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C'est tout justement la pro
pension des auteurs á l'exclusi
visme qui fait que toutes les 
explications proposées de l'al
buminurie viennent se heurter 
contre quelques impossibilités. 

(POINCARÉ). 

0 estudo da albuminuria, emquanto à etiologia e 
pathogenia, eis o assumpto que tomamos para a nossa 
dissertação. Expôr os motivos que nos levaram a pre
ferir esta materia a tantas outras com que as sciencias 
medicas provocam a attenção d'um neophyto, seria tal
vez dever nosso, se acaso tivéssemos razões bastante 
fortes em que hastear semelhante preferencia. Não suc
cède isto, francamente confessamos. As nossas preten-
ções limitaram-se a estudar um ponto importante, não 
para lançar os alicerces de novas theorias ou pascer 
os olhos em mais vastos horisontes, mas para exhibir 
mais uma prova do pouco valor que tem a sinceridade 
dos intentos, atraiçoados pela mesquinhez das forças. 
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Se este prologo, tornado banal á força de ser re
petido, teve uma applicacão mais condigna, foi por 
certo no frontispício do nosso trabalho. Ao darmos os 
primeiros passos, mal sondamos a profundidade dos 
nossos compromissos, mal lhes tateamos as complica
ções, e depois de escriptas as primeiras paginas, logo 
que as dificuldades começaram de surgir na vasta 
arena que se nos espraiava em face do espirito, não 
tivemos tempo, nem sentimos coragem para retrogra
dar. Força nos foi proseguir na direcção que havía
mos tomado. Este comportamento, imposto de certo 
modo pela necessidade, comprometteu grandemente o 
desempenho da nossa missão. Muitos pontos do estudo 
da albuminuria ficaram incompletos, outros foram quasi 
passados em silencio. 

Se não procedêssemos d'esta forma, o nosso tra
balho assumiria proporções excessivas, impróprias da 
sua índole e em discordância com a mingoa dos nos
sos recursos, já que a materia de que nos temos de 
occupar é uma das que mais parentescos nosologicos 
possue. Sirva-nos esta franca declaração de circums-
tancia atténuante da nossa culpa. 



ETIOLOGIA 

Com a etiologia da albuminuria succède o mesmo 
que se observa para a quasi totalidade da pathologia, 
em que o capitulo mais obscuro e menos bem com-
prehendido é certamente aquelle cujo estudo estamos 
encetando. 

índice banal e nào classificação hierarchica das in
fluencias causaes, tal é o espectáculo habitual que se 
nos antevê. Amontoar uns sobre outros, phenomenos 
discordes, factos incongruentes que a estatística uma ou 
outra vez denuncia perante a inquisição etiológica,— 
ou então outorgar injustas prerogativas a influencias 
d'esta ordem, que só têm sobre as restantes a pree
minência que lhes é dispensada pela theoria pathoge-
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nica preconcebida, — tal é o comportamento quasi or
dinário dos homens da sciencia. É por isso que n'este 
assumpto são bem limitados os progressos que a me 
dicina tem feito. 

Verdade é que as difficuldades são grandes, incon
testáveis, já que a etiologia é a chave do conhecimento 
da natureza intima das doenças, conhecimento que re
sume um dos mais difficeis problemas da biologia, que 
se prende com os arcanos mais recônditos da vida. 
Mas a estas difficuldades, que já de si não são para 
desprezar, accresce uma outra de não pequena impor, 
tancia, a ausência de methodo. 

Uns, fanatisados por ideas systematicas, talvez pro
fícuas, impõem á natureza, essencialmente movei dos 
seres vivos, os resultados obtidos dentro das paredes 
inertes das suas retortas; outros, fracturando a cadeia 
dos phenomenos vitaes que se enlaçam por elos in
sensíveis, conseguem apenas escrever romances patho-
genicos, estudando a pathogenia antes de lançarem os 
alicerces da sciencia das causas. 

Ë comtudo necessário que façamos partir todas as 
nossas considerações etiologico-pathogenicas da diffe-
rença fundamental reinante entre as causas do mun
do inanimado e as que denunciam tão variados effei-
tos no seio do organismo. 

Assim como aqui os effeitos são múltiplos, variáveis, 
complexos, as causas devem-o ser também. Esses phe
nomenos physiologicos ou mórbidos não são a conse
quência de acções isoladas, simples, como o movimen
to d'uma esphera produzido pelo choque d'um outro 
corpo: são o ultimo termo d'uma serie de circumstan-
cias que se suceedem n'uma engrenagem reciproca, 
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contribuindo cada qual para a realisacão da resultante 
final. Todas estas circumstancias preenchem o seu pa
pel, gosam da sua importância especial, abrangendo 
muitas vezes, na orbita da sua influencia, o decorrer de 
mais de uma geração, de forma que os termos finaes 
d'esta comprida serie, as causas próximas, n'uma pa
lavra, são as que em muitos casos menos consideração 
nos devem merecer. São as derradeiras gottas que vão 
fazer trasbordar a taça quasi cheia. Ë indispensável 
tomarmos na devida conta as successivas influencias 
que tém operado na mesma direcção, porque, na es-
phera scientifica da nossa materia, as ultimas acções 
são por vezes as primeiras, como as primeiras são tam
bém as ultimas. 

Estas considerações geraes que deixamos ditas ap-
plicam-se com opportunidade notável á etiologia da al
buminuria. 

Diversas e complexas de ordinário são as causas 
que presidem á manifestação d'um caso pathologico 
d'esta espécie, e muito errados andam os auctores 
que pensam poder explicar o phenomeno pela inter
venção d'uma causa única. 

« Pretender, em cada caso particular, attribuir o sym-
ptoma observado á influencia d'uma condição única, 
actuando por exclusão d'outra qualquer, seria um erro 
grave, porque seria o mesmo que olvidar o terreno 
em que se passam estas acções reciprocas, desconhe
cer a complexidade ordinária dos phenomenos orgâni
cos 1». 

1 Jaceoud, Nouveau dictionnaire de médecine e chirurgie 
pratiques (art. albuminurie). 

2 



18 

Estas palavras, proferidas por um clinico tão notá
vel, garantem-nos desde já a multiplicidade de causas 
que se nos deparam n'este campo, facto que resulta, 
não tanto da nossa propria ignorância ou da falta de 
precisão dos nossos instrumentos scientificos, como tal
vez ainda mais da propria natureza das cousas. 

A albuminuria não é uma entidade mórbida bem 
definida, uma doença que possua um logar á parte 
na escala nosologica, — é um processo mórbido, ou 
melhor, um symptoma e de affecções muito diversas. 
Poucas doenças ha que a não contem no numero das 
suas manifestações frequentes, possíveis ou constan
tes, e todas a apresentam, quando, em razão da sua 
natureza ou de circumstancias muito variadas que não 
vêem para o caso enumerar, apoderando-se pouco 
e pouco de todas as forças orgânicas, se transformam 
em verdadeiras cachexias. 

As inflammações localisadas em certos pontos e 
as febres exanthematicas, a nephrite aguda e a ery-
sipela, certas intoxicações e as febres essenciaes co
mo a typhoïde, algumas doenças cutâneas e affecções 
geraes como a gota e o rheumatismo,—eis um mo
desto exemplo da vasta arena nosologica franqueada 
á albuminuria. 

Em face d'estas doenças, de tal maneira diversas na 
sede, natureza e gravidade, não seremos naturalmente 
conduzidos a suppôr variável o mecanismo genésico do 
symptoma commum? Nada responderemos desde já, 
pois que nos faltam os elementos para chegarmos a 
uma conclusão qualquer; mas, sem receio de passar
mos por prematuros, cumpre-nos confessar que uma so
lução affirmativa d'esta questão representa a base do 
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nosso humilde trabalho,, eixo em torno da qual elle está 
destinado a girar. 

Vemos facilmente, depois do que fica dito, que a 
etiologia da albuminuria deve ser extensa e complexa, 
e de facto assim acontece. 0 único meio de podermos 
estudar este assumpto com a devida vantagem para as 
conclusões pathogenicas a que pretendemos chegar, se
ria talvez considerar uma por uma as affeccões de cu
jo apparelho symptomatico a albuminuria faz parte, 
examinando, afora de toda a theoria preconcebida, o 
grupo das influencias que parecem presidir ao appare-
cimento da manifestação mórbida em cada um d'estes 
casos particulares. Seria um trabalho longo, laborioso, 
mas profícuo; infelizmente, a maior parte dos auctores 
não adoptaram este processo, antes procuraram sub-
metter o facto nosologico variável aos moldes mais ou 
menos acanhados das suas doutrinas pathogenicas. Não 
seremos nós, humildes recopiladores do que se ha dito 
de mais importante sobre a materia, que tomemos 
sobre os hombros o encargo de apontar á sciencia o 
caminho que se nos antevê como o único verdadeiro e 
praticável; semelhantes pretenções trahiriam a nos
sa fraqueza, ficariam em desaccordo manifesto com a in
dole e dimensões do presente escripto; comtudo, por 
mais de uma vez teremos occasião de recorrer ao pro
cesso que indicamos, appellando para o rápido exame 
de algumas d'essas doenças, cora o fim de julgarmos 
pelo menos parcialmente uma ou outra das theori.as 
de que nos occuparemos era logar opportune 

Com o fim de. estudarmos o assumpto do modo que 
nos parece mais methodico, dividiremos em três gru
pos as causas da albuminuria, locaes, geraes e mixtas. 

* 



20 

No decorrer do seu exame faremos ver o que enten
demos por cada uma d'estas denominações. 

As causas locaes, que serão as primeiras a chamar-
nos a attenção, admittem ainda uma sub-divisão em 
duas outras classes. t 

A primeira d'estas comprehende as influencias que, 
actuando localmente sobre as condições orgânicas das 
glândulas renaes, alteram e compromettem mais ou 
menos a sua textura. Ë certo que esta alteração pôde 
ser momentânea, quando circumscripta á circulação 
renal; mas, se as influencias que passaremos em revista 
n'este primeiro grupo, occasionam semelhantes per
turbações, parecem actuar sobretudo por intermediário 
de lesões d'outra espécie, manifestadas no intimo dos 
próprios elementos secretores do liquido urinário. Por 
isso, collocamos estas influencias n'uma classe á parte, 
cuja a ntonomia nos parece bastante confirmada pelo 
seu modo de acção particular, ainda que ellas se en
contrem separadas umas das outras pela sua natureza 
muito diversa.. 

As cantharidas, o phosphoro, as cubebas e a copa-
hiba, os traumatismos renaes, a eliminação muito pro
longada do pigmento biliar e do assucar, os cálculos 
e as producções tuberculo-cancrosas dos rins, taes são 
as principaes causas que parecem ter direito a figurar 
no grupo que examinamos. 

Algumas d'ellas, taes como as cubebas e a copa-
hiba, são hoje fortemente contestadas, emquanto á in
fluencia especial que muitos ainda lhe attribuera, pois 
que auctores modernos demonstraram que estas sub
stancias, sendo eliminadas pelos rins, actuavam sobre 
a urina de maneira a ella dar origem a um precipita-
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do mucoso análogo á albumina, quando fazemos uso 
do acido azotico. Emquanto, porém, ás outras influencias 
etiológicas, verificadas em grande parte por successi-
vas experiências, nenhuma duvida parece restar em 
como ellas produzam a albuminuria por meio da de
generação granulo-gordurosa das cellulas epitheliaes. 
É, sobretudo, com as cantharidas, administradas em 
proporções snfficientes, que melhor se tem verificado 
este facto. 

A albuminuria observada, após a applicação externa 
do pó das cantharidas, constitue a prova mais frisante 
e commum que poderíamos adduzir á favor d'esta 
asserção. Galeno, Dioscorides, Le Pois e Schwilgué 
accusaram alguns diuréticos vegetaes como capazes de 
produzir a emissão de urinas turvas, sanguinolentas 
albuminosas, e entre estas substancias figuram sobre
tudo as bagas de zimbro. Mas, estas observações isola
das, postas em duvida por outros auctores, parecem 
encontrar uma refutação total no insuccesso constante 
dos ensaios de Hammon, que, administrando os diuré
ticos em proporções consideráveis e com summa fre
quência, nunca chegou a occasionar a albuminuria. 
Comtudo, não nos repugna admittir que a experiência, 
effectuada n'um grau excessivo, nos conduza a um re
sultado positivo; e, n'este caso, o apparecimento d'al-
bumina pôde explicar-se por uma consequência directa 
do próprio trabalho de phlogose desenvolvido n'estas 
circumstancias. 

Cumpre-nos agora fallar no papel etiológico dos 
tóxicos mineraes, taes como o arsénico, o chumbo, a 
prata e o phosphore Estes venenos actuarão local ou 
geralmente para determinar a albuminuria, produzi-
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rão em todos os casos uma alteração do sangue neces
sária para originar o symptoma, ou limitar-se-hão, ao 
menos em certas condições, a exercer uma acção no
civa sobre a substancia renal? Tanto uma como 
outra, d'estas opiniões, foi admittida e acceita d'um mo
do exclusivo. Ollivier ', principal defensor do segun
do modo de vér, admitte a intervenção d'um mecanis
mo essencialmente diverso, consoante a leucomuria 
toxica é provocada por um envenenamento rápido ou 
prolongado e moroso. No primeiro caso o veneno, 
sendo eliminado pelos rins, actuaria sobre elles, pro
vocaria na sua passagem a alteração dos elementos 
glandulares, determinando assim a manifestação do 
symptoma urinário; no segundo caso, o principio to
xico, derramando-se lentamente por toda a massa do 
sangue, inflltrando-se pouco e pouco através dos ele
mentos anatómicos, vindo-se pôr em contacto com o 
tecido renal, immergindo o organismo n'um verdadeiro 
estado cachetico, determinaria a albuminuria, simples 
manifestação do estado mórbido geral. 

A respeito d'esta segunda interpretação, nenhuma 
divergência reina entre os auetores; mas já não succède 
o mesmo com relação á primeira. Os trabalhos d'Olli-
vier sobre a intoxicação saturnina conduziram-no a es
tas idéas, pois que o auetor francez, verificando com 
frequência a albuminuria nas primeiras urinas dos 
doentes ou dos animaes em que procedia ás suas ex
periências, vendo ou julgando ver que o ápparecimento 

i Ollivier, Essai sur les albuminuries produites par l'éli
mination des substances toxiques. Paris, 1863. 
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do symptoma coincidia cora o principio da eliminação 
plumbica dos rins, suppôz que em tão curto espaço de 
tempo não se teriam ainda effectuado alterações algu
mas geraes e que o sangue representaria n'estes casos 
um mero papel de vehiculo. 

Depois, generalisou rapidamente as suas conclusões, 
applicando-as a outros venenos mineraes, mercúrio, 
arsénico, prata, etc. Examinemos agora estas idéas, 
tomando para thema do nosso rápido exame o satur-
nismo e o mercurialismo, sobre quem ha versado de 
preferencia os estudos dos pathologistas que se occu-
param d'esta materia. 

Será constante a albuminuria nas duas intoxicações 
mencionadas? Parece que não: ao menos, com rela
ção ao mercúrio, a duvida é amplamente permittida. 
Se, por um lado, Ollivier e Kletzinsky respondem affir-
mativamente a esta questão, outros, em muito maior 
numero, sustentam o contrario, defendendo com Ro-
senstein que o mercúrio não possue uma acção nociva 
sobre os órgãos renaes e admittindo uma simples re
lação de coincidência entre a albuminuria e o mercu
rialismo agudo. (Waller, Overbeck, Kussmaul, Schnei
der). 

Se os primeiros citam os resultados positivos das 
suas observações, os segundos appellam para os insuc-
cessos frequentes das suas analyses. Emquanto ao 
chumbo, a questão parece decidir-se pela simples enun
ciação d'um facto, o resultado favorável, ainda que mo
mentâneo, obtido pelo emprego de saes de chumbo na 
albuminuria. Lewald e Oppolzer, a quem pertencem 
principalmente estas observações, administrando aquel-
les princípios salinos em doses consideráveis, alcança-
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ram melhoras passageiras de albuminurias chronicas. 
Parece que esta propriedade é compartilhada pelas 
preparações de arsénico, segundo as observações de 
Farre. 

Além d'isso, os trabalhos de Woit, Buchheim, Glarus, 
Savitsch, Meyer e muitos outros fizeram ver que os 
tóxicos mineraes, uma vez lançados na torrente cir
culatória, actuavam sobre o sangue, entrando em com
binação com alguns dos seus elementos e especialmen
te com os principios albuminosos. Assim, o mercúrio e 
o chumbo seriam eliminados sob a forma de albumina
tes, forma que estes metaes conservam nas urinas. 0 
mesmo acontece para o arsénico, o zinco, o phosphoro 
e o sulfato de ferro, á parte as modificações diversas 
que estes principios imprimem á composição do liqui
do sanguíneo e que resultam do seu modo de acção 
especial. 

Resumindo as considerações expostas, podemos as
severar que a doutrina de Ollivier está longe de pas
sar na sciencia como moeda corrente, e que os tóxi
cos mineraes devem ser collocados de preferencia no 
grupo das causas geraes da albuminuria. 

Alem dos elementos sobre que falíamos até aqui, 
temos também a mencionar os traumatismos, as neo
plasias tuberculo-cancrosas, tanto como as produ-
cções parasitarias que por vezes se localisam no tecido 
glandular,—influencias que não podem originar a leu-
comuria,—senão por intermediário das alterações que 
determinam nos órgãos uro-poieticos. 

De que maneira actuará o alcool, se é certo, segun
do querem alguns auctores, que elle tenha direito a 
um logar entre os elementos etiológicos do facto mor-
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bido que examinamos? Poderia sustentar-se que o 
alcool, sendo, como é, eliminado pelos rins, actuaria so
bre elles; mas é necessário recordarmos que os líqui
dos espirituosos se espalham de modo notável por to
do o organismo, infiltrando-se nas vísceras mais impor
tantes. No alcoolismo, os órgãos jazem immersos n'um 
verdadeiro banho alcoólico. O fígado, o baço, os mús
culos, mas, sobretudo, o apparelho nervoso, e n'este a 
região encephalica, são invadidos por este principio 
verdadeiramente toxico. 

O liquido encephalo-rachidiano denuncia a existên
cia de proporções consideráveis de alcool, facto que 
está de pleno accordo com os symptomas nervosos pre
dominantes do alcoolismo chronico e que se harmo
nisa igualmente com as degenerações verificadas du
rante a autopsia em certos pontos do bulbo e do cére
bro. 0 phenomeno é, pois, mais complexo do que á pri
meira vista parece, e na sua génese entram em jogo, 
por certo, influencias diversas, ás quaes não são es
tranhas as alterações nervosas que apontamos. 

A segunda sub-divisão do grupo das causas locaes 
encerra as que tendem a augmentar a pressão do san
gue nos vasos renaes, causas cujo effeito foi experi
mentalmente verificado por différentes processos. 

0 primeiro e mais importante, posto que praticado 
pela primeira vez por G. Robinson, consiste na laquea-
ção da veia renal ; o segundo, inconstante e menos po
deroso que o precedente, experimentado por Goll, 
Rierulf, Mosler e Falck, reside na injecção intra-ve-
nosa de grandes quantidades de agua ; o terceiro, em
pregado por Overbeck, Hermann, Heidenhain e outros, 
consiste na producção de congestões collateraes dos 
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rins, congestões obtidas, quer por meio de laqueações 
da aorta ou de certos ramos da artéria renal, quer 
por intermediário de obliterações embolicas de algu
mas das arteriolas grand ulares. 

Entre os estados mórbidos, que mais de perto se 
referem a este grupo etiológico, apparecem-nos em pri
meiro logar as lesões cardíacas, de cujo mecanismo pa-
thologico faz parte essencial a producção das estases 
renaes. A gravidez é também considerada por alguns 
auctores como pertencente a este grupo; mas nós fa
remos vér em logar opportuno que ella está longe de 
merecer tal consideração. 

As proprias doenças do coração não podem com 
justiça ser agrupadas entre as causas locaes da albu
minuria, pois que determinam alterações sanguíneas 
e pulmonares que devem contribuir, e de facto contri
buem, para a génese do symptoma urinário. 

O cholera-morbus e as febres paludosas encon-
tram-se em condições muito análogas. 

Entendemos por causas geraes da albuminuria as 
que a produzem por intermediário d'uma alteração do 
liquido sanguíneo. A extensão d'esta classe tem varia
do, segundo o grau de importância attribuido pelos au
ctores ás influencias aqui reunidas. 

Uns, lançando mão dos recursos preciosos que lhes 
são dispensados pela experiência, fazendo ver a acção 
considerável exercida sobre o symptoma pelas modi
ficações de composição dos princípios albuminosos, 
proclamam a existência de leucomurias, provocada pe
las alterações do sangue, sem a intervenção de lesões 
parallelas dos rins. 

Os outros, sustentando que estes estados anormaes 
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do liquido nutritivo não podem persistir sem determi
nar alterações materiaes nos órgãos uro-poieticos, fun-
dando-se nos progressos da histologia pathologica, que 
demonstrou por mais de uma vez a existência de le
sões d'esta espécie em casos onde a textura dos rins 
parecia estranha á génese do phenomeno mórbido, 
confiando em que a sciencia futura proseguirá na mes
ma direcção á custa de novos materiaes que virão 
consolidar as suas ideas localisadoras, concluem que 
as influencias da segunda classe não actuam d'uni modo 
isolado e independente e que o grupo nosologico a que 
ellas presidem, ainda hoje tolerado pela deficiência dos 
nossos conhecimentos, representa, quando muito, um 
simples estado transitório. Eis o estado resumido da 
questão : não é agora occasião opportuna para a exami
narmos. 

Diversos têm sido os processos experimentaes empre
gados com o fim de se pôr em relevo a influencia ope
rada sobre a génese da albuminuria pelas modificações 
da composição do sangue. Passaremos desde já a exa-
minal-os, principiando por estudar os factos relativos 
á alimentação albuminosa. 

Cl. Bernard foi o primeiro que pòz em prática so
bre si próprio este processo, verificando nas urinas a 
presença da albumina, depois de ter feito uso de uma 
quantidade notável de ovos crus. Barreswill, Brown-Sé-
quard, Tessier e Hammond, repetindo intencionalmente 
a observação fortuita do grande physiologista francez, 
obtiveram o mesmo resultado, dentro d'um espaço va
riável de tempo. Experiências análogas foram tentadas 
nos mammiferos. Jaccoud, administrando a dous cães 
uma dose diária de lk,360 de albumina cosida, não 
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conseguiu observar a albuminuria, apesar de persistir 
n'esta observação durante duas semanas; mas Stockvis, 
empregando a albumina liquida em dous animaes da 
mesma espécie, fez ver, com os resultados obtidos n'es
tas condições, que o insuccesso de Jaccoud devia ser 
imputado, por certo, á forma sob a qual se tinha utilisa-
do da substancia proteica. A observação veio confirmar 
os dados experimentaes. Dupuytren, Thénard e Rayer 
viram apparecer albumina nas urinas de dietéticos 
submettidos a um regimen summamente azotado; mas 
a observação mais importante, por certo, que se tem 
feito sobre este ponto, foi a que teve os próprios albu-
minuricos por objecto. Parkes, primeiro que todos e de
pois d'elle Gubler e Luton, verificaram que a proporção 
de albumina eliminada pelas urinas d'individuos albu-
minuricos augmentava de modo notável depois das 
refeições. Este facto apenas faltou nas albuminurias 
passageiras, dependentes d'uma congestão renal ou de 
phlegmasias de pouca intensidade, emquanto que foi 
observado d'um modo constante quando ellas se refe
riam á doença de Bright, affecções cardíacas, tubercu
lose pulmonar, a doenças, n'uma palavra, que manti
nham o symptoman'um estado chronico. 0 quadro apre
sentado por Gubler no seu artigo inserido no Dicciona-
rio Encyclopedico, demonstra numericamente a verda
de d'estas asserções. Pavy corroborou estes factos com 
outros novos que não permittem a menor duvida a este 
respeito. 

O segundo processo experimental que nos cumpre 
examinar é o das injecções intra-venosas, praticadas 
com líquidos albuminosos ou mesmo só com agua. Os 
resultados positivos que Cl, Bernard verificara com as 
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suas injecções de albumina liquida, tinham feito sup-
pôr que todo e qualquer liquido d'esta composição 
originaria effeitos análogos ; mas a experiência veio 
dentro em pouco demonstrar o contrario. Schiff e 
Stockvis, reproduzindo, sem o saberem, uma antiga ex
periência do celebre Mialhe, viram que as injecções 
de albumina do sôro ou de certas expansões mórbidas 
nunca determinavam a minima alteração na composi
ção da urina, emquanto que a operação realisada por 
meio das claras de ovos conduzia o observador a re
sultados constantemente positivos. 

Estes effeitos foram também obtidos, por Pavy, com 
leite e colla de peixe solvida em agua. 

Em face de factos d'esta ordem e outros do mesmo 
género, que não deixam de abundamos escriptos scien-
tiflcos, ' poderíamos suppôr que a albuminúria, obser-

'vada, representa o corpo de delicio dos esforços en-
vidados pela economia para expulsar um simples cor
po estranho, introduzido como que á força na torrente 
circulatória. Não é esta, comtudo, a verdadeira inter
pretação, pois que a albuminuria, continuando por um 
largo espaço, faz apparecer nas urinas uma proporção 
de albumina muito superior áquella de que nos havía
mos servido nas experiências. A materia azotada que 
se injectou foi preencher, portanto, um papel realmen
te estimulante. 

A leucomuria provocada pelas injecções aquosas 
foi a principio considerada por todos como dependente 
d'um augmento de tensão vascular dos rins ; mas tal 
modo de ver não pôde continuar a admittir-se. A ex
periência faz-se, com effeito, por dous meios, ou 
injectando rapidamente e d'uma só vez uma forte pro-
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porpão de agua, ou praticando esta operação lenta e 
gradualmente. 

No primeiro caso, não é só albumina que apparece 
no liquido urinário; encontramos também d'um modo 
quasi constante um numero variável de glóbulos ru
bros e outros princípios do sangue, facto este que nos 
attesta claramente a existência de rupturas vasculares 
produzidas durante a experiência no seio da substan
cia renal: no segundo caso, vemos ainda a albumina; 
mas as hemathias desapparecem, e em seu Jogar veri
ficamos a presença de ferro e hematlna. 

As condições experimentaes enunciadas nos proces
sos precedentes encontram a realisapão clinica em cer
tos factos de reabsorppão dos derramamentos mórbidos 
ou dos productos de desassimilapão intersticial. Bouil-
laud i denunciou a verdade do facto para o desappa-
recimento repentino das expansões peritoneaes e so
bretudo pleureticas. Gubler verificou os mesmos re
sultados no caso de hyperleucomatia resultante da 
absorppão das substancias azotadas dos órgãos mus
culares atacados pela paralysia amyotrophica. 

A suspensão, quer de fluxos norraaes ou pathologi-
cos, quer de secrepões em que abunda a albumina, 
determina a perturbapão urinaria por um mecanismo 
certamente análogo. Eis o que se passa com a ame
norrhea súbita e a suppressão das hemorrhoidas, tanto 
como com o desapparecimento instantâneo da secrepão 
láctea. 

* Bouillaud, Clinique médicale de l'hôpital de la Charité, 
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Poderemos apontar n'este momento as albuminu
rias attribuidas á suppressão das funcções cutâneas? 
Vêl-o-hemos em logar opportuno, porque este facto 
mórbido, generalado em demasia, foi supposto de 
bastante importância para constituir a base d'uma dou
trina pathogenica. 

Todas as influencias que punham impedimento á 
chegada do oxygenio ao sangue, prohibindo mais ou 
menos completamente a combustão das substancias 
azotadas circulantes, encontram n'esta classe o logar 
que lhes pertence. 

Este facto pathologico, destruição insuííiciente das 
matérias proteicas, pôde ser realisado por différentes 
maneiras. 

Umas vezes o oxygenio falta por encontrar á en
trada obstáculos que lhe embargam a passagem, obs
táculos representados por alterações pulmonares chro-
nicas e agudas que diminuem o campo da hematose. 
Eis o que succède com a tisica, em que a albumi
nuria é bastante frequente, apesar das divergências 
que se notam nos dados estatísticos referidos por Fin
ger, Parkes e outros auctores. Ë certo que o pheno-
meno é aqui bastante complexo, já que a dyspnea deve 
contribuir para a génese do symptoma urinário, occa-
sionando congestões passivas em certas e determina
das visceras; mas a difficuldade da respiração falta 
muitas vezes, como sabemos, na tuberculose dos pul
mões, quando o trabalho mórbido actua d'um modo 
lento e compassado, e apesar d'isso a leucomuria ma-
nifesta-se. 

Esta asserção encontra ainda um argumento favo-
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rave] no facto seguinte, apontado pela primeira vez por 
Abeille. A dyspnea é bem mais intensa na bronchite 
capillar do que na tuberculose, pois que ella constitue 
o symptoma predominante, e entretanto a albuminu
ria, não só é mais rara, como se denuncia especial
mente no periodo de resolução, quando deixam de 
existir as condições materiaes que difflcultavam a res
piração, provocando o symptoma examinado. No ca-
tarrho bronchico e na pneumonia também se ha veri
ficado por vezes a albuminuria. 

Outras vezes, a falta de oxygenio resulta das alte
rações experimentadas pelos glóbulos rubros, altera
ções que se podem resumir em duas classes: perda da 
propriedade de chamarem a si o principio vivificador 
do sangue e destruição mais ou menos completa da 
propria substancia. 0 primeiro caso dá-se na asphy
xia, agonia, no envenenamento pelo oxydo de carbo
ne; o segundo na intoxicação phosphorica e nas icte-
ricias graves onde o pigmento biliar parece exercer 
uma acção desorganisadora sobre os elementos figura
dos do liquido sanguíneo. 

As alterações digestivas, taes como a dyspepsia, 
permittindo a incorporação no sangue de matérias pro
teicas, incompletamente elaboradas, facilitam a produ-
cção da leucomuria, introduzindo no organismo uma 
substancia bem mais diffusivel do que a albumina do 
sangue. Ê assim que Gregory verificou o symptoma 
em questão, depois de uma indigestão violenta, facto 
confirmado pelos trabalhos importantes de Prout e 
Christison sobre este assumpto. 

Ê ainda uma alteração do sangue que motiva por 
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certo o apparecimento da albuminuria na purpura he
morrhagica, tanto como na infecção purulenta, septi
cemia e febre puerperal. 

As lesões gravíssimas, apontadas por Vogel, no san
gue dos indivíduos affectados d'estas duas ultimas 
doenças, vém corroborar as nossas idéas. 

« O sangue, diz Vogel, torna-se acido por uma 
formação anómala de acido láctico, que exerce uma 
acção decomponente e dissolvente sobre os glóbulos. 
Fórma-se, no sangue, carbonato de ammoniaco que tem 
a mesma acção sobre as hematias, fibrina e materia 
corante... Os glóbulos perderam a propriedade de 
avermelhar ao contacto da atmosphera; tornaram-se, 
pois, incapazes de preencherem as suas funcções no 
processo respiratório. Os glóbulos são em grande parte 
completamente destruídos». 

0 terceiro e ultimo grupo comprehende as causas 
mixtas, isto é, aquellas que actuam ao mesmo tempo 
sobre o sangue, modificando-lhe a composição, e sobre 
os órgãos uro-poieticos, alterando-lhes mais ou menos 
a textura. Estas causas, as mais numerosas de todas, 
parecem igualmente influenciar de maneira especial no 
systema nervoso, ainda que mesmo n'este caso talvez 
se encontrem as duas series de lesões que menciona
mos a principio, seja qual fôr o grau de importância 
que lhes devamos assignar. As albuminurias contidas 
n'esta derradeira parte da etiologia, podem resumir-se 
em quatro grupos — cacheticas, nevropathicas, por ve
nenos mórbidos e por intoxicação aguda. As leucomu-
rias relativas a esta ultima sub-divisão, foram já estu
dadas de maneira a dispensar-nos qualquer desenvol
vimento. Gontentar-nos-hemos com indicar por esta 

3 
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forma o lngar que lhes compete e que o nosso estudo 
anterior lhes havia garantido. 

A albuminuria é constante nas cachexias, pois que 
em todas ellas se realisam as condições favoráveis á 
sua produccão. Por um lado, o sangue altera-se, em-
pobrece-se de glóbulos, deteriora-se pouco e pouco, 
em consequência das perturbações experimentadas pe
las grandes funcções de quem a integridade da sua 
constituição depende especialmente; por outro lado, os 
órgãos renaes, atravessados por sangue alterado e in-
sufficiente, submettidos a influencias desorganisadoras 
de toda a qualidade, experimentam um trabalho de 
lenta deterioração, trabalho atraiçoado pelas altera
ções materiaes que a autopsia denuncia. Ê mesmo 
possível que o systema nervoso, influenciado pelas 
péssimas condições ^eraes, venha dar a ultima de 
mão a este quadro de desordem. 

As causas que nas cachexias determinam o sym-
ptoma urinário não partilham igualmente o papel etio
lógico, pois que n'umas é a alteração do sangue que 
predomina, emquanto que n'outras são as lesões dos 
rins que parecem preencher o logar mais importante. 
Em todos os casos, a alteração geral da nutrição, a 
persistência da leucomuria, a constância das alterações 
renaes, representam outros tantos successos inevitá
veis na vida das cachexias, apesar de que estas não 
deixem de se distinguir umas das outras pelas propor
ções variáveis que a albuminuria denota em quasi to
das. Assim é que na tuberculose ganglionar ou visce
ral, o symptoma é muito mais abundante e frequente 
do que na carcinose. 

Fallaremos n'outro logar das albuminurias nevro-
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pathicas, isto é, das que dependem dos desarranjos e 
doenças do systema nervoso, e agora passaremos a 
occupar-nos das albuminurias que denominamos com 
Jaccoud, por via de venenos mórbidos. 

Temos, em primeiro logar, as febres eruptivas. De 
todas estas, a escarlatina é a que apresenta a leu-
comuria com mais frequência; póde-se quasi dizer 
que é um symptoma constante. Ao menos, é esta con
clusão a que julgamos poder tirar dos últimos tra
balhos publicados sobre este assumpto. Begbie, Hol
der, Newbigging e Jacobi declaram ter verificado a 
existência da albuminuria em todos os escarlatinosos 
que trataram, e consideram como raros e mesmo 
excepcionaes os casos em que se julgou observar a 
sua ausência. 

Comtudo, não poderemos facilmente determinar a 
proporção do apparecimento da leucomuria na escar
latina, já que as estatísticas differem entre si de modo 
notável, e d'um modo aproximado parece que estes 
casos positivos representam a terça parte, ou ainda 
mais, dos factos de escarlatina verificada. 

A albuminuria não se manifesta ao mesmo tempo 
que a anasarca : esta opinião, admittida por muito tem
po, foi contestada por Jaccoud e Gubler. Assim, não ha 
uma relação essencial e constante entre os dous syra-
ptomas. Em geral, a leucomuria apparece muito antes 
da hydropisia, pois que se mostra de ordinário a partir 
do sexto dia ou mesmo na manhã do segundo. 

A theoria de Goodfellow, fundamentada sobre a 
coexistência d'estes dous factos, baqueia, portanto, em 
face de observações que advoguem a causa da sua in . 
dependência pathogenica. Sirva-nos desde já este ar-
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gumento para a critica da theoria de Semmóla, de que 
fallaremos em logar opportune 

A albuminuria é muito menos frequente no saram
po e na variola, e só se manifesta nos casos graves, 
no sarampo maligno e variola confluente ou cohérente. 
Ha certas epidemias em que este symptoma nunca foi 
mencionado, emquanto que n'outras apparece d'um 
modo quasi constante. 

O typho e a febre typhoïde apresentam igualmente 
a albuminuria como um acto mórbido muito frequen
te, mas esta frequência é muito mais accentuada para 
a primeira do que para a segunda d'estas affeccões. 
Os auetores concordam em considerar os casos leves 
do typho como os únicos a salvo d'esta complicação, 
emquanto que reinam bastantes divergências a respei
to da febre typhoide. 

Se, por um lado, Griesinger, Gubler, Trotter e Mur-
chison comparam esta ultima doença ao typho e ã es
carlatina sob tal ponto de vista, por outro lado, as 
analyses mais rigorosas e dignas de credito que foram 
praticadas por Brattler, Parkes, Becquerel, Martine So
lon, Finger e Friedreich conduziram-nos a afïiançar 
que, em média, as urinas se tornam albuminosas 33 
vezes sobre 100. A leucomuria não existe em todos os 
períodos da duração da moléstia. Umas vezes apparece 
logo ao quarto dia, outras faz-se esperar até ao fim 
da primeira semana. Zimmermann, estudando mais de 
vinte casos de febre typhoide, aos quaes não oppozera, 
de propósito, o minimo tratamento, observou que os 
rins aceusavam, em quasi todos, a existência de altera
ções graves, emquanto que a leucomuria se não mos
trava tão frequente. Não parecia mesmo existir a mini-
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ma correlação na época do apparecimento dos dous sym-
ptomas urinários. 

Acreditamos, pois, que a albuminuria na febre ty
phoïde está mais dependente do veneno desconhecido 
que a gera do que dos desarranjos manifestados nas 
condições orgânicas dos rins. Estas considerações en
contram a sua confirmação nos dados fornecidos por 
Virchow, Bennett, Bell e Gillespie. 

A leucomuria tem-se notado nas erysipelas de ca
racter maligno, como as que se desenvolvem no de
curso da febre typhoïde ou as que affectam um cara
cter infeccioso. Afora estes casos, o seu apparecimento 
é raro, ao contrario do que succède com a febre ama-
rella, em que a leucomuria é um symptoma constante. 

Seria aqui, por certo, a occasião de tratarmos do 
cholera-morbus debaixo do ponto de vista da etiologia : 
mais adiante apreciaremos as razões que nos assistem 
para lhe não conceder este logar. 



PATHOGENIA 

Eis-nos chegados á pathogenia da albuminuria, isto 
é, á parte mais importante e menos accessivel do nosso 
trabalho. Apesar das precauções tomadas para tratar 
cada assumpto no seu logar competente, não podemos 
deixar de envolver, com a exposição que fizemos no 
capitulo precedente, algumas considerações que de 
perto se referem á materia a estudar, tal é a profunda 
solidariedade que subsiste entre as causas d'um phe-
nomeno e o seu modo de acção. Comtudo, estas idéas 
isoladas e insufficientes, emittidas a propósito d'um ou 
outro caso mórbido que nos cumpria examinar d'um 
modo especial, não dispensam, antes, ao contrario, re
quisitam um estudo mais rigoroso que tenha por ob-
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jecto as diversas doutrinas propostas para explicar o 
facto mórbido que forma o assumpto do nosso trabalho. 
Ë agora occasião opporluna de cumprirmos esta parte 
espinhosa da nossa missão e, para desde já nos inter
narmos no terreno pathogenico, principiaremos por 
tratar da primeira doutrina que se offerece ao nosso 
exame, doutrina digna de semelhante preferencia, tanto 
pela importância real que possue, como pelo numero 
respeitável de pathologistas que a defendem. Referi-
mos-nos á theoria nephrogeuica. 

A observação repetida de lesões anatómicas nos 
rins dos albuminuricos, levou muitos auctores a sup-
pôr que essas lesões representavam a causa material 
da affeccão. Ora, se este modo de ver pareceu encon
trar sempre um apoio nos factos a que nos referimos, 
muito maior benevolência deve julgar ter achado na 
época actual, em que a anatomia pathologica se tem 
opulentado com a descoberta de alterações glandulares 
em casos onde os rins haviam sido considerados por 
todos como estranhos ao movimento pathologico. Assim 
é, que muitas albuminurias referidas a uma simples al
teração do sangue, parecem obedecer a uma etiologia 
mais complexa e racional, já que uma observação mi
croscópica paciente e cuidadosa conseguiu descobrir, 
na quasi totalidade d'estes casos, modificações constan
tes dos elementos secretorios dos rins. 

Demais, nem todas as lesões textis das glândulas 
urinarias poderão facilmente revelar-se a nossos olhos, 
ou porque são essencialmente transitórias, como os 
estados congestivos dos rins, que desapparecem sem 
haverem determinado, por falta de tempo sufficiente, 
uma alteração mais profunda, ou porque ellas se sub-
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trahem aos meios d'investigaçao, como acontece com 
a dissociação das cellulas dos capillares, com a esca-
mação das cellulas de revestimento, etc. 

Estas considerações calaram tão fundamente no es
pirito dos pathologistas que, ainda os menos afeiçoa
dos á localisação extrema das affecções, considerando 
em these a albuminuria como o effeito d'uma pertur
bação geral, não deixam de vêr ao mesmo tempo uma 
condição quasi indispensável na existência de lesões 
transitórias ou permanentes dos órgãos uro-poieticos. 
Assim, Jaccoud * declara ter reconhecido «sem diffi-
culdade que o dominio das lesões renaes vae-se todos 
os dias engrandecendo á custa das albuminurias por 
simples alteração do sangue», e Gluber 2 diz-nos que 
«o facto da albumina para as urinas suppõe sempre 
actualmente uma exaltação functional e nutritiva das 
glândulas uro-poieticas». 

Entre os auctores concordes em attribuir um pa
pel importante ás condições orgânicas das glândulas 
renaes, subsistem divergências nolaveia. Uns, e estes 
são os verdadeiros partidários da doutrina neproge-
nica, suppõem que a lesão renal representa a causa 
única, sufficiente, constante da leucomuria; outros, sem 
contestarem a sua importância, reputam-na mera con
dição instrumental da génese do phenomeno mórbi
do. Para os primeiros, os rins ficam dotados d'uma 
actividade singular, pois que, a seu vêr, a albuminuria, 

1 Nouveau dictionnaire de médecine e chirurgie pratiques 
(art. albuminurie). 

2 Dictionnaire encyclopédique des sciences médicalis (art. 
albuminurie). 
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penetrando na glândula em condições normaes, deixa 
de apparecer no liquido urinário, porque é aproveitada, 
ou para a nutrição das cellulas renaes, ou para a pre
paração de novos princípios a cargo d'estes elementos. 

Os segundos, esses imaginam que os filtros renaes 
põem impedimento no estado physiologico á passagem 
da albumina e que necessitam d'uma alteração passa
geira ou permanente para que tenha logar a filtração 
d'aquella substancia. Examinemos agora estes modos 
de vêr. 

Os rins constituirão um filtro impermeável á albu
mina? As experiências de Robin e Verdeil, Funke, 
Briicke, Longet, Melsens, Wurtz, Schmidt e Botkin as-
seguram-nos o contrario. Poder-se-ia responder affir-
mativamente a esta questão no tempo em que se acre
ditava n'uma analogia total entre a albumina do ôvo e 
a do soro; mas hoje, que a differença da sua constitui
ção chimica está demonstrada até a saciedade; hoje, que 
as propriedades osmoticas do plasma sanguíneo estão 
acima de toda a controvérsia, nenhuma duvida nos pôde 
restar sobre este assumpto. 

As modificações profundas por que a albumina pas
sa na economia animal, para se transformar em albu-
mino-peptona, imprimem-lhe uma filtrabilidade immen-
samente maior. A pressão experimental que no orga
nismo se traduz, sobretudo por um estado de conges
tão variável das vísceras renaes, deve ser considera
da como um factor de primeira ordem, como um ele
mento necessário para a realisação da albuminuria; 
mas o grau de condensação do liquido alburninoso re
presenta uma circumstancia muito mais importante, se
gundo os resultados obtidos pelas multíplices expe-
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riencias de alguns dos auctores acima citados. É mes
mo este ultimo facto que nos explica de modo satis
fatório a génese de certas albuminurias referidas até 
hoje ás modificações da tensão vascular intra-renal. Eis 
o que se passa com os effeilos leucomuricos produzi
dos pela injecção intra-venosa de quantidades conside
ráveis de agua, effeitos já mencionados no capitulo re
lativo á etiologia e que ainda hoje são attribuidos por 
muitos auctores ao augmento da tensão vascular. Ve
jamos se as cousas se passam d'esta forma. Quando a 
agua é injectada rapidamente e n'uma proporção notá
vel, o liquido urinário não denuncia apenas a presen
ça da albumina; contém alem d'isso uma dose variá
vel de sangue, ou representada por glóbulos rubros, 
ou com todas as partes que entram na sua composição. 

Este facto obriga-nos a suppôr que a. experiência 
determinasse a ruptura d'alguns dos capillares renaes, 
ruptura constante, pois que, só n'uma das suas obser
vações, Kierulf deixou de reconhecer a existência de he-
matias fluctuantes na urina. A albumina passa para este 
liquido como passam todos os outros elementos do 
sangue, através das fendas e lacerações dos vasos. 

A contra-prova d'esta experiência foi-nos dada por 
Hermann e Stockvis. Qualquer d'estes pathologistas in
jecta o liquido lenta e gradualmente de maneira a evi
tar os effeitos hemorrhagicos imminentes no processo 
de Kieruif. Pois bem: a albuminuria não se observa, 
ainda mesmo que a proporção da agua seja igual ou 
superior áquella de que se lançava mão na primeira 
experiência, e o symptoma é só determinado quando a 
hydremia seja sufficiente para operar uma verdadeira 
inversão das condições normaes de diffusão entre o 



43 

soro e os glóbulos sanguíneos. 0 phenomeno deve, 
pois, ser lançado á conta da modificação experimentada 
pela albumina hemato-globular, sob a influencia da di
minuição de densidade do soro, tanto mais que nós po
demos obter o mesmo resultado sem introduzirmos um 
corpo estranho na circulação, sem incorrermos na obje
cção imminente d'um augmento provável da pressão in-
tra-vascular. Basta para isso eliminar, durante alguns 
dias, todo o cblorureto de sódio da alimentação d'um 
animal para observarmos dentro em pouco uma albu
minuria sensível. Wundt experimentou sobre si próprio, 
de forma que, no fim de três dias, a sua urina conti
nha uma quantidade bastante grande de albumina. 

Hartuer fez, d'um modo engenhoso, a contra-prova 
d'esta experiência. Injectando nas veias a agua salga
da, não observou a minima modificação qualitativa nas 
urinas, apesar de ter empregado quantidades conside
ráveis de liquido. A pressão intra-vascular augmenta-
va, mas como a densidade do plasma não diminuía, a 
leucomuria deixava de existir. 

Em conclusão, a albumina do soro pôde atravessar 
normalmente as membranas osmoticas dos rins, sem 
necessitar da intervenção d'uma lesão somática. 

0 único processo pelo qual se pôde tentar provar 
a verdade da theoria que examinamos, limita-se afinal 
aos recursos pouco seguros da anatomia pathologica. 

Ella reconhece a existência de certas alterações ma-
teriaes n'uma doença dada, verifica a sua constância, 
e desde logo conclue que estes elementos somáticos 
representam uma parte obrigada do todo mórbido; mas, 
em todo o caso, não nos poderá dizer se as lesões são 
a causa ou o effeito da affecção, nenhuma elucidação 
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por si só nos fornecerá sobre o laco que reúne estas 
alterações á entidade pathologica. Supponhamos, pois, 
que as alterações intersticiaes dos rins sejam constan
tes: poderemos aífirmar que ellas não sejam a conse
quência da albuminuria? Não vemos que na propria 
diabete em que o principio filtrado é liquido e solú
vel, podem operar-se lesões importantes devidas a 
este trabalho de filtração, como Johnson demonstrou? 
Porque é que não succédera o mesmo com a albumi
na, substancia collocada em condições bem mais fa
voráveis que as do assacar para dar origem a modi
ficações n'um órgão de estructura tão delicada como a 
do rim ? 

Até aqui raciocinamos na hypothèse da constância 
das lesões renaes; ora, será este o facto que realmente 
encontramos na prática? Certamente que não, pois 
que na doença de Bright, no terreno mórbido que me
nos praticável parece ser ás ideas que defendemos, 
pequena constância ha pelo que diz respeito ás lesões-
reputadas características dos órgãos uro-poieticos. 

Umas vezes, indivíduos que durante a vida haviam 
apresentado todos os symptomas da doença de Bright 
e cuja morte parecera o desfecho natural de tão gra
ves padecimentos, submettidos ao exame necropsico, 
deixaram vôr os rins inalterados. Vice-versa, outros, 
que nunca denunciaram no liquido urinário o minimo 
vestígio de albumina, que até em certos casos deixa
ram de revelar qualquer manifestação mórbida relacio
nada com a affecção de Bright, apresentavam depois, á 
autopsia, os rins profundamente lesados. Nem as lesões 
dos próprios elementos secretorios das vísceras em 
questão, isto é, o grupo inteiro das alterações intra-
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tubulares consideradas pela maioria dos auctores como 
as mais importantes de todas, nem essas mesmas es
capam a esta proscripcão geral. As observações de 
Belina, Falck e Vogel conflrmam-o. 

Demais, a albuminuria não é um symptoma con
stante: está sujeita a intermittencias bastante frequen
tes que não surprehendem os práticos. Graves, entre 
outros clínicos, cita numerosos factos em que o desap-
parecimento da leucomuria, tendo feito nascer a espe
rança da cura da affecção, fora seguida, dentro d'um 
espaço de tempo variável, por uma aggravação cada 
vez maior de conclusão mortal. 

Vêmos, pois, que as lesões renaes são inconstantes 
na albuminuria. Mas, supponhamos por um momento 
haver demonstrado o contrario, poderíamos, repeti
mos, arvorar em pendão d'uma verdade incontestável 
as pretenções organicistas da theoria nephogenica? 
Não seria necessário fazermos ver previamente que 
essas lesões constantes precediam a apparição do sym
ptoma? Á parte a difficulclade, ou melhor, a impossi
bilidade de tal demonstração, se havemos de lançar 
mão de vistas theoricas para completarmos os dados 
insufficientes da anatomia pathologica, não teremos 
também à nossa disposição considerações d'outra or
dem que nos induzam a concluir o contrario? Quem 
nos assevera que essas lesões renaes, ainda que exis
tam d'um modo constante, sejam apenas o effeito da 
affecção, muito ao contrario de representarem a sua 
causa? Pois não sabemos que a albumina, como já 
dissemos, é susceptível de produzir desorganisações 
notáveis na substancia renal, pelo simples facto do seu 
trabalho de filtração? Não podemos igualmente ex-
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plicar muitas alterações dos órgãos uro-poieticos por 
intermediário d'esse mesmo symptoma, que desde 
então constituiria a causa próxima da pathologia re
nal ? 

A albumina, modificada, por certo, na sua constitui
ção chimica, chega aos tubos uriniferos, coagula-se, 
occupa-os e oblitera-os debaixo da forma d'outros tan
tos pequenos cylindros; eis dados irrecusáveis da 
observação necropsica. Depois, estes corpos estranhos, 
rodeados por um tecido fortemente sensível que os 
desconhece, alteram-se, degradam-se, decompõem-se 
em variados princípios que infiltram os poros da sub
stancia ambiente, que auxiliam o trabalho de lenta de
terminação inaugurada na glândula e cuja producção 
é atraiçoada pela composição das urinas, como succè
de com a arnmoniaca. Mais um passo e nós veremos 
surgir uma a uma todas as alterações brighticas, tão 
variáveis na apparencia, mas que se baseiam em ul
tima analyse n'um trabalho phlegraasico diversamente 
modificado. 

Depois das considerações que até aqui havemos 
apresentado, não façamos, comtudo, suppôr. que as le
sões reuaes, de qualquer natureza que sejam, preen
chem um papel totalmente nullo. Quando outra razão 
não tivéssemos, bastaria a recordação das experiências 
relatadas no paragrapho 2.° dá etiologia, para não 
fazermos táboa rasa de tudo o que se tem affirmado 
sobre este ponto. É certo que os dous primeiros me-
thodos de Robinson e Kierulf, determinando na sub
stancia glandular um complexo de modificações bastante 
graves, permittindo a imbibição das cellulas renaes 
pelo sangue venoso estagnado, são susceptíveis de obje-
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cções que lhes cerceiam grandemente a importância. 
Já não succède o mesmo com o terceiro methodo que, 
melhor do que os precedentes, consolida e verifica a 
importância real do trabalho congestivo dos rins. 

Alguns factos pathologicos referidos por Leudet, 
Peacok, Cohn, Delaruelle, Chomel, Bamberger e Stokes, 
parecem também estar de accordo com estas idéas. 
Esses factos era que a albuminuria se manifestara du
rante a vida, revelaram na autopsia a existência de 
obliterações embolicas das veias emulgentes ou de al
guns dos ramos da artéria renal, obliterações que re
presentam a causa mecânica, o único elemento etioló
gico sensível a quem se poderia attribuir o symptoma 
urinário. 

Em certas doenças, taes como as do coração, em 
que a leucomuria apparece quando o musculo cardíaco 
jaz n'um estado de paresia secundaria, a nenhum outro 
facto devemos, sobretudo, recorrer, se acompanhamos 
o encadeamento dos phenomenos mórbidos que então 
se manifestam no organismo. Ê certo, que n'estas con
dições, o phenomeno é bastante complexo, que o or
ganismo inteiro soffre e com especialidade o appare-
lho pulmonar, cujas complicações manifestadas com 
presteza o transformam n'um instrumento de respira
ção insufliciente, difficultando as permutações gazosas 
da economia, promovendo a destruição parcial das 
liematias, dando origem, n'uma palavra, a uma serie 
de actos pathologicos, todos attinentes ao mesmo effeito 
ultimo —a génese da albuminuria. Reconhecidas estas 
influencias, é por outro lado incontestável que o esta
do congestivo dos rins preenche um certo papel, e 
para isso basta recordarmos que a lesão cardíaca, 
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mais rapidamente seguida pelo apparecimento da albu
mina nas urinas, é o aperto do orifício auriculo-ven-
tricular direito, isto é, a alteração que também com 
maior celeridade provoca a estase sanguínea nos do
mínios dependentes da veia renal. De golpe reconhe
ceremos a importância d'esté argumento, se lançarmos 
os olhos para o que Jacconel nos diz, a propósito das 
lesões cardíacas, no seu artigo magistral do trabalho 
de pathologia interna. 

Apesar das reservas justificadas que havemos de
notado, não queremos recusar, aos desarranjos da cir
culação intra renal, a importância que lhes compete, 
mas desde já estamos vendo que nas proprias doenças 
em que estas influencias mecânicas poderiam aspirar 
a um papel mais activo, n'ellas mesmas apparecem de 
companhia outras condições que tão grandes ou maio
res direitos possuem a um logar eminente na escala 
etiológica. Eis o que vimos succéder com as lesões 
cardíacas : vejamos o que se poderá dizer a respeito 
da albuminuria gravidica, verdadeira arena de com
bate entre os pathologistas que se têm occupado d'esté 
assumpto. 

Segundo uma opinião quasi geralmente admittida, 
o phenomeno encontraria uma explicação cabal na 
compressão operada pelo utero gravido sobre a veia 
cava inferior, as veias renaes ou mesmo sobre a parte 
da aorta situada abaixo d'estas ultimas. Mas, se esta 
explicação parece, á primeira vista, satisfazer sempre 
que o symptoma se manifeste nos derradeiros mezes 
da prenhez, que importância deveremos attribuir a 
esta perturbação peio que respeita á leucomuria da 
primeira época? A theoria é, pois, insufflciente. Mas 



49 

ha mais. A adoptarmos este modo de vér, deveríamos 
encontrar o mesmo symptoma todas as vezes que uma 
compressão d'outra natureza, mas de effeitos análogos, 
embaraça a circulação abdominal e, comtudo, o li
quido urinário não manifesta o minimo indicio de albu
mina em numerosos casos onde corpos fibrosos, kys-
tos consideráveis, obstruindo a cavidade uterina, fa
ziam suspeitar pelo seu volume da existência da gra
videz. 

Gubler foi o primeiro que chamou a attenção dos 
pathologistas sobre a situação profunda das veias re-
naes, situação que as põe a salvo da acção de qual
quer d'estas causas mecânicas. Demais, o estado de 
gravidez pôde reflectir-se em todo o organismo, acar
retando a producção de perturbações variadas nos ap-
parelhos mais importantes, perturbações que repre
sentam outras tantas condições etiológicas da albumi
nuria. Assim acontece com a anemia hyJremica, facto 
considerado como constante ou muito frequente na 
gravidez, depois dos trabalhos de Caseaux. Em conclu
são, a albuminuria gravidica, que tem sido objecto de 
numerosos escriptos, constitue um effeito mórbido com
plexo, entre cujas causas a congestão mecânica dos ór
gão renaes preenche o papel menos considerável. 

A cholera-morbus, em que a leucomuria foi verifi
cada pela primeira vez pelo dr. Hermann, medico rus
so, é uma das doenças que mais constantemente ma
nifesta o symptoma urinário, apesar das leves diver
gências que a este respeito se notam entre alguns au-
ctores. A constância do effeito presuppõe logicamente 
a constância da causa, representa, aos olhos da maio
ria dos pathologistas, o mais valioso argumento que 

i 
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poderiam exhibir em favor da sua theoria pathogenica. 
Esta, que é a mais geralmente admittida, considera 
ainda a estase renal como a causa da urinacão albu-
minosa. Différentes são as circumstancias que promo
vem de commum accordo e favorecem a génese d'esta 
perturbação local. D'um lado temos o enfraquecimen
to da força contractu do coração e das artérias, do 
outro a condensação progressiva a que o sangue é 
conduzido pelas immensas espoliações serosas que ex
perimenta. A cholera daria, pois, origem a uma albu
minuria mecânica; representaria mesmo o typo das 
leucomurias d'esta espécie. Vejamos se esta opinião 
merece a permissão da viabilidade scientifica. É neces
sário notarmos, desde já, que a génese da cholera, en-
volvendo-se nas mais profundas trevas, itnpõe-nos 
tacitamente a maxima prudência a respeito dos sym-
ptomas que podem resultar da acção de causas inhé
rentes á natureza intima da affecção. Quem nos poderá 
dizer como intervirá aqui o apparelho nervoso ? Por
que serie insensível de elos importantes se não pren
derá o facto da albuminuria á causa mysteriosa da 
terrivel doença oriental? 

Mas, pondo de parte as difficuldades que embara
çam ao mesmo tempo a solução do problema geral e 
das questões parciaes que d'esté se derivam, será a 
albuminuria um symptoma que tenha a razão de ser 
nas manifestações conhecidas da cholera-morbus ? 
Cremos que não. 

Primeiro que tudo, as alterações urinarias não se 
limitam ao apparecimento da albumina, pois que fre
quentes vezes se tem dado a hematuria, observando-
se, nas primeiras urinas excretadas, epithelio renal, cy-
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lindros tubulares, pus, massas colloides amorphas e 
granulosas, outras tantas provas, n'uma palavra, d'um 
trabalho de desorganisação phlegmasica dos rins. Es
tes detritos não podem ser attribuidos a uma phlogose 
consecutiva á congestão inicial, pois que apparecem 
muitas vezes nas primeiras urinas emittidas pelo cho-
lerico, e podem persistir mesmo depois da cura. Se os 
factos se passam como pensam os auctores cujas idéas 
estamos expondo, a congestão dos capillares, que é 
quasi geral no periodo cyanico, deveria determinar a 
producção de derramamentos nas cavidades sorosas ou 
pelo menos no tecido comectivo, e comtudo nenhuma 
d'estas lesões foi verificada. A condensação do plasma 
sanguíneo está longe de apoiar a acção das causas 
productoras do phenomeno e o enfraquecimento da 
força contractil do coração deve-lhe também, até certo 
ponto, ser prejudicial, pois que, movendo-se a onda 
sanguínea com menos velocidade, é propellida mais 
fracamente d'encontro ás paredes vasculares. 

Resumamos agora as considerações que ficam ex
pendidas. Mostramos que as lesões dos rins são, pela 
maior parte, simples effeitos do estado geral de que 
depende a albuminuria, ou mesmo d'esta ultima, já que 
a filtração da albumina parece ser capaz de produzir 
estas manifestações locaes. Não nos repugna, comtudo, 
suppôr que em certos casos, aliás pouco frequentes, 
as lesões dos órgãos uro-poieticos actuem d'um modo 
importante e figurem mesmo n'um dos primeiros de
graus da escala etiológica; mas esta concessão está 
muito longe, como se vê, de representar a adopção 
completa da theoria nephrogenica. Verificar a verdade 

* 
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parcial contida na serie das doutrinas que teremos de 
examinar, denunciando o exaggerado das pretenções 
hasteadas sobre estes fracos alicerces, tal foi a missão 
que nos impuzemos e que procuramos cumprir para 
a theoria actual. 

Já vimos que a impressão do frio parece exercer 
uma certa influencia sobre a génese da albuminuria. 
Eis a base da theoria de Semmola. Este distincto me
dico suppõe que o frio, incidindo rapidamente so
bre o tegumento cutâneo, determina uma súbita con
tracção dos vasos capillares periphericos, phenomeno 
cuja consequência immediata seria a suppressão teniT 
poraria da respiração cutanea. D'aqui resultaria a di
minuição da cifra do oxygenio requisitado pelo orga
nismo e, como corollario proximo, a oxidação incom
pleta das matérias azotadas circulantes. Estas matérias, 
subtrahidas á desorganisação quasi total que a vida 
physiologica lhes impõe, sendo portanto eliminadas sob 
a sua forma primitiva, imporiam um accrescimo de tra
balho ás vísceras renaes que representam os órgãos 
eliminadores por excellencia, trabalho cujo effeito lo
cal augmentaria com a acção já de si irritante que es
tas matérias, a albumina sobretudo, possuem relativa
mente a uma glândula de composição anatómica tão 
delicada. 

Vemos que os rins, por este simples facto, propen
deriam sensivelmente para um trabalho phlegmasico. 

Mas não param aqui os effeitos derivados da causa 
primordial. Á corrente de ar frio, provocando a con
tracção da rede capillar excêntrica, origina também 
uma congestão compensadora que iria, sobretudo, loca-
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lisar-se nos rins, não só pela sua constituição ricamente 
vascular, como também em consequência da predispo
sição especial adquirida pela sua actividade exaggerada. 

Os rins, a braços com uma serie d'influencias con
cordes no seu modo de acção, irritar-se-iam primeiro 
e esta exaggeração de vitalidade abrir-lhes-ia o cami
nho d'uma deterioração phlegmasia progressiva. As
sim, a mesma causa, o frio, produziria dous factos 
cuja reunião se réalisa na doença de Bright — a albu
minuria e a alteração dos rins. 

Alguma cousa de verdade se contém no modo de 
vêr que fica exposto, pois que todos os clínicos es
tão concordes em reconhecer a acção mais ou menos 
directa do frio sobre a génese de certas albuminurias. 

Este modificador phisico parece preencher certo 
papel n'um ou n'outro caso isolado, nas febres eru-
ptivas, por exemplo, e na escarlatina com especiali
dade, quando vemos que um individuo afectado d'esta 
doença, tendo abandonado as severas prescripcões do 
medico, manifesta a albuminuria logo em seguida a 
um resfriamento, caso ella já não exista, porque, de 
contrario, a proporção de albumina excretada augmenta 
d'um modo quasi constante. As nephrites á frigore, 
ainda que raras, são admittidas por clínicos muito res
peitáveis. 

0 frio húmido, pela sua acção prolongada, parece, 
segundo as observações de alguns auctores, capaz de 
produzir a manifestação de lesões renaes. Este facto 
é devido, por certo, a congestões locaes determinadas 
por acção reflexa dos vasos-motores. Mas é forçoso con-
fessar-se que estes factos não abundam, muito mais 
quando nós pretendamos limitar ao frio, que não é a 
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única influencia dotada do poder de provocar a sus
pensão do funccionamento cutâneo. 

Ao lado do resfriamento e no mesmo plano etioló
gico, surgem as queimaduras extensas e pouco pro
fundas, as localisações cutâneas da arthritis, certas 
efflorescencias herpeticas (Rayer), todas estas lesões, 
n'uma palavra, que, pela sua extensão, perturbam fun
damente as funcções da pelle e que têm parecido 
capazes de originar a albuminuria ou, pelo menos, con
tribuir para o seu apparecimento. 

Foucault, Valentin e Baibiani demonstraram este 
facto por meio da experiência, tornando rapidamente 
albuminuricos diversos animaes a quem vestiam rou
pas impermeáveis ou cujo corpo ungiam com verni
zes ou outros enductos da mesma natureza. A albumi
nuria tem sido também apontada nas diatheses dar-
trosas em que o tegumento cutâneo se conserva coberto 
de produccões mórbidas essencialmente chronicas e 
cuja extensão é quasi sempre considerável. 

São mormente as experiências acima citadas que 
vêm esclarecer mais a questão, fazendo vêr que a 
influencia que preside á génese da leucomuria é a al
teração que se dá no sangue, alteração cuja natureza 
ainda se não encontra muito bem determinada. 

Nas condições experimentaes, ha pouco figuradas, a 
pelle não fica lesada, apenas como órgão de respiração, 
mas como instrumento secretorio e, debaixo d'esté 
ponto de vista, o seu papel não é inferior áquelle que 
preenche sob a primeira face das suas attribuipões 
funccionaes. Os trabalhos de Funke demonstraram-nos 
a quantidade considerável de princípios que o homem 
perde pela superficie da pelle no espaço de vinte e 
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quatro horas, e os de Scharling, versando sobre um 
numero crescido d'individuos de différentes sexos, fi
zeram vêr que a proporção de acido carbónico exhalada 
pela pelle, no mesmo tempo subia era peso á cifra 
de S81-^. A alteração que o liquido sanguíneo soffre 
n'estas circumstancias, a que nos referimos, é, pois, mais 
complexa dp que á primeira vista parece, mas, segun
do as experiências de Vogel, devemos-nos inclinar a 
suppôr que a retenção do acido carbónico, no seio do 
organismo, representa a causa mais importante da pro-
ducção do symptoma urinário. 

Falíamos acima nas alterações materiaes dos rins 
que se têm verificado nos indivíduos submettidos á 
acção do frio, alterações que nos poderiam levar a crer 
que a leucomuria tivesse uma origem puramente lo
cal. 

Esta idéa encontra-se mesmo consignada na theoria 
de Semmola. Mas basta dizer que a denominada ne
phrite á frigore é sempre bilateral para se estabele
cer uma distincção profunda entre ella e todas as ou
tras phlegmasias visceraes attribuidas á mesma im
pressão atmospherica. Ao lado d'estas influencias etio
lógicas deve também collocar-se uma outra de não 
menor importância. Queremos-nos referir á acção vaso-
motora posta em jogo pela causa primordial, acção 
que, sem possuir a exaggerada consideração que lhe 
prestava Goodfellow, encontra uma garantia de certa 
monta em algumas experiências praticadas por Pavy, 
Funke, Brticke e outros. Estes auctores não só verifi
caram, d'um modo quasi constante, a producção de 
congestões renaes após a secção dos nervos do mesmo 
nome, como também conseguiram observar o mesmo 
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fado em animaes tornados albuminurias pela exposi
ção repentina a um resfriamento artificial. 

Gomo explicarmos, sem o intermediário d'esté sys-
tema, a génese da anasarca, desenvolvida muitas ve
zes ao mesmo tempo que a leucomuria? 

Muitas causas concorrem, portanto, para a realisa-
cão do effeito ultimo —a albuminuria á fcigore. 

«Qual será a parte exacta que pertence a cada 
uma d'estas influencias... eis o que é difficil, ou an
tes impossível, de decidir 4». 

Em conclusão, admiltimos as albuminurias á frigore 
nos casos pouco numerosos em que a intervenção da 
influencia inicial estiver bem determinada, mas d'esta 
admissão condicional para o estabelecimento d'uma 
doutrina, como a de Semmola, vae uma distancia enor
me. Como explicarmos, com effeito, as leucomurias 
tão frequentes nos escarlatinosos, mesmo n'aquelles 
que se conservam cuidadosamente a salvo de qual
quer resfriamento? Como encarar as albuminurias to
xicas e as que sobrevêm de concerto com a integri
dade perfeita de funccionamento cutâneo? A theoria 
talvez podésse aspirar á explicação d'uma albuminuria 
aguda, mas de que maneira se teria de comportar pe
rante os casos em que a perturbação urinaria mani
festa desde o principio uma marcha claramente chro
nica? 

A doutrina de Semmola é, pois, insufficiente e tão 
pouco susceptível de abranger os vastos domínios que 
lhe foram concedidos pelo seu auctor, que os patho -

Jaccoud, loc. cit. 
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logistas mais eminentes estão concordes em conde-
mnarem as suas pretenções. 

Gubler admitte, para a albuminuria, uma longa se
rie de causas, cujo grau de importância é essencial
mente diverso. Acima de todas ellas colloca a hyper-
albuminuria sanguínea, facto que, produzido e obser
vado em experiências já apontadas posteriormente, 
busca uma garantia completa nas analyses que se fi
zeram da composição do sangue nos albuminuricos. Ê 
certo que estas analyses não verificaram d'um modo 
constante o augmento da cifra total da albumina, já 
que as observações de Vogel, Andral e Gavarret, ob
servações que Gubler não poderia deixar de citar, 
concordam em fazer vêr que o principio de que se 
trata diminue ao mesmo tempo que as outras partes 
solidas do liquido sanguíneo. Como concordar seme
lhantes resultados cora as aspirações da theoria que 
estamos apreciando? Eis o que o distincto medico fran-
cez procura conseguir, fazendo vêr que nos casos des
favoráveis, atraiçoados por estas analyses, a albumina 
permanece era quantidade superior aos glóbulos ru
bros. Seja-nos licito dizer, ainda que de passagem, 
que este excesso relativo, bastante difficil, por certo, 
de se determinar com a devida precisão, e que só 
foi verificado, que saibamos, pelo auctor da theoria 
examinada, afflgura-se-nos muito a um estratagema 
scientifico, a um meio artificioso imposto a Gubler pela 
necessidade. 

A hyperalburainuria obedece, por sua vez, á acção 
de influencias múltiplas que a podem produzir e que 
desde então recebem o nome de causas remotas, cau-
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sas cujo mecanismo só se comprehenderà bem depois 
da rápida exposição que passaremos a fazer das idéas 
de Gubler sobre a evolução da albumina na econo
mia. 

A albumina do sangue deve a sua origem, ou aos 
alimentos azotados que o animal ingere, ou ás maté
rias proteicas fornecidas pela desassimilação. A albu
mina da primeira procedência, introduzida no estôma
go, soffre uma elaboração que a torna capaz de ser 
absorvida, depois chega ao fígado pelas vias compe
tentes e ahi experimenta um novo trabalho molecular, 
cuja consequência é a sua transformação em glycose. 
Entra em seguida livremente na circulação, atravessa 
os pulmões e é conduzida pelo sangue arterial aos 
diversos pontos do organismo com quem se põe em 
contacto, entrando em variadas combinações. Eis o fa
cto da assimilação: o movimento inverso recondul-a 
para o sangue, onde se apresenta sob o aspecto de 
compostos mais simples, persistindo em grande parte 
debaixo da forma de materia albuminosa, quasi na to
talidade consumida pela hematose. Eis as condições 
principaes que velam pela normalidade da cifra d'al
bumina do sangue, —todas as circumstancias que 
attentarem contra este systema complexo de equilí
brio instável, promovendo a hyperleucomatia, abrirão, 
portanto, o caminho à leucomuria. Assim, as causas re
motas do phenomeno mórbido podem ser representa
das por uma alimentação albuminosa demasiada, pela 
inaptidão gástrica a -operar a transformação da mate
ria proteica em peptona, pelo enfraquecimento das 
funcções glycogenicas do fígado, pela desnutrição exag-
gerada dos tecidos, colliquação dos glóbulos, falta da 
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combustão respiratória, reabsorpção rápida de certos 
derramamentos, etc. 

Cada uma d'estas condições mórbidas, buscando a 
sua razão de ser em doenças muito variadas, depende, 
portanto, d'outra serie de factores pathologicos, situa
dos n'um plano. etiológico posterior. Por isto se pôde 
calcular o grande numero d'influencias que são desti
nadas a figurar na génese da albuminuria. 

A discrasia, de que havemos fallado até aqui, não é a 
única causa próxima do phenomeno; temos também a con
siderar como tal, o estado orgânico das glândulas renaes. 

«Sem duvida a hypercrasia absoluta ou relativa 
torna imminente a albuminuria; mas a albumina fica
ria indefinidamente aprisionada nos canaes circulató
rios, se o rim se não modificasse de maneira a deixar-
se atravessar pela substancia proteica, isto é, se elle 
se não tornasse a séde d'uma congestão activa e de 
certas alterações parenchymatosas, fugazes, que são a 
condição instrumental do phenomeno *». 

Gubler parece, pois, considerar a alteração renal co
mo causa próxima de menos importância do que a hy
percrasia, já que elle imagina que a primeira é origi
nada por influencia da segunda. «Em conclusão, diz 
elle, a superalbuminose sanguínea, absoluta ou relati
va, chama a alteração inflammatoria dos rins e deter
mina, por intermediário d'esta modificação orgânica, a 
passagem da albumina na secreção urinaria». 

Mas se a discrasia é o facto constantemente inicial, 
como explicar-se as albuminurias dependentes d'uma le
são renal obvia, a leucomuria cautharidiana, por exem-

i Gubler, loc. cit. 
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pio? Estudando melhor os factos, Gubler vé-se, pois, 
obrigado a restringir o que ha de absoluto n'estas as
serções, e assim um pouco mais adiante nos declara que, 
negando a toda a condição causal uma influencia exclu
siva, deve-se reconhecer que cada uma d'ellas pôde 
alternativamente sobrepujar as outras na evolução suc-
cessiva dos phenomenos, ou ficar predominante no 
decurso da afleccão principal. » 

Uma vez inaugurado o caminho das concessões, 
Gubler, que em ultima analyse pretende raciocinar so
bre os factos, comporta-se da mesma forma com outras 
influencias que vemos figurar nas doutrinas alheias. 

As prerogativas concedidas ás alterações materiaes 
dos rins foram também outorgadas ás peripécias da 
circulação renal, isto é, ao augmento da pressão, co
mo ás qualidades especiaes da albumina do sangue. 

A hyperalbuminuria sanguínea que parecia presi
dir aos destinos da theoria de Gubler, perde, pois, pouco 
a pouco o exclusivismo da sua importância inicial e 
por fim reduz-se, quando muito, a preencher o logar 
de humilde amphithryão d'uma festança onde se ban
queteiam largamente todos os outros elementos etioló
gicos. É uma doutrina ecléctica, como são, como de
vem ser em grande parte as theorias pathogenicas. 
Desde o momento em que reconhecemos tão grande 
numero de causas em jogo na génese da albuminuria, 
em que vimos este phenomeno mórbido figurar no 
quadro symptomatologico de affecções tão diversas, 
deveríamos desde logo suppôr que as suas influencias 
productoras, as condições da sua existência, haviam 
de precorrer uma escala quasi parallela, cujos termos 



Gl 

variassem a cada instante em numero e grau de com
plexidade. 

É certo que Gubler se comportou d'esta maneira 
por necessidade, vendo que a expressão eloquente 
dos factos ultrapassava os acanhados limites da sua 
orbita doutrinal, mas viu essa necessidade, compre-
hendeu essa expressão e respeitou-a. 0 celebre medico 
francez foi, portanto, o primeiro que julgou a sua theo-
ria, amputando lentamente o que havia de absoluto 
nas suas aspirações primitivas, submetteudo-a á severa 
direcção da experiência e da clinica. 

Todos conhecem a influencia exercida pela medulla 
sobre a secreção urinaria. Esta acção, contestada por 
alguns auctores no primeiro quartel d'esté século, pa-
rece-nos encontrar-se hoje acima de toda a duvida. 
Referiraos-nos, como é fácil de prever, ás modifica
ções qualitativas do liquido urinário, pois que as suas 
alterações quantitativas não entram de maneira algu
ma no campo do nosso assumpto. 

Já Krimer, em 1820, havia verificado que, depois 
da secção do cordão rachidiano á altura das vertebras 
dorsaes e lombares, a urina se tornava clara como 
agua, contendo muitos saes e ácidos, mas pouca ma
teria extractiva e Brodie, Home e Hunkel fizeram vêr 
que a ammoniaca livre apparecia ou augmentava no 
liquido excretado, após lesões experimentaes ou com-
moções da medulla. A observação pathologica vem 
confirmar a seu turno estes dados, fornecidos pela phy-
siologia. 

Em certas doenças nervosas, como na paraplegia, 
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tem-se reconhecido que as urinas adquiriam rapida
mente um cheiro ammoniacal muito accentuado, qua
lidade que não podia ser apenas attribuida à reten
ção do liquido na bexiga, já que Smith, Laugier e Ro
bin fizeram vér que a alcalinidade da urina, não ob
stante augmentar com a decomposição da urea, mani-
festa-se também, quando o liquido é excretado, á me
dida que vae fazendo a sua entrada no reservatório 
urinário. Póde-se dizer, em geral, que poucas doenças 
da medulla deixam de vir acompanhadas por este 
symptoma. 

Mas não param aqui as alterações urinarias que se 
pôde observar, e a propria albuminuria revela-se-nos 
em certos factos da mesma espécie. Schiff fez vêr que 
as lesões bastante extensas da medulla coincidem na 
quasi totalidade com uma leucomuria d'intensidade va
riável. 

A região bulbar do eixo encéphalo-rachidiano é 
também a sede de phenomenos da mesma ordem, mas 
d'esta vez mais frisantes e menos contestados. Sem 
fallarmos das experiências de Longet e Vulpian, que 
verificaram a leucomuria depois da secção intra-cra-
niana dos trigemeos, é, sobretudo, a celebre experiên
cia de Cl. Bernard que vem pôr em toda a luz a gran
de influencia do bulbo. 0 grande physiologista pica um 
ponto determinado do pavimento do quarto ventrículo 
ë a albuminuria produz-se, phenomeno passageiro, pois 
que também é transitória a acção da causa traumatica 
que o determina. Este ponto de eleição, bem determi
nado n'estes últimos tempos, encontra-se por diante 
da origem dos nervos acústicos, entre a sede bulbar 
da polyuria e a da glycosuria, de forma que a proxi-

* 



G3 

midade d'estes pontos e d'estes núcleos dotados d'uma 
affmidade tão frisante nas suas acções, explica-nos d̂e 
sobra a facilidade com que se pôde realisar a successão, 
a conversão e o apparecimento simultâneo d'estas mo
dificações da secreção urinaria. 

Interpreta-se, de ordinário, esta experiência, fazen-
do-se entrar em jogo o systema nervoso vaso-motor; 
mas se é muito admissível, mesmo certa, a ingerência 
d'estes nervos na producção do phenomeno, quer-nos 
parecer que ella não pôde, por si só, explicar o facto 
da albuminuria. 

Diz-se que a puncção, effectuando-se n'um logar 
onde reside um dos centros mais importantes do sys
tema vaso-motor, podia e mesmo devia interessar os 
nervos d'esta espécie que se distribuem nos rins. D'ahi, 
como consequência forçada, resultaria a dilatação pa
ralytica dos vasos renaes, a estase passiva, condição 
causal muito sufficiente da manifestação do symptoma. 

Primeiro que tudo, é muito contestável que uma 
congestão passiva se produza na experiência mencio
nada. 

Nós, aqui, não vamos lesar profundamente o systema 
nervoso, de forma a interromper as communicações en
tre elle e a circulação renal ; vamos punccional-o, isto 
é, irrital-o, exaggerar a sua influencia especial. 

Se alguma congestão se produz, não é passiva, com 
certeza; deve-se, ao contrario, apresentar com os cara
cteres oppostos. 

Os resultados negativos obtidos por Wittich, Her
mann, Stockvis e Haffter, que não observaram a leucomu-
ria depois da secção dos plexos renaes, dos nervos es-
planchnicos, dos renaes propriamente ditos, esses re-
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sultados, exhibidos, como argumentos convincentes, 
pelos contradictors da albuminuria nervosa, estão lon
ge de preencher ura papel tão importante; longe de 
infirmarem, corroboram as idéas contrarias. 

Eis a conclusão a que devemos chegar, quando 
mesmo adoptemos, como ponto de partida da génese 
do phenomeno, a existência necessária d'uma congestão 
renal. 

Mas, quem nos obriga a vér n'esta ultima um élo 
indispensável da cadeia etiológica? Se estas perturl 
bações circulatórias do órgão renal são a causa única 
da albuminuria, não deverão ellas intervir d'um modo 
muito mais positivo na génese da polyuria, symptoma 
que se manifesta quando picamos outro ponto do pa
vimento do quarto ventrículo? Na theoria pathogenica, 
d'esta perturbação urinaria, não vemos outro mecanis
mo a que recorrermos. 

Se as cousas se passam d'esté modo, como só se 
devem passar, mormente no ponto de vista d'aquelles 
a cujas idéas nos referimos, porque é que a mesma 
circumstancia, a congestão activa ou passiva, produz 
umas vezes a simples alteração quantitativa do liquido 
urinário, sem modificação alguma na sua composição, 
emquanto que outras vezes determina o appareci-
mento da leucomuria? Não: o facto não é tão simples 
como procuram inculcar, e nem razões de analogia 
temos para o suppôr. 

Quando, na experiência fundamental da secção do 
grande sympathico ao nivel do pescoço, determinamos 
a congestão das glândulas salivares, observamos tão 
somente um augmento na proporção da saliva segre
gada n'um dado espaço de tempo. Eis ao que ficam 
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reduzidos os effeitos constantes d'esta congestão ex
perimental. Nenhuma alteração qualitativa se produz, 
e, comtudo, as circumstancias creadas artificialmente 
na vida da glândula salivar, são de todo o ponto ana-
logar ás que se tem procurado impor aos órgãos uro-
poieticos. 

A congestão renal é, pois, insufficiente para dar 
origem á albuminuria de que se trata, e o bulbo, que 
exerce uma acção tão especial sobre as funcçòes glyco-
genicas do fígado, parece também comportar-se da 
mesma forma, em certos casos, relativamente ás pro
priedades dos rins. Esta-influencia particular terá, por 
intermediários, filetes nervosos d'outra natureza que 
a dos vaso-motores? Tudo parece levar a crer que 
sim, apesar da sciencia não apresentar até este mo
mento uma solução cathegorica. 

Vejamos agora o que a pathologia nos diz a res
peito da influencia exercida pelo systema nervoso so
bre a albuminuria. 

Gorrenti obteve, em muitos animaes, a producção 
da albuminuria, destruindo a região medullar situada 
ao nivel da ultima vertebra dorsal e da primeira lom
bar. É n'este ponto que elle colloca a sede do centro 
nervoso rachidiano que tem por destino superintender 
sobre o systema circulatório do rim. 

A epilepsia dá também origem á albuminuria ; so
mente este symptoma não é constante. Assim se ex
plicam as divergências dos auctores a este respeito. 
Emquanto que uns, como Cazeaux, Seyfert e Bright de
claram ter observado urinas albuminosas, após os ata
ques epilépticos, outros, e d'esté numero são Sailly, 
Moreau e Reynold, não se mostram favoráveis a estas 
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ideas, pois que, era trinta mulheres epilépticas, as uri
nas examuadas depois los accessos não denunciaram 
a minima quantidade de albumina. Os trabalhos mais 
recentes parecem, comtudo, estar de harmonia com a 
opinião dos primeiros. Apesar das allegações negativas 
de Karrer, que nos affirma nunca haver descoberto a 
materia azotada nas urinas dos epilépticos, sempre que 
as analysou por meio do acido acético e o ferro-cya-
nureto de potássio ; apesar do numero de observações 
que elle apontou em conformidade com o seu modo 
de vér,—por outro Jado.Von Witt e Huppert susten
tam o contrario, demonstrando, pelas suas analyses, 
que a albuminuria augmentava na mesma proporção 
que a intensidade dos ataques epilépticos. 

Cl. Bernard verificou, igualmente, a leucomuria con
secutiva a accessos de convulsões em différentes ani-
maes; Hammond pretende que a proporção da materia 
proteica tornava-se maior, á medida que estas convul
sões adquiriam mais extensão e violência, e finalmente, 
Peschier confessa ter visto a albuminuria nas crises das 
mulheres hystericas. As convulsões tetânicas dão tam
bém origem ao mesmo symptoma, segundo pretende 
Kussmaul. 

As doenças mentaes não estão excluídas da patho-
genia da leucomuria. Simpson encontrou-a em três ali
enados onde ella apparecia sempre que tinha logar a 
volta periodica da razão, e Burnett relata um caso de 
loucura aguda, em que o symptoma urinário apparecia 
no período de depressão, desapparecendo no de exal
tação. As observações mais concludentes, sobre este 
ponto, são as de Rabenau. Este auctor viu apparecer 
a albuminuria durante leves insultos apopleticos, ou 
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quando lodos os symptomas se reduziam á diminuição 
das faculdades mentaes. A perturbação urinaria desva-
necia-se logo que a razão voltava. A pouca intensidade 
do mal primitivo, o limitado espaço da sua duração, a 
constância da leucomuria, tudo isto levava a suppôr 
logicamente que o estado mórbido do encéphalo repre
sentava a causa do phenomeno. 

Em mais de 40 casos d'esta espécie, Rabenau de
clarou nunca ter visto indícios de lesões renaes. De 
accordo com estas observações, Oflivier * cita numero
sos factos, em que a albumina surgia nas urinas sem
pre que o cérebro era a séde de hemorrbagias ou amol-
lecimentos. 

Finalmente, uma doença pouco frequente, a papeira 
exophthalmica, parece contar a leucomuria entre os 
seus symptomas constantes. «No caso observado por 
Begbie, o accidente havia-se declarado desde o princi
pio, a albumina era das mais abundantes, mas só era 
descoberta em certas horas do dia: as que seguiam as 
refeições e não as que succediam aos accessos de pal
pitações 2». 

Com o que fica dito pomos ponto final na historia 
das albuminurias nevropathicas. Muito maior numero de 
observações poderíamos citar; mas, as que apontamos 
n'esta parte do nosso trabalho, demonstram-nos de so
bra a importância da acção exercida pelo systema ner-

1 De la congestion et de l'apoplexie rénales dans leurs 
rapports avec l'hémorrhagie cérébrales (Arch, gêner, de mé-
dec, 1874). 

» Spring, Vaulair et Masius, Symptomatology, T. 2. 
* 
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voso central sobre a génese da leucomuria. De que na
tureza será semelhante influencia ? Poderemos explicar 
tudo, só por via dos vasos-motores, ou intervirá n'estes 
casos um conjuncto de nervos dotados de propriedades 
mais delicadas e d'uma acção trophica mais intima? Eis 
o que a sciencia futura nos dirá, por certo. 

0 que deixamos dito sobre a theoria nervosa da 
albuminuria equivalerá á sua apologia? Não, por 
certo, nem esse era o nosso desígnio, nem para tanto 
nos devíamos julgar auctorisados, já que o defensor 
mais acérrimo das idéas consignadas n'esta doutrina, 
Mr. Poincaré, confessa que « em muitos casos a theo
ria nervosa não tem parte alguma a reclamar i». De 
accordo com este modo de ver, apenas procuramos 
fazer sobresahir o que se nos afigura formar o fundo 
de verdade contido na doutrina examinada, sem aspi
rarmos a horisontes mais extensos, nem mesmo pre
tendermos fazel-a applicar á doença de Bright. Seria 
agora occasião de estudarmos esta ultima, debaixo do 
ponto de vista pathogenico, mas este estudo, alem de 
exigir desenvolvimentos em discordância com a ma
neira como havemos tratado o assumpto do nosso tra
balho, só encontraria o seu verdadeiro logar n'um es-
cripto especial em que nos oceupassemos da génese da 
affecção de Bright. Basta dizermos que os argumentos 
adduzidos por Mr. Poincaré, em pró da sua opinião, 
hão sido suíficientemente contestados n'estes últimos 
tempos, argumentos colhidos pela maior parte em ra-

i Dr. Poincaré, Leçons sur la physiologie normale et pa
thologique du système nerveux. Paris, 1873. 
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ciocinios por analogia ou Da interpretação parcial de 
symptomas de pequena importância. 

Resta-nos agora fallar da theoria era que a albu
minuria é attribuida á modificação molecular da albu
mina do sangue. Desempenhar-nos-hemos rapidamente 
d'esta missão. 

N'outra parte d'esta mesma secção referimos al
gumas experiências, em que différentes auctores haviam 
injectado preparados albuminosos nas veias de animaes, 
e vimos por essa occasião que os effeitos albuminuri-
cos, obtidos por tal meio, produziam-se ou deixavam 
de existir, variando com a natureza das substancias 
injectadas. Eis a base da theoria, o argumento princi
pal a que se recorre para a sua defeza. Notemos desde 
já que as condições do phenomeno são puramente ar-
tificiaes; resta verificar se a clinica nos apresenta 
casos a que possamos applicar os resultados obtidos 
n'estas experiências. D'esté numero apenas ha um, 
segundo cremos — o que se refere ás leucomurias pro
vocadas por estados dyspepticos; emquanto às albu
minurias cacheticas, urge confessar-se que outras cau
sas, alem da alteração do sangue, parecera compar
tilhar o poder etiológico em meio da desordem geral 
que então se apodera do organismo, causas entre as 
quaes figuram as lesões de que os rins se tornam a 
sede e às quaes dificilmente se poderá demarcar a 
parte que lhes compete no effeito final observado. 

Com o rápido exame d'esta ultima doutrina, pomos 
termo ao nosso trabalho. Demonstrar que as doutrinas 
pathogenicas da albuminuria, condemnaveis no seu ex
clusivismo, continham todas ellas um fundo de verda-
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de incontestável, tal foi a missão que nos impoze-
mos e procuramos cumprir. A albuminuria não é uma 
entidade mórbida submettida a condições genésicas in
variáveis : é um symptoma de affeccões muito distin-
ctas, cujo mecanismo pathogenico deve forçadamente 
variar com as causas mórbidas, complexas, que a pro
duzem. Estudar esta perturbação urinaria nas doenças 
em que se manifesta, considerar assim isoladamente 
cada ura d'estes factos pathologicos, renegar as pre
tensões a uma theoria genésica, única e invariável, eis 
os fins que a sciencia medica deverá tentar obter. Tal 
foi a idéa que presidiu á escolha e analyse do assumpto 
da nossa dissertação. O illustrado jury, que nos tem de 
julgar, "decidirá se as nossas modestas aspirações tive
ram uma realisação condigna. 

FIM 
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PROPOSIÇÕES 

A n a t o m i a n o r m a l . — 0 pulmão é uma glândula 
em cacho. 

P h y s i o l o g i a . — Na explicação do mecanismo da mens

truação optamos pela theoria de Rouget. 
I H a t e r i a s i iediea.— 0 hydrosoluto de chloral, em in

jecções intravenosas, prefere, no tratamento do tétano trau

mático, a todos os medicamentos até hoje empregados. 
P a t l i o l o g i a g e r a l . — A albuminuria é um processo 

mórbido. 
P a t l i o l o g i a e x t e r n a , —■ As complicações mais gra

ves das feridas, infecção purulenta, pútrida e septicemia, en

tram no quadro da patliologia animada. 
O p e r a ç õ e s . — No tratamento das feridas, sempre que 

haja suspeita de complicações graves, deve preferirse o penso 
salicylado a outro qualquer. 

A n a t o m i a p a t l i o l o g i c a . — Para o diagnostico da 
doença de Bright, deve preferirse a analyse das urinas a 
qualquer outro meio. 

P a t l i o l o g i a i n t e r n a . —Na explicação dos sympto

mas mais constantes da doençi de Bright, o exclusivismo das 
doutrinas é inadmissível. 

P a r t o s . — 0 Forceps d'agulha de Tarnier é preferível 
a todos os outros até hoje usados. 

M e d i c i n a l e g a l . — Os melhores signaes para conhe

cer que uma criança nasceu viva, são fornecidos pela doei

masia de Galeno e pela coagulação do sangue nas feridas. 

Vista e approvada p ó i e imprimlrse 

O CONSELHEIRO DIRECTOR 

Q4- 'Brandão. Costa Leite. 
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