nos diabéti
cos, é uma excepção e não uma regra, e, por con
seguinte, as experiências de Lépine e Barrai, não 
podem, embora sejam exactas, servir de base á theo-
ria da diabete; baseam-se, para avançar tal asserção, 
em que jamais notaram differença apreciável no 
gasto do assucar entre animaes sãos e diabéticos, 
sobre os quaes tinham feito analyses comparativas 
do sangue arterial e do sangue venoso. Concluem, 
pois, estes auctores que a diminuição do gasto do 
assucar nos diabéticos, muito embora se dê n'um 
ou n'outro caso, n'um ou n'outro periodo da doença, 
não é todavia constante e não pode, portanto, to-
mar-se como regra; admitta-se como consequência 
da diabete, mas nunca como causa. 

Como se vê, apenas as experiências de Lépine 
e seus collaboradores, as de Leo e Hanriot militam 
em favor da tbeoria de Bouchard, ao passo que as 
rigorosas analyses de Voit e os admiráveis traba
lhos de Chauveau e Kaufmann rebatem tal theoria, 
parecendo que, na realidade, a diminuição no gasto 
do assucar não explica a diabete. 

Vejamos como responde a esta objecção o emi
nente clinico Bouchard: «Não deve servir-nos de 
distinctivo o quociente respiratório, diz Bouchard, 
mas sim o coefficiente de avidez dos tecidos para o 
assucar, pois que a autophagia ou a polyphagia virão 
compensar necessariamente a liberação d'um certo 
numero de calorias que o assucar já não fornece. » 
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Para demonstrar quanto é racional o seu modo 
de ver, Bouchard apresenta um quadro indicando a 
natureza e quantidade de alimentos elaborados em 
vinte e quatro horas, por um individuo de cincoenta 
e nove annos, o numero de calorias resultantes 
d'esta elaboração, a quantidade de anhydrido carbó
nico exhalado e a quantidade de oxygenio absor
vido, referindo este ultimo, no que respeita á albu
mina, aos dois agentes que o consomem — hydrogenio 
e assucar de origem albuminosa; — sabendo que um 
gramma de assucar absorve, para ser comburido, 
lgr,067 de oxygenio e dá origem a 4,2 calorias, 
Bouchard admitto a hypothèse prévia de que o or
ganismo se tornou incapaz de consumir o assucar, 
isto é, que a avidez dos tecidos para o assucar di
minuiu, e mostra que a perda de calorias d'ahi re
sultante é tal que o organismo não pode soffrel-as 
sem manifestar reacção, que consistirá em pedir es
tas calorias quer á gordura, quer á albumina, e que, 
segundo fôr aquella ou esta a fonte de receita que 
satisfaça o pedido, o quociente respiratório abaixará 
mais ou menos e o azoto urinário será constante 
ou augmentará. 
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Eis o quadro de Bouchard: 

Alimentos Calorias CO 8 O 8 

Gr, 

Albumina elaborada 97,4 

Hydratos de carbono 150,0 

Alcool ' 13,0 

Gr, 

468,52 

630,0 

414,0 

42,35 

Gr. 

79,77 

220,05 

125,28 

24,87 

Gr. 
60,95 

160,0o 

129,51 

27,13 

í Gr, 

Albumina elaborada 97,4 

Hydratos de carbono 150,0 

Alcool ' 13,0 
1:554,87 449,97 377,64 

2p,90 H 
58ffr,05 para o 

assucar al-
buminado 

Azoto urinário 14sr,46 
co = Quociente respiratório - Q T " = 1>12 

Este quadro representa uma média de sete dias 
de observação. Appliquemos-lhe a hypothèse de 
Bouchard, isto é, supponhamos que o organismo se 
tornou incapaz de consumir este assucar ; necessa
riamente haverá uma eliminação, pelo rim, da sua 
totalidade, o que representa uma glycosuria de 

150 grammas de assucar proveniente dos hy
dratos de carbono 

-f- 54gr,45 provenientes da elaboração da albu
mina (0,558 milligram mas de assucar por cada um 
gramma de albumina elaborada), o que perfaz a 
cifra total de 

294gr,45 de glucosa urinaria. 

A falta de combustão d'esta quantidade de glu-
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cosa arrasta comsigo a perda d'uma quantidade de 
calorias que, calculada á razão de 4,2 calorias por 
cada um gramma de assucar, perfaz o quantum to
tal de 

204gr,45 x 4caI,2 = 858ca\69 ; sejam 858 calorias. 

Por outro lado, a falta de combustão dos 204gr,45 
de glucosa traz á diminuição da cifra do oxygenio 
consumido que, calculada á razão de lgr,067 de oxy

genio por cada gramma de assucar, faz um total de 

204gr,45xlg,,067 = 218gl',14 de oxygenio; 

seja um abaixamento de 218gr,14 de oxygenio consu

mido, o qual deduzido da cifra representante do 
gasto diário total de oxygenio, dá 

377gr,64218gr,Í4 = 159gl',50. 

Quer dizer, a cifra de oxygenio consumido durante 
o dia baixará de 377gr,64 a 159g,',50. 

A seu turno, o acido carbónico exbalado dimi

nuirá egualmente da quantidade correspondente ao 
assucar não comburido; esta pode calcularse, quer 
deduzindo cia cifra total de anhydrido carbónico 
consumido por dia a ■ quantidade produzida pela 
combustão da albumina e dos hydrocarbonados 

449gr,97  (79gr,77 + 220gr,05) = 150gr,15, 

quer multiplicando o numero de grammas d'assucar 
urinário por lgI',46, quantidade de anhydrido çarbo
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nico a que dá origem a combustão de um gramma 
de assucar, e deduzindo egualmente da cifra total 
de anhydrido carbónico consumido por dia 

204gr,45 x l«r,46 = 298gr,49 

449gr,97 - 298gr,49 = 151gr,48 

Finalmente o quociente respiratório 

baixará também um pouco. 
E, com effeito, como aqui se vê, insignificante 

a differença nos quocientes respiratórios, mas im
pressiona a enorme perda de calorias que, accres-
centa Bouchard, o organismo não pôde soffrer sem 
reagir^ á gordura ou á albumina alimentares ou 
proprias, pedirá a economia o numero de calorias 
que lhe faltam. 

Se pede á gordura, ser-lhe-hão precisas 93gr,26 
para o fornecimento das 858 calorias, pois que cada 
um gramma de gordura fornece 9,2 calorias 

4 5 P gordura 1 414 . 
414 caionas' = T x = ~ã = 9>2 calonas 

segundo se deduz do quadro apresentado por Bou
chard. 

Se pede as 858 calorias á albumina, ser-lhe-hão 
precisos tantos grammas quantos os necessários para, 
á razão de 2,5 calorias, produzirem aquella cifra 

858cah: 2cal-,5 = 343gr,20; 
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Da impossibilidade em que está o organismo de des
truir o assucar, um gramma de albumina fornecerá 
apenas 2,5 calorias, e não 4,8 calorias como no es
tado normal, segundo se deduz do seguinte calculo: 

[97gr,4 54gl',45] ' produzem 468,52 
' Albumina Assucar Calorias 

54^,-35 oxydado produz 228,25 
Assucar Calorias 

Ora como este assucar não é queimado, o nu
mero de calorias produzido pela elaboração dos 97gr,4 
de albumina, será: 

468cal-,52 - 228cal-,27 = 240cal-,25 

o que dá: 

24°M '25 = 2cal\5 por cada um gramma de albumina. 

Supponhamos, pois, que a economia pede as 858 
calorias á gordura; teremos um consumo de 93gr,26 
de gordura, o que arrasta as seguintes modificações 
no quadro de Bouchard: 

Gr. Cal. CO 2 O 2 

Albumina 97,4 240,25 0 2,90 
Fécula . . 150,0 0 0 0 
Gordura. 138,3 1:272,36 384,58 398,02 
Alcool . . 13 42,35 24,87 27,13 

1:554,96 409,45 428,05 

Gr. 

Glucosa urinaria . . 204,45 
Azoto urinário . . . 14,46 
Quociente respiratório 0,95 
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Ou, se supprimirmos os hydrocarbonados, tere
mos o mesmo quadro apenas modificado na cifra 
de glycosuria, que fica reduzida á que provém do 
desdobramento da albumina: 

Glucosa urinaria 54gr,45. 

D'aqui se deprehende que em todo o diabético 
que peça ás gorduras o numero de calorias que a 
glycosuria lhe faz perder, o consumo de oxygenio 
augmenta sensivelmente, a eliminação do anhydrido 
carbónico diminue e por conseguinte o quociente 
respiratório .baixa; o azoto urinário conserva-se in
variável, emquanto que a glycosuria diminue. 

Supponhamos agora que o organismo pede, não 
á gordura, mas sim á albumina, as 858 calorias que 
a glycosuria lhe rouba; resulta-nos o quadro sè1 

guinte: 
Gr. Cal. CO2 O» 

Albumina 440,7 1:098,25 0 12,4 
Fécula . . 150 0 0 0 
Gordura . 45 414,0 125,28 129,5] 
Alcool . . 13 42,35 24,87 27,13 

1:554,60 150,15 269,04 
pelo qual se vê que o oxygenio consumido fica 
abaixo de normal, o anhydrido carbónico não va
ria, ficando-nos o quociente respiratório 

™ = 0,558 

Glucosa urinaria 245,91 + 150 = 395,91 

ou, supprimidos os feculentos, 

Glucosa urinaria 245,91 
Azoto urinário = | ^ £ = 65,70. 

6,730 ) 
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Em resumo, estes cálculos indicam-nos que to
das as vezes que um organismo perde o seu poder 
de destruição para o assucar, pode (e vê-se a isso 
obrigado) substituir os hydrocarbonados por outras 
substancias, que são a gordura ou a albumina. 

Se lança mão da gordura, vemos augmentar a ci
fra do oxygenio consumido, diminuir a do anhydrido 
carbónico exhalado, e, conseguintemente, uma dimi
nuição do quociente respiratório, embora minima; ao 
mesmo tempo, nota-se um abaixamento da glycosu
ria e a constância do azoto urinário. 

Se troca os feculentos pela albumina, vemos 
uma diminuição no oxygenio consumido, a constân
cia do anhydrido carbónico, uma diminuição sensí
vel do quociente respiratório, augmenta de glycosu
ria e d'azoto urinário. 

Portanto, se as variações do quociente respirató
rio não justificam, por insignificantes, a diabete por 
diminuição de gasto do, assucar nos tecidos, tam
bém a não combatem, porque não podemos pôr de 
parte os phenomenos de polyphagia ou de autopha-
gia, que necessariamente vêem compensar o desen
volvimento de calorias que o assucar não pode já 
fornecer; outro tanto diremos da azoturia, depen
dente também dós mesmos phenomenos compensa
dores. Os cálculos acima mostram o pouco valor 
de taes objecções, ao mesmo tempo que revelam a 
superioridade do regimen gordo para os diabéticos. 
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Y I I 

Uma vez rebatidas as objecções mais importan

tes á theoria que explica a diabete por diminuição 
de gasto do assucar nos tecidos; destruída ainda, 
porque conduz a um absurdo, a theoria de Chau

veau e Kaufmann, poderíamos limitarnos ao que 
fica dito e que demonstra a superioridade da theo

ria de Bouchard; como, porém, a realidade d'esta 
se não deduza do que deixamos exposto, mas ape

nas a sua verosimilhança, continuaremos, reíerindo

nos ao artigo de Bouchard, a procurar evidenciar a 
veracidade da sua theoria, entrando em jogo com o 
novo elemento denominado — coeficiente de avidez 
dos tecidos para o assucar — e vendo a que conclu

são nos leva a applicação dos methodos que ser

vem para medir no individuo são este coefficiente. 
Para conseguir tal fim, Bouchard compara o gasto 
do assucar entre indivíduos sãos e diabéticos, ser

vindose dos quadros seguintes: 

INDIVÍDUOS SÃOS 

■ 
Idade 

Assucar c o n s u m i d o 
■ 

Idade 
Por kilog, do 

corpo 
Por kilog. 

de album, fixa 

Kilog. 

50,7 
Gr, 

7,2 
Gr. 

51,4 

25 » 65, 5,7 38,8 

40 » 51,8 5,5 37,6 

59 » 85,3 2,5 18,2 

70 » *. . . 55,5 3,3 22,9 
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D'esté quadro já nós deduzimos que o poder de 
destruição do sangue para o assucar varia na ra
zão inversa da idade. O coefficiente de avidez, dos 
tecidos' para o assucar obtem-se, dividindo a quan
tidade maxima de assucar consumido em vinte e 
quatro horas por um kilogramma de albumina fixa 
n'um individuo qualquer, pela quantidade maxima 
consumida nas mesmas vinte e quatro horas (sem
pre em relação ao kilogramma de albumina fixa) 
por um individuo não glycosurico, da mesma idade 
ou de idade approximada, collocado nas mesmas 
condições de temperatura e de trabalho; n'estas 
condições foi construído o quadro supra, como mé
dia de vários dias de observação de individuos não 
glycosuricos e cujos coefficientes de avidez são, para 
todos, sensivelmente eguaes á unidade. 

Tomando então diabéticos como sujets de obser
vação, e considerando os individuos do quadro citado 
como termos de comparação, como typos padrões, 
Bouchard construe outros quadros relativos aos dia
béticos; assim, tomando para observação vima mu
lher de quarenta e oito annos de idade, pesando 
68K',240, tendo 9gr,440 de albumina fixa e que 6 
diabetica, Bouchard chega ao quadro seguinte: 

Idade Peso 

Assucar consumido 

Idade Peso 
Por kilog. do 

corpo 
Por kilog. 

de album, fixa 

Kllog. 

68,240 

Gr. 

1,34 

Gr. 

9,72 

Kllog. 

68,240 

média de 24 horas 
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Para a confecção d'esté quadro, Bouchard sub
mette a doente a um regimen mixto composto de 
albumina e gordura, á vontade da doente, e de 80 
grammas de assucar, único hydrocarbonado que lhe 
era permittido tomar; sob a influencia d'esta ali
mentação, a glycosuria que era de 400 grammas 
tende a baixar, descendo a 340 grammas no pri
meiro dia, 170 grammas aos dois dias, 114 gram
mas no fim do terceiro, e 52 grammas no quarto 
dia; conservando-se, a partir d'esté dia, com leves 
osillaçSes, em torno de 52 grammas. 

Tomando a média das analyses de urinas a co
meçar no quarto dia e a terminar no nono, Bou
chard encontrou nas vinte e quatro horas: 

Azoto urinário 14gr,90 
o que corresponde a 100gr,366 de albumina 
e por conseguinte a 56gr,004 de glucosa; 

juntando a este assucar proveniente da albumina 
elaborada, os 80 grammas provenientes da alimenta
ção, obtemos um total de 

136gr,004 de assucar 

ingerido ou formado nas vinte e quatro horas. 
Por outro lado, a glycosuria média durante es

tes cinco dias foi de 
44gr,27; 

d'onde a cifra de assucar utilisado: 

136gr,004 - 44gr,27 = 91gr,734 
o que dá 

91 l''73i = l«r,34 de assucar 
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consumido por kilogramme de peso do corpo, e 

%~ - 9gr>72 de assucar 

consumido por kilogramma de albumina fixa. 
Este foi o máximo consumo que a doente pôde 

fazer, nas condições de temperatura e de trabalho 
em que se encontrava. 

Tomando agora do quadro comparativo dos in
divíduos sãos, aquelle que mais se approxima d'esta 
doente, e vendo qual a quantidade maxima de as
sucar que elle é capaz de consumir, nós encontra
mos : 

Idade Peso 

Maximo de assucar consumido 
nas 24 horas 

Idade Peso 
Por kilog. do 

corpo 
Por kilog. 

de album, fixa 

Kilog. 

50,7 

Gr, 

9,10 

Gr. 

61,50 

Calculando, pois, segundo estes dados, o coefi
ciente de avidez dos tecidos para o assucar n'esta 
doente, teremos: 

0 = - ^ L 0,158 
61 «r ,5 ' 

numero inferior á unidade, que é a cifra normal. 
'Bouchard, experimentando ainda sobre outros 

diabéticos, chegou sempre a resultados concordes : 

0=0,10 — 0,14 — 0,51 — 0,19 — 0,42, etc., 

sempre menor que a unidade. 



61 

Diremos, pois, concluindo: 
1.° A diabete resulta d'uma diminuição do 

gasto do assucar nos tecidos, e esta diminuição trá-
duz-se por um abaixamento do coefficiente de avi
dez dos tecidos para o assucar; 

2° A diabete é uma doença por retardamento 
de nutrição, e nunca por excesso, como querem al
guns auctores; a azoturia elevada, que apparece em 
certos casos de diabete e que servia de argumento 
aos impugnadores da theoria de Bouchard, longe de 
indicar excesso de nutrição, não é mais do que um 
phenomeno de compensação, devido á elaboração 
d'uma maior quantidade de albumina, á qual o or
ganismo pede as calorias que o assucar já não pode 
dar-lhe; 

3.° Os trabalhos de Bouchard mostram bem 
claramente a vantagem que offerece aos diabéticos 
o regimen alimentar gorduroso sobre qualquer outro 
regimen. 

JÊ * 



PBOPOSIÇOES 

Anatomia—O lóbulo hepático é um figado em mi
niatura. 

Physiologia—O figado, além de muitas outras fun-
cções, tem um poder bactericida. 

Materia medica — Como diurético preferimos o leite. 

Pathologia geral —A glycosuria depende d'uma al
teração do sangue, d'uma hyperglycemia.. 

Anatomia pathologica—Em anatomia pathologica 
a unidade hepática é o lóbulo biliar. 

Pathologia externa—A presença d'um derrame 
sanguíneo prerotuliano pôde simular uma fractura da rotula. 

Pathologia interna—Nevropathas e arthriticos são 
predispostos para a diabete. 

Operações—Na amputação da perna não devemos 
fazer o retalho por transfixão. 

Medicina legal —Em criminalidade a impossibili
dade de trabalho não deve depender da profissão indivi
dual. 

Partos —A mulher gravida pôde amamentar. 

V i s t o . 

Presidente . 

I m p r i m a - s e . 

Director interi no. 
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