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Glycosurias não diabéticas 

Acostumados a ver tomar a existência do assu-
car na urina determinada pelo reagente de Fehling, 
como um signal certo de diabete sem que outros 
symptomas viessem confirmar o estabelecimento de 
tal diagnostico e não sendo acceite facilmente pelo 
nosso espirito tal modo de proceder, resolvemos 
procurar esclarecer-nos sobre tal assumpto, quanto 
o permittissem os nossos limitadíssimos recursos e 
a escassez de trabalhos a este respeito existentes. 

A diabete é uma doença ligada como varias 
outras — gotta, rheumatismo, lithiase renal, lithiase 
hepática, obesidade — a um estado diathesico-ar-
thritismo, e que se individualisa por um cortejo 
symptomatico bem definido ; assim a glycosuria, a 
polydipsia, a polyphagia e a polyuria são signaes 
que não se encontram em quaesquer das outras mo-
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dalidades da diathese d'onde todas derivam. Isto no 
que diz respeito aos casos typicos ; porque formas 
clinicas ha, em que aquelle quadro symptomatico 
não se apresenta tão completo, existindo diabetes in-
sipidas, diabetes caracterisadas por uma polyuria 
intensa, diabetes azoturicas, etc. 

Normalmente existe uma glycosuria, isto é, ha 
sempre na urina d'um individuo são uma certa 
quantidade de assucar não determinada pelos rea
gentes ordinários e calculada entre vinte e cincoenta 
centigrammas para a urina excretada em 24 ho
ras. Quando a quantidade d'assucar attingir cin
coenta centigrammas por litro, quantidade esta que 
pôde ser revelada pelo licor de Fehling, não deve
mos logo concluir pela existência d'uma diabete, mas 
considerar essa glycosuria como phenomeno passa
geiro, á similhança do que succède na experimen
tação physiologica, que cria bruscamente uma glyco
suria e a faz desapparecer logo em seguida. Este 
augmento momentâneo da quantidade d'assucar exis
tente na urina observa-se em vários estados mórbi
dos taes como — accesso palustre—-accesso d'epi-
lepsia — hernia estrangulada — ataque de cholera. 
Todos os auctores acceitam a existência d'estas gly
cosurias passageiras, mas existem outras mais im
portantes e duradouras que se prestam a duvidas e 
confusões. A maior parte não duvida classificar im-
mediatamente essas glycosurias de diabetes que evo
luirão com mais ou menos intensidade e com um 
quadro symptomatico mais ou menos apparatoso. 



Estamos com os que entendem que essas glycosu
rias duradouras são muitas vezes secundarias, achan-
do-se ligadas a um estado mórbido bem definido e 
que desapparecem com elle. 

D'esté modo temos a destinguir a diabete, com o 
seu quadro symptomatico mais ou menos completo 
e levando sempre o organismo, cedo ou tarde, a um 
estado de cachexia profunda, das glycosurias dura
douras que acompanham certos estados mórbidos e 
que desapparecem com um tratamento apropriado. 
Dividiremos estas glycosurias, que teem como ca
racter commum o serem secundarias, em quatro 
grupos tomando para base da divisão os diversos 
factores etiológicos que as podem provocar. 

Teremos assim as : 

Glycosurias intermittentes dos arthriticos. 
Glycosurias digestivas. 
Glycosurias nervosas. 
Glycosurias puerperaes. 

Estudaremos estes grupos em quatro capítulos, 
reservando mais três para o estudo do diagnostico, 
do prognostico e do tratamento. 

Conhecemos perfeitamente a nossa insuficiên
cia para tratar d'um assumpto ainda tão obscuro, 
mas resolvemos fazel-o movidos pelo desejo de 
apagar duvidas do nosso espirito e principalmente 
confiados na benevolência do illustrado jury que nos 
ha de julgar. 
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Glycosuria intermittente 
dos arthriticos 

A glycosuria arthritica pôde sub-dividir-se em 
quatro grupos que estudaremos successivãmente : 

Glycosuria arthritica hereditaria até aos vinte 
annos. 

Glycosuria goltosa. 
A\oturia glycosurica. 
Glycosuria dos obesos. 

Antes, porém, d'entrarmos no estado de cada 
uma d'estas formas, vamos apresentar os caracteres 
geraes que permittem isolar o grupo das glycosu
rias arthriticas. Estes caracteres distinctivos são ti
rados do exame da urina e do estado geral. 

Exame da urina : 
Exceptuando a azoturia glycosurica a urina nas 
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glycosurias arthriticas é normal; é sempre muito 
acida e esta hyperacidez constitue um caracter pri
mordial. A densidade não augmenta, por vezes di
minue ; também debaixo d'esté ponto de vista ba 
uma distincção grande entre estas urinas e as dos 
diabéticos. Estas glycosurias são quasi sempre fra
cas; o assucar existe em pequena proporção de modo 
que as urinas não apresentam sabor assucarado e a 
sua reacção com o licor cupro-potassio nem sempre 
é nitida. Variam d'um dia para o outro podendo 
mesmo desapparecer completamente n'um para vol
tar no seguinte, modiíkando-se pelo regime alimen
tar e pelo exercicio muscular. Não existem senão de 
dia, de modo que se fizermos urinar o doente antes 
de se deitar não encontraremos assucar na urina ex
cretada na manhã seguinte. Este caracter é de tal 
importância que Lecorché não hesita em considerar 
como diabético o individuo que apresenta assucar 
nas urinas matutinas. 

A urea augmenta geralmente como succède em 
todos os arthriticos, chegando a 55 ou 6o grammas 
pelo menos, os chloretos diminuem, e os phospha
tes e urates seguem as proporções da urea. Aban
donando as urinas vê-se que não fermentam ou se 
fermentam é com muita difficuldade ; o contrario 
succède com as urinas diabéticas. Suppondo, pois, 
que a presença do assucar na urina faça nascer no 
nosso espirito duvidas sobre a sua verdadeira signi
ficação, basta em muitos casos um simples exame 
d'esse liquido para nos permittir estabelecer a na-
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tureza diabetica ou não diabetica da glycosuria. Ana-
lysando poitanto a quantidade da urina, a sua den
sidade, a sua acidez, fazendo a dosagem do assucar 
e verificando a existência ou ausência da tyrosina e 
da leucina que não se encontram nas urinas diabé
ticas, podemos fazer um diagnostico seguro. 

ESTADO GERAL.— Ha symptomas geraes que diffe-
renciam as glycosurias arthriticas da diabete azotu-
rica. Assim no aitbritico não ha polyuria nem pol-
lakiuria, a excreção da urina faz-se durante o dia, 
não ha sede intensa, o estado geral conserva-se bom 
não havendo emmagrecimento e a funcção genésica 
permanece intacta assim como os reflexos rotulia-
nos. D'esté modo, a não ser a analyse da urina, 
nada nos poderá fazer suspeitar a presença do assu
car. 

O arthritico pôde vir a ser um diabético, mas 
então o quadro symptomatico é muito différente; 
ha n'esses casos polyuria, polydipsia, polyphagia, 
torpor intellectual, impotência physica, perda dos 
reflexos rotulianos e em pouco temps o doente apre
senta os signaes d'uma alteração orgânica profunda. 

Glycosuria arthritica hereditaria até aos 20 annos 

A diabete é considerada como uma das manifes
tações da diathese arthritica. Os signaes da diabete 
podem apparecer logo na primeira infância e quando 
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isto se dá, a evolução da doença é muito rápida e a 
terminação quasi sempre fatal, mas o assucar pôde 
apparecer em um individuo arthritico por heredita
riedade sem existir a diabete. E' d'uma importância 
capital o conhecimento d'esté facto; sem elle pode
ríamos estabelecer um prognostico desfavorável. Em 
todos os casos em que o arthritismo predispõe á 
glycosuria, é sempre a favor d\ima circumstancia 
adjuvante, d'uma doença intercurrente, que esta gly
cosuria se apresenta. Nus arthriticos ha muitas vezes 
desde a primeira infância bronchites agudas, apyre-
ticas, de typo asthmatico, apparecendo por accessos 
e com preferencia para certas estações. Estas bron
chites podem prolongar-se de oito a quinze dias 
acompanhadas quer d'albuminuria ou de glycosuria, 
ambas transitórias e sem nenhuma relação com o 
mal de Bright e com a diabete assucarada. 

Germain Roque cita o caso d'uma creança de 
onze annos, filha de pães arthriticos, sujeita a bron
chites asthmaticas muito frequentes que evoluíam 
em dez ou quinze dias, sendo acompanhadas de gly
cosuria. Esta glycosuria não tinha o cortejo sympto-
matico habitual da diabete e desapparecia nos inter-
vallos dos ataques. Charcot, Vulpian e outros aucto-
res insistiram na glycosuria que se manifesta por 
occasião dos ataques de furuncolose e que desap-
parece com elles. Esses ataques de furuncolose são 
muito frequentes nos soldados de cavallaria no mo
mento do seu alistamento, mas a glycosuria é muito 
rara e necessita, quasi sempre, d'um terreno arthri-
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tico para se produzir. Germain Roque cita o caso 
d'um soldado de cavallaria, de vinte annos d'edade, 
filho de paes aithriticos, que apresentava ataques de m 
furuncolose acompanhados de glycosuria. A furun-
colose atacava egualmente os seus camaradas, mas 
estes, isentos de tara aithritica, não apresentavam a 
glycosuria. Egualmente se tem observado a glyco
suria passageira no eczema, na convalescença das 
doenças agudas, etc. Concluindo, vêmos que a dia
bete assucarada pôde apparecer nos primeiros tem
pos como manifestação arthritica hereditaria sendo 
n'estes casos quasi sempre fatal ; a glycosuria pôde 
egualmente apparecer n'essa edade e no decurso de 
varias doenças, quando haja um fundo arthritico, 
mas é sempre passageira. 

Glycosuria gottosa do adulto e do velho 

Claude Bernard tinha notado que a gotta arti
cular apresentava muitas vezes accessos de glyco
suria durante a sua evolução. Esta glycosuria alterna 
muitas vezes com a gotta e na falta d'esta com outras 
manifestações da diathese arthritica taes como : en
xaqueca, nevralgias, epistaxis, asthma, hemorrhoi-
das, arterio-esclerose, etc.; é pelo exame da urina 
que se descobre esta forma de glycosuria quando 
não haja nem polydipsia, nem polyphagia, nem po
lyuria apreciáveis. Esta glycosuria é quasi sempre 
muito fraca; no principio a dose do assucar não 
passa de i,5o a 2 grammas mas, se não se instituir 
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o respectivo tratamento, aquella dose pôde chegar a 
io grammas por dia e a glycosuria é substituída por 
uma verdadeira diabete. 

Duckworth é d'opiniao que a glycosuria, que 
apparece em individuos com tara hereditaria gottosa 
ou que tenham gotta deve ser considerada como um 
symptoma da gotta visceral e referida a uma lesão 
do fígado ou a uma alteração neurohumoral que 
produza a dilatação passageira do systema arterial 
hepático. Uma das rasões que levam Duckworth a 
pensar d'esté modo, é tirada do facto da glycosuria 
apparecer quasi sempre, quando a gotta passa ao 
estado chronico e quando ha manifestações visceraes. 

A glycosuria gottosa é bastante frequente; en

contrase principalmente nos velhos e muitas vezes 
associada a outras manifestações do retardamento 
da nutrição. 

Glycosuria dos obesos 

A obesidade é uma doença de todas as edades. 
Quando ataca individuos novos, resulta sempre de 
uma tara hereditaria e o seu prognostico é grave. 
A glycosuria apparece muitas vezes n'estes casos 
•d'uma maneira intermittente e caracterisase por 
uma grande tendência para a sua transformação em 
diabete. 

Seegen cita três casos de glycosuria em obesos 
■de 18 a 20 annos d'edade ; uma d'essas glycosurias 
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transformou-se em diabete e as outras duas foram 
curadas. 

São consecutivas á obesidade ; nunca apparecem 
senão no decurso d'esta doença. N03 diabéticos-
obesos é a glycosuria que precede e provoca a obe
sidade. 

Apparece accidentalmente na edade adulta prin
cipalmente na mulher, no momento da menopausa. 

Frerichs cita o caso d'uma mulher de 6o annos 
d'edade que no principio da menopausa começou a 
notar o grande desenvolvimento do seu tecido adi
poso. Dez annos mais tarde, aos 6o, apresentava 
assucar nas urinas, chegando este a 20 grammas por 
litro. Esta glycosuria, que s; apresentava intermit-
tentemente, desappareceu mais tarde depois do res
pectivo tratamento. 

A glycosuria dos obesos apparece no decorrer 
d'uma obesidade confirmada, sem symptoma algum 
revelador; é intermittente, encontrando-se em espe
cial nas três ou quatro primeiras horas consecutivas 
ás refeições e desapparecendo completamente du
rante a noite. Tem muita tendência, como já disse
mos, para se transformar em diabete, principal
mente quando apparece na adolescência. Quando 
essa transformação se effectua, apparecem a polyu
ria, a polydipsia e a polyphagia; o assucar augmenta 
consideravelmente e a sua presença na urina é con
stante; o doente emmagrece promptamente e a evo
lução da doença é muito rápida. 



21 

Glycosuria azoturica 

A azoturia é um symptoma com mum a vários 
estados mórbidos caracterisados peh presença na 
urina d'um excesso de matérias azotadas. 

Lecorché mostrou que a azoturia pôde em mui
tos casos acompanhar-se de glycosuria. Esta glyco
suria azoturica é a que se aproxima mais da diabete 
assucarada; ha, como na diabete, polydipsia, po
lyuria, ás vezes augmenio d'appetite e emmagreci-
mento; mas estas manifestações são estranhas á gly
cosuria visto que precedem o appirerimento do 
assucar. E' notável o apparecimento d'estes sympto-
mas quando não existe ainda a glycosuria ou quando 
esta é ainda muito insignificante. Este facto foi 
observado por Watts e Venable « C'est donc par la 
« marche qu'elles suivent, par l'indépendence qu'elles 
« affectent relativement à la glycosurie, qu'elles se 
« distinguent surtout des manifestations propres au 
« diabè'.e » 

A azoturia que é sempre muito considerável, 
precede a glycosuria; o inverso se dá na diabete 
assucarada em que a azoturia é sempre secundaria. 

A glycosuria e a azoturia conservam sempre re
lações muito intimas augmentando ou diminuindo 
uma com a outra. Este facto é explicado por Lecor
ché que vê na glycosuria uma combustão incompleta 
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do assucar devida ao grande consumo do oxygenio 
encarregado de transformar em uréa as matérias 
azotadas resultantes do trabalho de desassimilação. 

Nos casos em que a azoturia não desapparece 
a glycosuria é substituida por uma diabete assuca-
rada azoturica. 
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Glycosurias digestivas 

O apparecimento do assucar nas urinas conse
cutivo á ingestão excessiva de substancias assucara-
das e feculentas é um facto desde muito tempo obser
vado. 

Claude Bernard notou mais que a ligadura da 
veia-porta provocava tambcm a glycosuria nos pe
ríodos digestivos, ainda que a quantidade de sub
stancias assucaradas ou feculentas entrasse em pro
porção minima na alimentação. Mais tarde, viu-se 
que todas as vezes que se provocava uma congestão 
hepathica, quer ella fosse devida a uma ligadura ex
perimental da veia-porta, quer á compressão d'esta 
veia por qualquer tumor ou ainda a alterações or-
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ganicas do figado, havia sempre uma hyperglyce
mia. 

Schiff fez sobre este ponto experiências na rã. 
Sabe-se que n'este animal uma parte somente do 
sangue proveniente dos orgáos abdominaes atravessa 
o fígado, indo a outra directamente ao coração. 
Schiff fazendo a ligadura dos últimos vasos provo
cou uma congestão do lado do figado e consecutiva
mente appareceu a glycosuria. O mesmo auctor fez 
ainda outras experiências — extracção do baço, com
pressão prolongada da aorta, ligaduras sobre os 
membros — tendentes todas a provocar uma pertur
bação na circulação e como consequência d'esta uma 
congestão hepática. Em todas estas experiências 
notou uma glycosuria que durava pelo menos doze 
horas. 

Em clinica, as perturbações circulatórias hepá
ticas capazes d'originar uma glycosuria são raras 
vezes d'origem mechanica. 

Claude Bernard tinha not.ido que um certo nu
mero de substancias injectadas na veia-porta ou 
introduzidas n'ella por ingestão estomachal, augmen-
tavam a funcção glycogenica do fígado e provocavam 
a hyperglycemia e a glycosuria. Tinha especial
mente assignalado o assucar, os feculentos e a gly-
cerina que provocam a glycosuria não só pelo seu 
excesso mas também por uma acção irritativa di
recta sobre o parenchyma hepático que traz como 
consequência a hyperemia do órgão. De tudo isto 
se pôde concluir que toda a excitação do fígado 
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devida ou a uma perturbação circulatória mecha-
nica, ou a uma perturbação d'origem toxica ou 
ainda como phenomeno secundário de uma altera
ção nervosa, conduz sempre ao mesmo resultado — 
hyperglycemia primeiramente e em seguida glyco
suria. 

Temos ainda a considerar, como provocador da 
glycosuria o pancreas, que, além da sui funcção 
digestiva exercida par intermédio de três fermentos 
lançados no tubo digestivo tem também uma in
fluencia muito notável sobre a nutrição geral. Le-
pine admitte que a destruição no sangue da glycose 
se effectua por intermédio de um fermento glycoli-
tico que seria fornecido constantemente pelo pan
creas e lançado directamente no sangue. D'aqui re
sultava que qualquer lesão do pancreas trazia como 
consequência uma destruição incompleta do assucar 
contido no sangue e d'ahi a glycosuria. Esta theo-
ria foi combatida por Arthus que mostrou que o 
fermento glycolitico se formava no momento da 
coagulação e que portanto se devia considerar como 
um producto cadavérico. 

Chauveau explica a acção do pancreas sobre a 
nutrição geral por um phenomeno de inhibição exer
cido sobre os centros nervosos que teem debaixo da 
sua dependência a funcção glycemica. 

Como quer que sejj, o facto é que as alterações 
orgânicas do pancreas provocam a glycosuria. Estas 
glycosurias d'origem pancreática estão ainda muito 
mal estudadas e por isso occupar-nos-hemos n'este 
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capitulo somente das glycosurias por alimentação 
assucarada ou feculenta excessiva e das glycosurias 
consecutivas a um hyperfunccionamento do fígado. 

Glycosuria digestiva por alimentação assucarada 
ou feculenta excessiva 

As substancias assucaradas e feculentas depois 
de ingeridas e transformadas pelos fermentos diges
tivos são levadas pela veia porta ao fígado. Chegam 
a este órgão debaixo da forma de glucose e esta 
substancia soffre ahi outras transformações passando 
a constituir o glycogene ou amido animal. 

Este glicogene é depois transformado em glucose 
pdo fermento diastasico do fígado e lançado de
baixo d'esti forma na corrente sanguinea. 

O assucar ingerido nunca é completamente as
similado, ha sempre assucar eliminado e a sua quan
tidade não cresce somente com a quantidade do as
sucar ingerido visto que a relação entre o assucar 
eliminado e o ingerido vae também augmentando. 
Ha para cada individuo um coefficiente d'utilisaçao 
que é sempre muito elevado no estado normal (97/10Q)-
Ainda que a quantidade do assucar absorvido seja 
pequena, existe sempre na urina uma certa porção 
determinada pelo cofficiente d'utilisaçao. Para se po
der determinar a presença d'esse assucar por meio do 
licor cupro-potassico é necessário que a sua propor
ção augmente sufficientemente e para isto é preciso 
que augmente o assucar ingerido mas não em tão 
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grande quantidade como se poderá imaginar á pri
meira vista, pois que o coefficiente d'utilisaçao dimi
nue á medida que o assucar ingerido augmenta. 

Weill estabelece as três condições seguintes para 
a producção da glycosuria alimentar: 

í." — Uma absorpção intestinal normal. 
2.a — Persistência da circulação porta ou um 

desenvolvimento suficiente das veias collateraes. 
3.a — Diminuição da aptidão dos tecidos para o 

consumo do assucar. 
Achard e Castaigne juntam a intervenção d'um 

novo factor —a permeabilidade renal; a insuficiên
cia renal retardaria consideravelmente o appareci-
mento da glycosuria urinaria. Estas glycosurias ali
mentares não são o apanágio d'uma saúde perfeita; 
suppõem sempre uma perturbação funccional da 
cellula hepática e um abaixamento do coefficiente 
d'utilisaçao que podem existir sem que symptoma 
algum os revele. Assim se explicam as numerosas 
observações d'individuos que se julgam n'um estado 
de perfeita saúde e que apresentam sempre uma gly
cosuria consecutiva á ingestão de quantidades anor-
maes de substancias assucaradas e feculentas. 

Est;s factos são principalmente muito frisantes 
e evidentes nos indivíduos que habitam paizes onde 
se faz pouco ou nenhum uso da carne como succède 
em Ceylão, Persia e Malta. O mesmo facto se tem 
observado em individuos pertencentes a ordens re
ligiosas que fazem uso exclusivo d'uma alimentação 
feculenta ; assim o verificou Charcot nos trappistas. 
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Estas glycosurias appirecem ordinariamente duas 
horas depois das ref;içõjs, persistem 4-a 5 horas e 
desappirecem em segiidi. Se a alimentação assuca-
rada continuar por algum tempo, a glycosuria appa-
rece quotidianamente mas conserva-se intermittente 
e não ha signies de diabete, mas se este estado se 
prolongar e não for convenientemente tratado a dia
bete apparece com todo o seu cortejo symptomatico. 

Temos tratado da glycosuria alimentar em indi
víduos cujo apparelho digestivo funcdona normal
mente, vamos agora estudar as glycosurias alimen
tares em indiviiuos que apresentam uma perversão 
na funcçao gastro-intestinal. 

Glycosuria por perturbações digestivas 

Tem-se notado que em seguida ás dyspepsias 
gastro-intestinaes, dilatação do estômago e outras 
doenças do apparelho digestivo o assucar apparece 
quasi sempre na urina. Explica-se este facto admit-
tindo que o estado dyspeptico provoca a formação 
de substancias mais ou menos toxicas que levadas 
pela veia-porta ao fígado provocam n'este órgão um 
estado dirritação seguido de congestão capaz, como 
já vimos, de provocar a glycosuria. Pôde limitar-se 
a isto a perturbação hepática resultante do estado 
anormal das vias digestivas; mas se este se mantém 
por algum tempo as toxinas alimentares e micro
bianas actuando sobre a cellula hepática alteram a 
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sua composição chimica, a sua estructura e a sua 
funcção. 

As toxinas alimentares e microbianas e ainda os 
ácidos que se desenvolvem em excesso nos estados 
dyspepticos, podem atravessar a veia-porta, chegar 
ao fígado e actuar sobre este órgão de uma maneira 
insensível. Isto é devido ao papel de defeza desem
penhado pela cellula hepática em presença d'esses 
productos; esta, intacta na sua estructura e funcção, 
armazena esses venenos, modifica-os e elimina-os 
depois. Este pap;l de defeza somente diminue e d:s-
apparece quando o estado pathologico das vias di
gestivas se prolonga; é então que ha alteraç5cs estru-
turaes e funccionaes do fígado. 

As perturbações gastro-intestinaes podem levar 
o fígado a um estado cirrhotico, mas para o assum
pto que estamos tratando basta-nos notar que o sim
ples apparecimento da congestão é sufficiente para 
provocar a glycosuria. 

Tem-se attribuido a producção d'esta: 
i.°—a uma hyperactividade da cellula hepática ; 
2." — á sua insuficiência; 
3.°—a um retardamento da nutrição. 

Hyperactividade da cellula hepática 

Claude Bernard admittia que as perturbações 
funccionaes do fígado actuavam de dois modos na 
producção da glycosuria. Em primeiro logar a func-
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cão glycogenic.! tornava-se rmis activa em virtude 
da congestão hepática e consecutivamente esse ex
cesso d'assucar não era completamente queimado, 
d'onde resultava uma hyperglicemia seguida de gly
cosuria. 

Esta theoria é confirmada pelas experiências já 
citadas de Schiff. O exagero da funcção glycogenica 
é explicado também pelo papel de defeza desempe
nhado pela cellula hepática em presença dos diver
sos productos tóxicos d'origem gastro-intestinal. Um 
excesso d'estes últimos torna o papel de defeza mais 
activo e não admira que haja egualmente um au
gmente na funcção glycogenica .Isto está em harmo
nia com os factos experimentaes; assim quando se 
injecta na veia-porta acido phosphorico, acido lá
ctico, acido chlorhydrico, nota-se o apparecimento 
do assucar na urina. Já vimos que estes ácidos se 
desenvolvem em excesso nas dyspepsias gastro-intes-
tinaes e é de suppôr que os outros productos chi-
micos e biológicos formados durante esses estados 
mórbidos produzam experimentalmente o mesmo 
effeito. 

Insufficiencia hepática 

Foi ainda Claude Bernard quem tentou explicar 
a producção da glycosuria consecutiva ap r turba
ções gastro-intestinaes por uma insufficiencia func-
cional da cellula hepática. A vitalidade d'esta enfra
quecia, devido á acção dos productos tóxicos for-
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mados no tubo digestivo e d'esté modo o assucar 
proveniente da digestão não era retido nem transfor
mado no fígado mas lançado na corrente sanguinea 
e d'ahi passando para o rim dava a glycosuria. De-
peret é da mesma opinião sustentando que nos casos 
d'auto-intoxicaçao digestiva não devemos attribuir 
tudo aos productos tóxicos, más que é preciso con
tarmos com as perturbações funccionaes dos ele
mentos dos órgãos eliminadores como o fígado e o 
rim. Portanto, segundo a opinião d'estes auctores, 
a glycosuria seria o indicio d'uma insufficiencia 
hepática e a sua intensidade estaria em relação com 
a alimentação assucarada e feculenta, mas a clinica 
não confirma isto, pois mostra-nos que consecuti
vamente ás dyspepsias gastro-intestinaes apparece 
uma glycosuria quasi sempre independente da quan
tidade de alimentos assucarados e feculentos inge
ridos. 

Retardamento da nutrição 

Bouchard explica a pithogenia d'estas glycosu
rias admittindo que ellas estão intimamente ligadas 
a um retardamento geral da nutrição e portanto a 
uma diminuição das oxydações orgânicas, d'onde 
resulta um enfraquecimento da combustão do assu
car, á similhança do que suppomos succéder nas 
glycosurias d'origem pancreática. 

Parece-nos que estas três theorias se podem 
fundir em uma só. 



3 2 

No principio de qualquer perturbação gistro-
intestinal os productos tóxicos, resultantes de diges
tões anormaes, conduzidos pela veia-porta ao figado, 
devem produzir n'este órgão um estado especial de 
excitação capaz de provocar o exagero da funcçío 
glycogenica e portanto o augmento da quantidade 
de assucar lançado normalmente na corrente sangui-
nea. Se o estado pathologico das vias digestivas per
siste, pôde acontecer que ao estado d'excitaçao da 
cellula hepática succéda uma alteração mais ou me
nos profunda, estructural e funccional d'onde re
sulte a sua insufficiencia e concomitantemente uma 
diminuição da vitalidade de todos os elementos orgâ
nicos. Como consequência d'isto teriamos que o 
assucar não seria retido no figado, e por outro lado 
o seu excesso não seria assimillado em viitude de 
um enfraquecimento geral da nutrição. 
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Glycosurias nervosas 

No principio d'esté século começou a notar-se a 
coexistência d'affecçoes nervosas com o appareci-
mento da diabete; comtudo foi somente em 184g 
que Claude Bernard mostrou experimentalmente a 
producção d'essa coincidência. Excitando directa
mente o pavimento do quarto ventrículo notou que 
as urinas continham assucar. Suppõe-se existir 
n'essa região do systema nervoso um centro mode
rador do figado e na parte superior da medulla 
cervical um outro excitador. Qualquer alteração 
d'estes dois centros que estão ligados com o fígado 
por intermédio dos nervos cervicaes, hypoglosso e 
pneumogastrico provoca uma modificação funceio-
nal da cellula hepática, d'onde pôde resultar uma 

3 
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glycosuria transitória semelhante cãs que já estu
damos. 

As glycosurias nervosas podem subdividir-se 
em três grupos: 

i.° Glycosuria nas affecções systematicas do sys-
tema nervoso; 

2.° Glycosuria nas névroses e psychoses; 
3.° Glycosuria d'origem traumatica, 

Glycosuria nas afecções systematicas 
do systema nervoso 

A glycosuria pôde apparecer no decurso d'affec-
coes cerebraes, bulbares e medullares. 

Glycosuria nas affecções cerebraes 

As doenças cerebraes que mais vulgarmente dão 
logar áquelle estado mórbido, são: a apoplexia, o 
amollecimento, os tumores, a paralysia geral e a 
meningite cérebro-espinal epidemica. 

A glycosuria consecutiva á apoplexia é sempre 
ligeira e a sua duração muito variável, podendo ter 
uma existência de 6 a 8 dias, seguir uma marcha 
intermittente ou ainda ser continua e prolongar-se 
por muito tempo. Os symptomas diabéticos não 
apparecem, notando-se apenas uma pequena po
lyuria que nunca passa de dois litros. 
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No amollecitnento cerebral observa-se por ve
zes a glycosuria mas é mais frequente a diabete. 

Nos tumores e na paralysia geral apparecem 
egualmente aquelles dois estados mórbidos, cara-
cterisando-se a glycosuria pela sua intermittencia. 

A meningite cerebro-esplnal epidemica acom-
panha-se d'uma glycosuria ligeira, notável pela po
lyuria consecutiva; dura ordinariamente quatro a 
cinco semanas e desapparece por intervallos sem 
que haja a minima alteração no regime alimentar. 

Glycosuria nas affecções bulhares e medullares 

As doenças da medulla em que apparece aquelle 
estado mórbido são a esclerose em placas e o tabes, 
principalmente quando ha predomínio dos pheno-
menos bulbares. Na primeira d'aquellas doenças a 
glycosuria é transitória e muito fraca e na segunda 
apresenta-se com intermittencias. 

Glycosuria nas névroses e psychoses 

A que se observa em seguida aos ataques de 
hysteria e epilepsia é duradoura e persiste nos in
tervallos das crises provocadas por aquellas doenças. 

Acompanha muitas vezes a doença de Basedow, 
apresentando-se debaixo de duas formas muito dif
férentes— na primeira, é pouco abundante e inter-

** 
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mitíente desapparecendo d'um dia para o outro sem 
motivo apreciável, e na segunda é permanente e 
abundante, havendo polyuria considerável e grande 
densidade d'urinas. 

A glycosuria é muito frequente nas psychoses. 
As emoções, os pezares, o esfalfamento cerebral 
que entram como factores na producção da neuras
thenia são capazes de provocar o apparecimento 
do assucar na urina. Entre as psychoses são prin
cipalmente as formas tristes que mais se acompa
nham de glycosuria, sendo esta ligeira e transitória, 
existindo ao mesmo tempo muitas vezes, oxaluria. 

Glycosuria traumatica 

O estudo das glycosurias consecutivas ao trau
matismo, foi feito pela primeira vez, por Golden, 
em i853. N'este capitulo não nos occuparemos das 
glycosurias consecutivas a traumatismos operató
rios; d'estas, umas são immediatas e n'este caso de 
pouca duração e consideram-se como dependendo 
da anesthesia; outras são mais tardias, mais dura
douras e estão em relação com as complicações do 
acto operatório — accessos febris, erysipela cirúr
gica, suppuração, etc. As que vamos estudar são 
consecutivas a um traumatismo não operatório e á 
névrose produzida por elle. 

Todos os traumatismos as podem originar, sen
do comtudo mais frequentes nos da cabsça. Hig-



gens que em 212 feridas d'esta região do corpo en
controu a glycosuria em 20 casos, ou seja uma per
centagem de 9 por cento, divide-as em dois grupos, 
comprehendendo o primeiro as que são consecu
tivas a traumatismos ligeiros com ferida do couro 
cabelludo ou desnudação do osso, e o segundo as 
que resultam de fracturas da abobada e da base do 
craneo. 

As primeiras são menos numerosas d'onde se 
pôde concluir que a probabilidade da existência da 
glycosuria augmenta com a gravidade da lesão. 

Jaccoud affirma que o traumatismo não é mais 
do que uma causa occasional da doença e que esta 
não pôde apparecer senão em indivíduos predis
postos. Não concordamos com este modo de ver e 
entendemos que a glycosuria deriva das perturba
ções produzidas pelo traumatismo sobre o systema 
nervoso e que se manifestam por uma névrose de 
forma hysterica ou neurasthenica apparecendo em 
indivíduos isemptos de toda a tara nevropathica. 
Esta glycosuria pôde ser precoce ou tardia; no pri
meiro caso o seu apparecimento dá-se 12 a 14 ho
ras depois do accidente e no segundo somente pas
sados i5 dias e por vezes até mezes. 

É ligeira e nunca se transforma em diabetes; 
esta, quando apparece não é precedida da glycosu
ria. A densidade das urinas não augmenta, não ha 
polyphagia nem polydipsia mas existe uma fraqueza 
geral, insomnia, irritabilidade, perturbações vi-
suaes-symptomas devidos em parte á glycosuria, e 
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por outro lado á névrose consecutiva ao trauma
tismo. É extraordinariamente variável não sendo 
influenciada p.las refeições nem pelo regime ali
mentar; a sua duração varia de i5 dias a 2 mezes 
e algumas vezes vae muito além d'esté praso de 
tempo. Cura-se quasi sempre, tratando-se pelos 
opiáceos, antypirina e Valeriana; quando persiste 
nunca se aggrava. 
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Glycosurias puerperaes 

Apparecem ordinariamente nos primeiros dias 
consecutivos ao parto no momento da lactação, po
dendo comtudo observar-se desde o principio da 
gravidez, 

Não são constantes, mas a sua existência verifi-
ca-se em quatro quintos dos casos e são tanto mais 
abundantes quanto mais psrturbada se encontra a 
secreção láctea ; assim apresentam-se com muita in
tensidade em mulheres com abcessos mamma rios 
ou quaesquer outras lesões da glândula que dificul
tem a excreção do leite. 

Na urina encontra-se lactose e glycose predo
minando sempre a primeira. Para explicar a sua 
pathogenia teem-se exposto varias theorias, admit-
tindo-se, comtudo, a de Tarnier que considera a 
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glycosuria como uma consequência do estado gor
duroso do fígado que se encontra no decurso da 
puerperalidade. D'esté estado particular do fígado 
resultaria uma perturbação na sua funcção glycoge-
nica e d'ahi o apparecimento do assucar. Esta gly
cosuria constitue um bom symptoma da vitalidade 
da mulher que a apresenta; assim observa-se que 
o desenvolvimento do recemnascido effectua-se 
mais rapidamente quando a mãe ou a ama appa-
recem com ella. Não se pôde confundir com a dia
bete visto que a sua duração é curti e não se acom-
panhi de polyuria, polydipsia epolyphagia. Quando 
estes symptomas apparecem, devemos diagnosticar 
aquella doença, que apresenta nas mulheres gravi
das uma marcha muito especial—a cada parto a 
diabete manifesta-se, desapparecendo pouco tempo 
depois para voltar no parto seguinte e assim suc-
cessivamente até se estabelecer de uma maneira 
definitiva. 
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Diagnostico 

Pdp estudo que temos feito das diversas glyco
surias, vê-se claramente que se muitas vezes o dia
gnostico é fácil d'estabelecer, outras occasiões ha 
em que isso é impossivel. Isto não nos deve sur-
prehender, attendendo a que o diagnostico entre 
duas doenças muito próximas somente se faz com 
rapidez quando se trata de casos typos, existindo 
sempre duvidas para os casos intermediários. 

Os caracteres geraes que impõem o diagnostico 
das glycosurias não diabéticas são tirados da etio
logia, exame das urinas, estado geral e evolução da 
doença. No que diz respeito á etiologia são todas 
symptomaticas, determinando-se quasi sempre com 
facilidade o estado mórbido a que estão ligados. 

O exame das urinas fornece elementos precio
sos para o diagnostico; assim na glycosuria a sua 
quantidade não augmenta, a sua densidade é nor
mal, são acidas, o assucar existe em pequena quan
tidade e d'uma maneira inconstante faltando sem-
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pre nas urinas matutinas, não fermentam e podem 
conter productos excrementicios como a leucina e 
a tyrosina. Não se acompanham de polyuria, poly
phagia, polydipsia, autophagia — symptomas cara
cterísticos da diabete — e podem existir durante mui
tos annos sem alteração do estado geral. 

Apezar de todos estes caracteres distinctivos, 
casos ha em que não é possível o diagnostico. Nos 
arthriticos encontram-se diabetes ligeiras, sem po
lyuria, polydipsia, polyphagia, sem grande quanti
dade d'assucar na urina, que são muito difficeis de 
distinguir d'uma glycosuria, tornando-se necessário 
verificar a existência do assucar nas urinas matu
tinas, a diminuição gradual do reflexo patellar, a 
marcha da doença e um certo enfraquecimento ge
ral para chegar ao diagnostico. 

Apezar da semelhança profunda existente entre 
as glycosurias não diabéticas e certas diabetes aty-
picas não deixamos de considerar umas e outras 
como entidades clinicas différentes. D'esté modo 
collocamos ao lado do grupo das diabetes gottosa, 
alimentar, nervosa e puerperal o das glycosurias 
arthriticas, digestivas, nervosas e puerperaes. 

Na maior parte dos casos essa differenciação 
clinica é fácil de constatar mas n'outros como já 
vimos, isso torna-se mais dificultoso e comtudo a ne
cessidade do diagnostico impõe-se, pois que o pro
gnostico é muito différente; assim as glycosurias cu
ram-se facilmente, ao passo que a diabete, qualquer 
qui seja a sua modalidade clinica, é sempre fatal. 
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Prognostico 

As glycosurias são essencialmente benignas, po
dendo existir durante muitos annos sem que o es
tado de saúde seja alterado. 

Tem-se discutido se uma glycosuria que se prolon
ga por muito tempo pôde transformar-se em diabete. 

Os diversos auctores que teem estudado o assum
pto collocam-se em dois campos oppostos enten
dendo uns que o facto se dá e affirmando outros 
que tal não succède. 

Estamos com os últimos. 
Parece-nos que uma glycosuria considerada 

como manifestação symptomatica d'uma perturba
ção orgânica mais ou menos profunda (gotta, rheu-
matismo, alterações nervosas) nunca passa ao esta
do de diabete. Esta pôde effectivamente apparecer 
no glycosurico não como consequência do seu estado 
pathologico, mas como uma entidade mórbida in
dependente que tirou a sua origem no mesmo ter
reno que tinha provocado a glycosuria. 
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Tratamento 

Na therapeutica das glycosurias temos a consi
derar dois tratamentos : o dietético e o medica
mentoso. 

Glycosurias arthriticas 

Prohibir o uso de substancias assucaradas; assim 
os doentes devem abster-se de bebidas, como cer
veja e champagne e de fructos que contenham em 
grande quantidade aquella substancia, para se ali
mentarem somente com ovos, legumes frescos, car
nes brancas, vinho branco com aguas alcalinas e 
pequena quantidade de pão. Este tratamento faz 
cessar a glycosuria quando esta apparece em indi
víduos novos, porém se os atacados attingiram já 

* 
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a edade adulu é necessário quasi sempre recorrer 
á acção medicamentosa empregando n'estes casos 
as aguas alcalinas ou o bicarbonato de soda na dose 
diária de 2 gr. 

Se o terreno é gottoso deve empregar-se o sa
licylate de soda na dose de 3 a 4 gr. ; havendo cál
culos vesicaes, o carbonato de lithina; existindo 
azoturia, os arsenicaes e se houver obesidade, ao 
tratamento dietético devemos juntar os exercícios 
physicos. 

Glycosurias digestivas 

Quando a glycosuria parece resultar apenas 
d'uma alimentação assucarada ou feculenta excessi
va basta modificar o regime alimentar para que 
ella desappareça, mas se depender d'uma pertur
bação gastro-intestinal devemos fazer uma antise-
psia rigorosa do tubo digestivo por meio do acido 
phenico na dose dï 20 a 3o centigrammas, ou acido 
salycilico na dose de 5 a 6 gr., ou salol na dose de 
2 a 4 gr.; nos casos de dilatação do estômago re
corremos ás lavagens d'esté orgao. 

Glycosurias nervosas 

N'estas glycosurias o regime dietético tem 
muito menos importância que o tratamento medi
camentoso, consistindo este no emprego de narcoti-
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cos e antispasmodics, taes como o opio, a Valeriana^ 
o brometo de potássio e principalmente a antipyri-
na. Nas glycosurias dos neurasthenicos, n'aquellas 
que acompanham as psychoses de forma depressiva, 
Bouchard emprega com resultado o sulfato d'estry-
chnina recommendando ao mesmo tempo os exer
cícios physicos como esgrima, marcha, gymnastica 
e a hydrotherapia. 

Glycosurias puerperaes 

N'estas a therapeutica é puramente dietética ce
dendo facilmente com a exclusão de substancias 
assucarádas e feculentas. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — 0 cardia não tem esphincter. 

Physiologia. — A existência de líquidos ácidos na va - . 
gina pôde impedir a fecundação. 

llateria medica. — A experimentação clinica é o me
lhor meio de determinar a acção dos medicamentos sobre o 
organismo. 

Pathologia geral. — Um primeiro ataque de variola 
não confere a immunidade. 

Anatomia pathologica. — O tecido de esclerose que 
se forma em volta dos tubérculos constitue um elemento de 
•defeza do organismo. 

Pathologia interna. — Em casos de pueumonia fibri-
nosa com congestão pulmonar intensa farei emissões sanguí
neas. 

Pathologia externa. — Nas dermatoses ao uso dos tó
picos juntarei o tratamento geral. 

Operações. — Na cura das fissuras empregarei os dedos 
para obter a dilatação do anus. 

Partos. — A anesthesia obstétrica desmente a phrase 
bíblica — « parirás com dôr ». 

Medicina legal. — Não se pôde affirmai- a copula pela 
ausência do hymen. 

Visto, 

^ R E S I D E N T E . 

Iniprnna-se, 
® i . SíM-lto. 

D I R E C T O R I N T E R I N O . 
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