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INTRODUCÇÃO 

Formulado no dominio da pathologia o 
critério toxi-infectuoso, após múltiplas e varia
díssimas investigações no campo experimental, 
a clinica, controlando na área restricta da the-
rapeutica as noções de etiologia e pathogenia 
que d'aquelle critério derivaram, alargou a 
concepção d'uma especificidade imperativa na 
evolução mórbida, pela integração no conjun-
cto factorial da doença d'um novo elemento 
— o terreno, a resistência do organismo" 

A experimentação retomou o problema 
que a clinica lhe levantara, determinando com 
experiências decisivas a enorme influencia que 
o organismo exerce sobre a evolução mórbi
da. E assim, se foram especialisando os di
versos meios de que o organismo dispõe para 
sua defeza, pesquizando-se-lhe o mecanismo 
d'acçao, quer physiologico, quer pathologico. 

E' do estudo d'um dos meios de defeza do 
organismo que nos occupamos ; é sobre a de-



terminação do poder antitoxico das capsulas 
suprarenaes que o nosso trabalho versa. 

Principiamos pela phisiologia normal, que 
nos ensina que a funcção das glândulas su
prarenaes é destruir, ou neutralisar certos ve-
venos produzidos pelo funccionamento do or
ganismo e, especialmente, pelo trabalho mus
cular. 

Demonstraremos depois que, no estado 
pathologico, a mesma funcção se manifesta 
quando o organismo é attacado por venenos 
exogènes ou por toxinas microbianas, e, final
mente, pela anatomia pathologica constata
remos graves lesões suprarenaes, que nos vem 
confirmar o papel que as capsulas gosam na 
defesa do organismo. 

ï ^ i ' 



Histologia e physiologia da glândula suprarenal 

HISTOLOGIA 

Os primeiros trabalhos que appareceram 
sobre a estructura intima das capsulas su
prarenaes são de data recente. 

Pappenheim foi o primeiro que, em 1840, 
se referiu, vagamente embora, á estructura 
capsular. 

Seis annos mais tarde, ás mãos de Ecker, 
não só a estructura é por assim dizer ras
gada aos olhos dos medicos, como também 
a analogia da estructura capsular é affir
mada em toda a série vertebrada. 

A sua natureza glandular ficou pela 
primeira vez estabelecida, embora Leydig 
a contestasse, oppondolhe a theoria ner
vosa. 

Trabalhos persistentes e continuados 
dirigidos por homens como Virchow e Heule 
assentaram de vez, inabalavelmente, a theo
ria glandular. 

Ecker affirm ou que as capsulas se com

'■i 
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punham de cylindros glandulares fechados, 
limitados por uma membrana anhysta e con
tendo uma massa granulosa repleta de nú
cleos. 

Kõlliker, além do que observou Ecker, 
constatou a existência de cellulas nervosas 
no parenchyma suprarenal. 

E só mais tarde com Arnold se chegou, 
pelo trajecto dos vasos e pela disposição 
do tecido conjunctivo á clássica destrinça 
da substancia cortical em três zonas: glo
merular, fasciculada e reticulada. 

Mas nao ficou por aqui o trabalho in
vestigador dos anatomistas. 

A abundância de elementos nervosos 
glandulares foi demonstrada por Holm; e 
Grandy, pela primeira vez, encontra cellulas 
pigmentares e poderosos elementos muscu
lares nas veias. 

Assim, ficou estabelecido que as ca
psulas suprarenaes se compõem de duas 
partes: cortical e medular. 

Aquella, dividida em três zonas—glome
rular, fasciculada e reticulada — é consti
tuída dos seguintes elementos: cordões cor-
ticaes que se pelotonam na zona glome
rular, que se alongam em sentido radiolar 
na fasciculada para formar na terceira zona 
uma espécie de rede tangencial, orientada 
pela direcção dos mais largos vasos e con-
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centrica á substancia medular e veia cen
tral. 

Estes cordões corticaes, formados pela 
justa posição de cellulas, apresentam, quan
do examinados a um forte augmente, os 
caracteres de cylindros granuloses. As suas 
cellulas são com effeito cheias de uma mul
tidão de granulações brilhantes. 

A substancia medullar é formada tam
bém de cordões, mas mais largos e dispos
tos em volta da veia central. As suas cel
lulas, polyedricas, soldam-se umas ás ou
tras e apresentam um núcleo ovalar ou ar
redondado. Não ennegrecem por acção do 
acido osmico, como acontece com as cel
lulas corticaes. 

A disposição nervosa das glândulas su-
prarenaes é muito rica e muito complicada, 
pelo que se considera como um centro 
peripherico de significação sympathica. 

Assim, as formações ganglionares deste 
centro consistem em cellulas nervosas mul
t ipolars , cercadas d'uma camada endothe
lial e contidas quasi exclusivamente na 
substancia medullar. Beconhecem-se pelo 
grosso núcleo vesiculoso que apresentam e 
pelo emmaranhado de filamentos nervosos 
que as cercam. Em volta d'estas grandes 
cellulas, vêem-se pequenas cellulas ganglio
nares. 
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Pelo que se vê, a substancia medullar 
da capsula suprarenal encerra um pequeno 
centro nervoso peripherico plexiforme, em-
quanto que a cortical não contém senão fi
bras nervosas provenientes do plexo renal 
e do ganglio seminular. 

Eenault divide estas fibras, em nervos 
medullares destinados ao ganglio plexiforme 
central, e nervos corticaes que se ramifi
cara nos intervallos dos cordões, formando 
pelas suas ultimas ramificações, uma espé
cie de quadrado para a base de implanta
ção de cada cellula. 

Mas nunca, segundo Dogiel, se viu as 
fibras penetrar no interior dos cordões. Pa
rece, pois, que os cordões corticaes são in-
nervados pelas terminações nervosas appli-
cadas á sua superficie. 

Na substancia medullar, pelo contrario, 
existe uma vasta rede nervosa, formada, 
tanto pelas arborisações terminaes das fi
bras corticaes, como pelos nervos medulla
res que penetraram pelo hilo da capsula. 

As fibras terminaes d'esta rede pene
tram na espessura dos cordões glandulares 
e põem-se em contacto directo com as cel-
lulas. 
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PHYSIOLOGIA 

Conhecida a estructura das glândulas 
suprarenaes, natural é conhecer-se o seu 
funccionamento. Evidentemente que só a 
experimentação em toda a sua modalidade, 
com todos os seus variados recursos, nos 
poderá auxiliar na determinação physiolo-
gica das capsulas suprarenaes. 

Não iremos historiar minuciosamente a 
série de trabalhos que precederam e auxi
liaram a conquista dos factos essenciaes; 
somente desejamos ser, tão succinto quanto 
possa, o expositor d'esses mesmos factos e 
dos processos de experimentação com que 
se determinaram. 

Empregaram os physiologistas para o 
estudo da physiologia das glândulas supra
renaes, os seguintes meios : 

1.° — Ablação completa ou incompleta 
das capsulas ; 

2.° Analyse dos extractos das glându
las suprarenaes. 

Destruição experimental das capsulas 
suprarenaes. Seus efeitos 

Brown Sequard foi o primeiro, que de
monstrou os effeitos mortaes nos animaes 
totalmente descapsulados, assignalando ao 
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mesmo tempo a toxidade que o sangue 
d'estes animaes apresentava. 

Tizzoni notou nas suas experiências, a 
regeneração das capsulas nos animaes ope
rados, o que, mais tarde, por Stilling foi 
contestado. 

Stilling mostrou que a destruição com
pleta, bilateral, arrasta sempre a morte do 
animal operado; emquanto que a unilateral 
permitte uma sobrevivência muito longa 
em jovens animaes com uma bypertrophia 
compensadora das partes respeitadas. 

Mais tarde Langlois, n'uma série de 
memorias, notáveis pela sua clareza e pre
cisão, assenta como definitivos os seguin
tes pontos : « a cauterisação d'uma glândula 
suprarenal não arrasta ejitc&^i rã perturba
ção apreciável; a destruição das duas ca
psulas mata no praso de 3 a 4 dias o ani
mal. 

O mecanismo da morta é d'uma auto-
intoxicação, porque normalmente o animal 
fabrica venenos que são destruidos, ou trans
formados pela glândula. 

Logo as capsulas suprarenaes são glân
dulas vasculares sanguíneas encarregadas 
de modificar, neutraíisar ou destruir ve
nenos fabricados pelo trabalho muscular 
como o demonstra a toxidade do sangue 
e do extracto dos músculos de rãs acapsu-
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ladas e emfitn a diminuição de resistência 
á fadiga. 

As experiências que Langlois fez sobre 
rãs repetiu-as elle em mammiferos — coe
lhos, cobaias e cães. Os resultados foram 
os mesmos. 

Depois dos trabalhos de Langlois, ou
tros experimentadores vieram; e não só os 
confirmaram como, variando as experiên
cias, chegaram a conclusões muito.interes
santes ou levaram mais longe a pesquiza 
sobre os effeitos da descapsulação dos ani-
maes. 

Assim, Thiroloix, praticando em cães 
a ablação uni ou bilateral das capsulas, con
cluiu que a ablação unilateral não produz 
nenhum accidente, e que os animaes apre
sentam no fim de 5 a 6 mezes uma hyper-
trophia da glândula não sacrificada. A abla
ção d'uma capsula com esmagamento da 
outra, determina um rápido emmagreci-
mento; mas se deixarmos algum parenchy
ma não ha manifestações mórbidas.- Petit 
estudou com especial attenção a hypertro-
phia compensadora consecutiva a ablação 
d'uma só glândula e chega a concluir que 
não ha somente augmento macroscópico do 
volume do órgão, como fora já notado por 
Stilling, mas também hypertrophia com
pensadora funccional. 
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Em 1896, Ettlingler começou a estudar 
as lesões que, no systhema nervoso, apre
sentaram os animaes sacrificados depois 
d'uma descapsulação experimental. Deter
minou alterações cellulares na medulla: a 
massa protoplasmica estava tumefacta e os 
prolongamentos protoplasmicos mais com
pridos. Além d'isto, observou a constância 
de fissuras na massa protoplasmica. O nú
cleo parecia não alterado. 

No cérebro encontrou lesões do mesmo 
typo. 

Anderson em lugar de fazer a descapsu
lação numa mesma sessão como anterior
mente se fazia, fal-a em sessões espaçadas, 
e os resultados variam de interesse. 

Assim em 1899 observa que a extirpa
ção das duas glândulas produz a morte no 
gato e no cão passadas 68 horas sobre a 
operação. 

Mas fazendo a ablação em dous tempos 
espaçados, a morte somente sobrevem pas
sadas 134 horas. 

No coelho a sobrevivência é maior, che
ga a durar mezes. 
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Extracto suprarenal 

Toa e Pellacani occuparam-se em 1879, 
da toxidade das capsulas suprarenaes. Con
sideravam a injecção intra-venosa do extra
cto aquoso da glândula suprarenal como 
rapidamente mortal, sendo a morte prece
dida dos seguintes phenomenos : dyspnea, 
evacuação das matérias fecaes, convulsões 
generalisadas, dilatação pupilar. 

Marino Lucco confirmou estes resulta
dos, admittindo a neurina como o agente 
toxico a incriminar. 

Tizzoni sustentou posteriormente que 
as capsulas suprarenaes no estado fresco 
não encerram principio toxico ; que este se 
desenvolveria em certas condições, durante 
as manipulações necessárias á preparação 
do extracto ou depois da morte. 

Dubois, retoma as experiências e procu
ra explicar as divergências, invocando as 
variações de toxidade do extracto que, pa
ra elle dependem de 3 causas : estado do 
animal em experiência (surmenage, intoxica
ções e infecções; estado do animal a quem 
se tirou as capsulas (toxidade maior dos ex
tractos preparados com glândulas de ani-
maes jovens e de animaes vivendo em li
berdade); erafim, modo de preparação do 
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extracto (extractos preparados com sub
stancia medullar seriam mais activos, do 
que os preparados com o cortical: os pro-
ductos obtidos, precepitando o extracto pe
lo alcool seriam inoffensivos, emquanto que 
as substancias dissolvidas pelo alcool se
riam toxicas). 

Outros experimentadores, determina
ram também a influencia que, sobre a toxi
dade dos extractos, exerce a sua grande 
diluição e a sua dose. 

Concluindo, affirmarei a grande toxida
de dos extractos em funcçâo de varias con
dições como diluição, dose, modo de in
jecção, etc. 

* 

Eis pois um certo numero de factos es
tabelecidos de maneira irrefutável. 

A destruição completa das glândulas 
suprarenaes é incompatível com a vida, e a 
destruição incompleta determina plienome-
nos mórbidos insignificantes e, em compen
sação, uma liypertrophia evidente das par
tes respeitadas pelo experimentador. 

Esta hypertrophia compensadora, a exis
tência de lesões nervosas d'ordem toxica, 
consecutivas á descapsulação e a hypertoxi-
dade do sangue dos animaes descapsulados, 
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demonstram, que a morte não é devida "ao 
traumatismo operatório, nem a lesão do 
sympathico abdominal, mas a uma auto-in-
toxicação. 

D'onde se conclue que a glândula su
prarenal exerce uma funcção anti-toxica 
nos venenos normalmente fabricados pelo 
organismo; e pelas experiências de Lan-
glois sobre a toxicidade dos extractos mus
culares de animaes descapsulados, podemos 
affirmai' que a origem d'esses venenos de
pende na maior parte d'actividade muscu
lar. 

Pelo que atraz exposemos viu-se que as 
capsulas suprarenaes, desempenham um al
to papel de defesa do organismo, pela fixa
ção, neutralisação ou destruição dos vene
nos normalmente produzidos. 

Resta-nos agora saber se as glândulas 
suprarenaes desempenham egual funcção 
em frente de venenos exogènes. 

Estudo experimental 

Vários meios de estudo se offerecem ao 
experimentador para elucidar este proble
ma: suppressão total ou parcial das capsu
las seguida de inoculações sépticas ou to
xicas ; emprego do extracto capsular, quer 
-misturado in vitro com o agente toxico, quer 
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injectado no animal ao mesmo tempo antes 
ou depois d'elle. 

Exporemos, resumidas, as experiências 
de Oppenheim, cujos resultados foram apre
sentados pelo auctor á Sociedade de Biolo
gia em Março de 1901. 

Oppenheim nas suas variadas e nume
rosas experiências, empregou três processos 
para a determinação experimental da acção 
antitoxica das capsulas, nos seguintes vene
nos: arsénico, atropina, phosphoro, stry-
chnina, urinas humanas e toxina diphete-
rica. 

Estes três processos consistem em injec
ções de extracto suprarenal em animaes 
anteriormente intoxicados ou infectados; in
jecções simultâneas de extracto suprarenal 
e de productos tóxicos ou infectuosos e fi
nalmente infecções ou intoxicações em ani
maes cujas capsulas foram antecipadamente 
e parcialmente destruidas. 

A intoxicação pelo arseniato de potassa 
foi de resultados duvidosos a tal ponto que 
o próprio experimentador espera novas ex
periências para formular, com precisão, a 
acção anti-toxica das capsulas nas intoxi
cações arsenicaes. 

O mesmo resultado obteve nas intoxica
ções pela atropina. 

Onde a experimentação chegou a dados 
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positivos, a demonstrações claras, foi na in
toxicação pelo phosphoro. 

Ahi, onde as experiências foram nume
rosas, os resultados convergiram para uma 
concordância notável, d'onde deriva natu
ralmente a demonstração do poder antito-
xico das glândulas suprarenaes nas intoxi
cações phosphoradas. 

Assim. Dos animaes, cobaias, que foram 
intoxicados, de peso différente e em dose 
différente, todos morreram passadas 15 ho
ras, em média, após a injecção. 

Das cobaias que soffreram a intoxica
ção phosphoracla consecutiva ou simulta
neamente com a injecção de extracto, uns, 
sobreviveram em média 50 horas após a in
jecção, e outros, em menor numero é certo, 
resistiram. 

Nós podemos, pois, concluir d'estes fa
ctos, o papel importante que as glândulas 
suprarenaes gosam na defesa do organismo 
contra a intoxicação phosphorada. 

A autopsia dos animaes mortos revelou 
alterações différentes nas glândulas supra
renaes. Nas cobaias testemunhas apresenta-
vam-se pallidas, molles e moderadamente 
augmentadas de volume; nas cobaias que 
soffreram injecções de estracto as capsulas 
apresentavam-se enormes e muito conges
tionadas. 
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Resta-nos fallar dos resultados a que 
nos leva o processo de descapsulação unila
teral em animaes, quando, experimental
mente intoxicados ou infectados. 

Evidentemente que, se as glândulas su-
prarenaes exercem urna acção anti-toxica, 
se constituem um meio de defeza do orga
nismo contra as infecções ou intoxicações, 
modificando esse meio, como facilmente se 
consegue pela descapsulação unilateral, o 
modo reaccional do organismo deve corre
lativamente variar. Nem outra coisa se po
deria admittir. 

Ora, obedecendo a este critério tao sim
plista, foi que Oppenheim estudou as varia
ções de resistência orgânica que os animaes 
e, em especial a cobaia, offerecem, quando 
mono-descapsuladas, a uma infecção tetâ
nica, carbuncolosa, dipheterica e finalmen
te a uma intoxicação phosphorada. 

O problema experimental que o expe
rimentador tem a resolver compõe-se, na 
sua formula mais simples, de dois elemen
tos. D'um lado estão os animaes que soffrem 
as infecções e intoxicações experimentaes, 
e d'outro lado, animaes da mesma espécie, 
em egualdade de peso, de sexo, de edade, 
soffrendo a acção de culturas de egual vi
rulência e quantidade, monodescapsulados. 

Ao observador compete, pois, annotai* 

« 
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as variações reaccionaes que houver nas 
duas séries d'animaes. 

Oppenheim observou o seguinte : Para 
a intoxicação tetânica os animaes monodes-
capsulados (cobaia) resistem mais que os 
não descapsulados ; para o carbúnculo a so
brevivência é quasi a mesma, e para a di-
phteria, as cobaias operadas apresentam 
uma resistência maior que as não operadas. 

O mesmo augmente de resistência, ex
presso por uma maior sobrevivência á in
fecção, se nota na intoxicação experimental. 
Os animaes operados morrem passadas 50 
horas, emquauto que os outros só vivem 34 
horas. 

Do conjuncto d'estes factos experimen-
taes que acabamos de expor resulta que, 
se em certas condições como na infecção 
carbunculosa ou na intoxicação tetânica, a 
ablação d'uma capsula parece não modifi
car de maneira apreciável a resistência do 
organismo; n'outras, como na intoxicação 
phosphorada ou na toxi-infecção diphterica, 
não resta duvida que os animaes monodes-
capsulados resistem mais. 

Estes resultados não apparecem isola
dos ; vieram confirmar outros que Langlois 
tinha obtido por meio da infecção pyocya-
nica. 

Lucebelli em Italia variava as condições 
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de experiência e experimentava sobre coe
lhas. Os resultados foram concordantes com 
os de Oppenheim e Langlois. 

* 

Tínhamos nós dito atraz que, variando 
as condições de defesa do organismo a uma 
infecção ou a uma intoxicação, a reacção 
d'esse mesmo organismo deveria variar. 
Eealmente a reacção orgânica variou ; mas, 
em logar de diminuir a resistência orgâni
ca, como era natural, com espanto se obser
va que os animaes com uma só glândula 
suprarenal, resistem mais que os animaes 
com duas glândulas. 

A interpretação d'esté phenomeno, na 
apparencia paradoxal, diverge. 

Assim, para Langlois e Charrin, uma in
fecção produz uma hyperactividade glandu
lar das capsulas, elaborando consequente
mente uma maior quantidade de substancia 
toxica, desconhecida ainda, mas assignala-
da já no extracto supraienal. 

Esta substancia toxica iria augmentar 
os seus effeitos aos das toxinas microbia
nas. 

Supprimindo pois uma capsula, dimi-
nuir-se-hia a quantidade de substancias to-
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xicas reabsorvíveis, o que permittiria maior 
resistência ao organismo. 

N'esta interpretação os auctores esque
ceram a acção anti-toxica das glândulas, 
considerando, não como um elemento de de
fesa, mas como um elemento prejudicial, as 
glândulas suprarenaes. Nem ao menos se 
lembraram de confirmar pela experimenta
ção as consequências lógicas que ella lhes 
impunha. Assim, competia-lhes verificar se 
os animaes descapsulados totalmente, resis
tem mais ás infecções que os não descapsu
lados. 

Outra interpretação mais consentânea 
com os factos observados, mais em harmo
nia com o que a experimentação nos reve
lou se impõe. 

As capsulas dos animaes infectados es
tão, como a autopsia constantemente nos 
mostra, augmentadas de volume, bypertro-
phiadas, sobretudo na dipheteria experi
mental e na intoxicação phosphorada. A 
hypertrophia é todavia mais sensivel nos 
animaes monodescapsulados. 

O peso da capsula eguala, quando não 
excede, o da somma das capsulas d'um ani
mal do mesmo peso, sexo e idade. 

Esta hypertrophia não se observa so
mente no estado pathologico. 

J á atra? observamos que nos animaes 



50 

parcialmente descapsulados, mas não infe
ctados, se constata uma notável hypertro-
phia da glândula não sacrificada; pesa vinte 
e cinco a trinta e cinco centigrammas, em-
quanto que o peso normal das duas capsu
las reunidas, não excede vinte e cinco cen
tigrammas, entre a cobaia. 

A histologia também nos denuncia uma 
hypertrophia das trabéculas corticaes com 
augmente de volume das cellulas e a pre
sença de núcleos em karyokinese. 

Sabemos ainda que as capsulas supra-
renaes apesar das substancias toxicas que 
possam conter são dotadas in vitro e in vivo 
d'um alto poder anti-toxico. 

Se assim é, porque não admittir que a 
extirpação d'uma capsula tendo determi
nado uma hypertrophia e uma superactivi-
dade funccional da que ficou, não acarrete 
para esta, no momento em que o animal se 
infectou, um producto de secreção mais 
abundante ou mais activo do que os das 
duas capsulas reunidas ? E assim a resistên
cia d'um animal parcialmente descapsulado 
explica-se pelo maior poder anti-toxico da 
glândula, não sacrificada. 

Um outro facto vem em auxilio d'esta 
interpretação. 

Tivemos já occasião de ver, que a resis
tência da cobaia a uma intoxicação phos-
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phorada, é augmentada, não só pela abla
ção d'uma das glândulas, mas também pela 
injecção de extracto suprarenal. Se a abla
ção d'uma glândula produz o mesmo effeito 
que a injecção do extracto, poderemos nós 
explicar a sua acção, a não ser por uma 
hyperactividade da glândula opposta e 
portanto por um augmento de secreção? 

* 

Determinada a acção antitoxica das ca
psulas suprarenaes nas intoxicações e in
fecções, um problema se ergue, em frente do 
espirito do observador. 

Porque mecanismo se exerce esta acção? 
Haverá uma simples fixação da substancia 
toxica no parenchyma glandular ou haverá 
uma neutralisação ou distruição do veneno 
ao contacto dos elementos anatómicos da 
glândula? Ou será uma acção chimica que 
se exerce no sangue por intermédio dos pro-
ductõs de secreção ? 

A alta toxidade d'alguns extractos su
prarenaes milita a favor da fixação no pa
renchyma da substancia toxica; todavia, ex
periências ha que demonstram que os ex
tractos de animaes mortos por uma grande 
infecção não são tóxicos. 

Se as glândulas actuassem por simples 

^ 
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fixação, deveria o extracto apparecer sem
pre toxico. 

A acção anti-toxica dos extractos, se não 
basta para cimentar a convicção de que as 
glândulas actuam por neutralisaçao ou des
truição dos venenos, visto que a injecção 
de extracto provoca uma hypertrophia e 
uma hyperactividade funccional, não des
truindo directamente as substancias noci
vas, nada prova, porém, que as capsulas 
hypertrophiadas por este mecanismo, não 
actuem derramando no sangue uma maior 
quantidade de substancia antitoxica. 

Mas seja como fôr, a acção das glându
las suprarenaes parece exercer-se por um 
duplo mecanismo: neutralisaçao directa 
dos venenos ao contacto do parenchyma e 
neutralisaçao a distancia d'estes mesmos 
venenos pelos productos que a glândula 
derrama no sangue. Que ha lucta no paren
chyma, entre elementos tóxicos e elementos 
glandulares, attesta-o a histologia, na cons
tância das lesões que encontra nas glându
las de animaes mortos por intoxicação ou 
por infecção; que a acção se exerce a dis
tancia, prova-o o facto de que um animal 
totalmente descapsulado, resiste mais quan
do a descapsulação é precedida da injecção 
d'um extracto do que um animal com am
bas as glândulas, 
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* 

Um dos melhores meios que o homem 
de sciencia possue para determinar o pro
cesso reaceional do organismo em face de 
uma infecção ou de uma intoxicação é sem 
duvida alguma a anatomia pathologica. 
Por ella foi que Laenecc determinou a uni
dade da tuberculose e por este facto se vê 
ov^uxdio_j)OjleriLsissiííiô- que esta sciencia 
presta ao homem na investigação e na in
terpretação dos phenomenos pathologicos. 

Se as glândulas suprarenaes, são elemen
tos de defesa que o organismo dispõe, não 
só para destruir os venenos que o seu func-
cionamento, a sua actividade fabrica, mas 
também, para anniquilar os que de fora o 
invadem, natural é, quando o organismo 
cahir vencido, encontrar-se nos logares onde 
a lucta se feriu mais accesa e nos órgãos 
onde a defesa mais se concentrara, destro
ços, lesões, que pela sua natureza, pela sua 
quantidade, nos revelam a intensidade da 
doença e a sua duração. 

E foi obedecendo a este critério que a 
pathologia experimental contribuiu podero
samente para o estudo das capsulas supra
renaes. 

Koger examinou as glândulas de co
baias mortas por infecção pneumobacillar ; 
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nas infecções muito virulentas as capsulas 
apresentavam-se negras e echymoticas e o 
parenchyma, ao corte, estava tranformado 
n'uma massa sangninolenta ; nas infecções 
menos virulentas não encontrou lesões ca
psulares. 

Pett i t estudando as alterações histoló
gicas, determinadas nas capsulas, por injec
ção sub-cutanea de toxina dipheterica, cons
tatou nas capsulas de cobaia ò seguinte : 
alterações cellulares, protoplasma granu-
loso e mal limitado, núcleos degenerados 
ou invisiveis e hemorrhagias nos cylindros 
corticaes. 

Em pathologia humana, não é raro en-
contrar-se nas autopsias, alterações das ca
psulas suprarenaes em individuos mortos 
de doenças infectuosas ou de intoxicações. 
As lesões mais frequentemente encontradas 
são a congestão, a hemorrhagia e a suppu-
ração. As doenças em que maior numero 
de vezes se tem observado taes lesões são 
o tétano, meningite, infecção puerperal, 
pneumonia e uremia e peste. 

Devemos ao terminar esta simples rese
nha declarar que os estudos systematicos a 
tal respeito não existem. Observações isola
das, abundam; mas trabalhos que obedeçam 
a uma ideia synthetica faltam. 

Oppenheim todavia, estudou com mais 
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amplo fôlego, as lesões das capsulas supra
renale nas infecções e intoxicações expéri
mentées agudas de vários animaes e, junta
mente com Loeper, as lesões nas doenças 
infecciosas do homem. 

Lesões nas infecções experimentaes agudas 

'Oppenlieim constatou 3 espécies de le
sões em animaes mortos de infecção expe
rimental dipheterica. 

l.° Lesões hemorrhagicas. No primeiro 
grau, consistiam n'uma simples congestão 
do centro da capsula; no segundo, a hemor-
rhagia estendia-se á camada fasciculada 
sem dilacerar as trabéculas cellulares e por 
ultimo, no terceiro grau, havia laceração 
cellular, ruptura vascular com focos hemor-
rhagicos mais ou menos extensos e, habi
tualmente, acantonados nas partes centraes 
da capsula. 

2.° Lesões diapedeticas. Estas lesões 
são de duas espécies : diapedese diffusa, ha
bitualmente pouco abundante, nos interstí
cios cellulares e focos diapedeticos limita
dos á zona fasciculada e glomerular. 

3.° Lesões degenerativas. Consistem 
na fusão dos contornos das trabéculas cor-
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ticaes, degenerescência vascular, perda das 
reacções corantes da cellula e do núcleo 
e finalmente necrose cellular. 

Todas estas lesões hemorrhagicas, dia-
pedeticas e degenerativas — se podem en
contrar n'uma mesma capsula e quasi sempre 
se localisant nas zonas reticulada e fascicu-
lada. 

O grau de intensidade d'estas lesões de
riva da virulência da infecção e da sobrevi
vência maior ou menor dos animaes infe
ctados. Os animaes que mais resistiram á 
infecção são os que apresentam lesões me
nos intensas (congestão simples). 

Na intoxicação tetânica, as lesões não 
são tão accentuadas como na infecção di-
phterica. Reduzem-se a simples congestões 
das zonas medullar e reticular. 

Na infecção carbunculosa, abundam os 
focos hemorrhagicos com predominância 
notável na zona glumerular. As trabéculas 
da glândula encontram-se afastadas por um 
tecido conjunctivo muito laxo e cujas ma
lhas parecem dilatadas. Notou-se também 
com frequência a presença do bacillo car-
bunculoso nos focos hemorrhagicos e nos 
capillares. 

De todos estes factos parece dever-se 
concluir o seguinte : a constância das lesões 
nas infecções experimentaes agudas — di-
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phteria e carbúnculo ; a gravidade da lesão 
dependendo mais da virulência do que da 
natureza do agente infectuoso e, finalmente, 
que as lesões são sobretudo congestivas, 
depois hemorrhagicas com ruptura capillar. 

Observadas estas lesões em vários ani-
maes, natural era vêr se, em doenças análo
gas, o homem, na autopsia, apresenta le
sões semelhantes. Foi o que vários anatomo-
pathologistas fizeram tendo á sua frente 
Oppenheim com sessenta e tantas auto
psias. 

Por isso acompanharemos agora Lœe-
per nas suas conclusões baseadas nas auto
psias de sessenta e tantos indivíduos mor
tos por diphteria, variola, febre typhoide, 
pneumonia e tétano. 

Nos indivíduos mortos por dipheteria, a 
autopsia revelou-lhe que as lesões differiam 
segundo se tractava d'uma diphteria pura 
ou associada. Assim na dipheteria pura, as 
lesões dominantes são a necrose cellular e 
a hemorrhagia. Nas capsulas não necrosa-
das abundam as alterações cellulares —per
da dos contornos cellulares e dissociação 
das trabéculas. 

Nos casos de dipheteria associada (di
pheteria streptococcica e dipheteria acom
panhada de broncho-pneumonia) as altera
ções cellulares são frequentes e encontrou-
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se a mais, nódulos infecciosos constituidos 
por elementos d'um só núcleo. Comparando 
estas alterações com as da dipheteria expe
rimental vê-se que, as lesões hemorrhagicas 
e degenerativas são, em muitos pontos, se
melhantes: congestão simples no centro da 
glândula; congestão extensa á camada fas-
ciculada; ruptura dos capillares com focos 
hemorrhagicos; desapparecimento dos con
tornos cellulares; ausência das reacções co
rantes das cellulas; degenerescência vacuo
lar e finalmente necrose cellular em ilhotas 
mais ou menos extensas. 

Na variola constatou-se varias lesões: 
congestão, raras hemorrhagias, necrose cel
lular e sobretudo infiltração lymphocytica. 
Os nódulos infecciosos bem característicos, 
encontram-se dispostos no centro da glân
dula, nas paredes das veias que se apresen
tam também espessas e infiltradas de ele
mentos embrionários. Um caso interessante, 
que se repete nas autopsias dos pneumo-
nicos, é a constatação, constante, do espessa
mento de tecido celluto-adiposo pericapsu-
lar. Ha uma necrose cortical attribuida pelo 
auctor a infecções ou intoxicações ante
riores. Na pneumonia e broncho-pneumo-
nia a observação mostrou-nos o seguinte. 
Nos casos ligeiros congestão simples do cen
tro da glândula, complicando-se algumas 
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vezes com verdadeiras hemorrhagias. As le
sões cellulares são, era geral, pouco cara
cterísticas. A reacção leucocytaria nunca 
falha. Ora diapedese diffusa no tecido con-
junctivo intertrabecular; ora formação de 
núcleos infecciosos compostos de elementos 
mononucleares e de limphocitos. Muitas ve
zes o tecido conjunctivo apresentava-se 
hypertrophiado. 

Na febre typhoide, em 3 casos que o au-
ctor pôde observar, encontrou, uma vez, he-
morrhagia no centro da glândula, e duas 
vezes, ao lado de ligeiras lesões cellulares, 
infiltração leucocytica nas paredes dos va
sos e nódulos infecciosos semelhantes aos 
observados na varíola e pneumonia. E o 
meu amigo, Dr. Sousa Junior, nas observa
ções necropsicas com que documenta a sua 
these de concurso, nota congestões, quasi 
constantes, das glândulas suprarenaes. 

Do conjuncto d'estes factos resulta a 
persistência da hemorrhagia nas capsulas 
suprarenaes de indivíduos mortos por infec
ção. 

Estas hemorrhagias determinam quasi 
sempre, por compressão e por dilaceração, 
o desapparecimento das trabéculas, encon
trando d'esta forma a glândula reduzida a 
uma casca glandular, envolvendo uma mas
sa de sangue. 
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Oomprehende-se facilmente como por 
estas lesões o funccionamento das glându
las suprarenaes deve estar compromettido. 
Os nódulos infectuosos encontram-se, prin
cipalmente, nas infecções prolongadas. São 
constituidos por lymphocitos e elementos 
monucleares. Mas além d'estas lesões, ha 
uma reacção leucocytica nas glândulas, que 
se manifesta por uma diapedese difusa de 
elementos polynucleares, sahidos dos vasos 
sanguineus. 

Finalmente, resta-nos fallar das lesões 
das capsulas suprarenaes em animaes mor
tos por intoxicações experimentaes. 

Nas intoxicações provocadas pelo arsé
nio em cobaias, o animal morria, passados 
alguns dias, depois d'uma injecção de arse-
niato de potassa na dose de 2 a 5 centi-
grammas. 

O exame macroscópico pouco ou nada 
revelava. As glândulas conservavam mais 
ou menos o seu volume, a sua coloração e 
a sua consistência. 

Pelo exame microscópico notara-se, po
rém, uma diapedese polynuclear e algumas 
dilatações vasculares nas zonas fascicula-
das e reticuladas. 

A zona glandular era quasi sempre res
peitada, como já atraz notamos, nas infec
ções. 



Gl 

Emquanto ás lesões cellulares apresen-
taram-se quasi constantes e muito análogas 
ás que observamos nas autopsias de ani-
maes mortos por infecção : a mesma disso
ciação dos cordões suprarenaes, a mesma 
fusão dos contornos cellulares. Um facto ha 
a assignalar n'estas autopsias : a presença 
de pigmento, em grande quantidade, na 
zona reticulada e na parte interna da zona 
fasciculada. 

Nas intoxicações pelo mercúrio a auto
psia revelava-nos hemorrhagias muito ac-
centuadas na zona fasciculada, diapedese 
pouco abundante. Estas intoxicações foram 
provocadas pela injecção de 7 milligram -
mas de sublimado na cavidade peritoneal. 
A morte sobrevinha passadas horas. 

Nas intoxicações pelo phosphoro encon
tramos varias lesões dependente na sua in
tensidade e gravidade do grau de intoxica
ção. Em geral as lesões macroscópicas eram 
evidentissimas. Na maioria dos casos as ca
psulas apresentavam-se hypertrophiadas ; a 
sua superficie externa, habitualmente ama-
rella, como no estado normal, estava algu
mas vezes vermelha ou violácea. 

Ao corte, o centro da glândula estava 
amollecido. 

Ao exame histológico os resultados va
riavam segundo o grau da intoxicação. Nos 
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casos hyperagudos nos quaes a morte sobre-
vivinha passadas 8 a 16 horas, os vasos san
guíneos apresentavam-se regurgitados de 
leucocytos polynucleares e d'um numero, re
lativamente fraco, de hemacias. Hemorrha-
gias verdadeiras não appareciam. 

Nos casos agudos em que a morte so
bre vinha no espaço de 16 horas a 3 dias, 
as hemorrhagias accentuavam-se ; o sangue 
ora se infiltrava nos espaços intertrabecu-
lares, comprimindo mais ou menos os cor
dões, ora se collectara em focos hemorrha-
gicos situados de preferencia na camada 
fasciculada. 

Nos casos sub-agudos em que a morte 
sobrevem passados 3 a 6 dias, as hemor
rhagias estendem-se a granel e algumas 
vezes, na camada medullar, constata-se fo
cos de limphocitos completamente idênticos 
aos nódulos infecciosos que encontramos 
nas infecções experimentaes e humanas. 

As lesões cellulares incidem principal
mente sobre o protoplasma e sobre o núcleo. 

Aquelle apresenta-se diffluente e turvo 
reagindo mal ás substancias corantes; este, 
pobre em chromatina. 

As lesões experimentaes produzidas pe
los phosphoros são, pois, constantes e muito 
accentuadas pelo menos nos casos agudos e 
sub-agudos. 



Conclusões 

1.° As capsulas suprarenaes são glân
dulas vasculares sanguíneas de funcções 
anti-toxica. 

2.° A destruição total das glândulas 
suprarenaes é incompatível com a vida, a 
destruição parcial só determina accidentes 
ligeiros ou nullos, mas provoca, em com
pensação, uma hypertrophia manifesta das 
partes poupadas. 

3.° O extracto suprarenal, em dose ele
vada e introduzido pela via intravenosa, é 
dotado d'uma gmnde toxicidade. 

3.° O poder antitoxico das capsulas 
suprarenaes não se manifesta somente nas 
substancias toxicas produzidas pelo func-
cionamento normal do organismo; gosa um 
importante papel na neutralisação ou des
truição dos venenos microbianos; ou outros, 
introduzidos na economia. 
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4.° O extracto suprarenal, misturado 
com substancias toxicas diversas ou inje
ctado nos animaes ao mesmo tempo que es
tas substancias, augmenta, em grande nu
mero de casos, a resistência orgânica á in
toxicação. 

5.° A ablação d'uma parte do tecido 
suprarenal e principalmente a descapsula-
çâo unilateral, não determina, como pare
ceria lógico, uma diminuição orgânica nas 
infecções ou intoxicações; pelo contrario, 
em certas condições, toxi-infecçâo diphete-
rica e envenenamento pelo phosphoro, os 
animaes descapsulados unilateralmente, re
sistem melhor que as testemunhas. 

6.° A constância das lesões que se en
contram nas autopsias de infectados ou in
toxicados demonstra ainda o papel defen
sivo das glândulas. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — 0 appendice ileo-cœcal é um órgão 
essencialmente limphoide. 

Physiologia. — 0 systhema do grande sympa-
thico é capaz de substituir os centros nervosos 
medullares. 

Materia medica. — A serotherapia, é a medica
ção do futuro, nas doenças infectuosas. 

Pathologia geral. — O botulismo é uma intoxi
cação nervosa. 

Anatomia pathologica. — Todas as inflammações 
do pulmão, são, inicialmente, broncho-pneumonias. 

Pathologia externa. — Na cauterisação das unhas 
encravadas, prefiro o nitrato de chumbo. 

Pathologia interna. — Nem sempre o syndroma 
de Addison está ligado a alterações estructuraes 
das glândulas suprarenaes. 

Medicina operatória. — Prefiro, entre todos os 
tratamentos das fracturas, o ambulatório. 

Hygiene. —- Pela sentina e pela escola se avalia 
o grau de adiantamento d'um povo. 

Partos.—Aconselho a laqueação das trompas 
a todas as mulheres de bacias rachiticas. 

Medicina legal.—Não adlmitto a presidência do 
juiz nos exames medico-legaes. 

VISTO. PÔDE IMPRJMIR-SE. 
O Presidente, o Director, 

Alfredo de Magalhães. . Moraes Caldas, 
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