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TEXTO INTRODUTÓRIO

A exposição “100 anos de Insulinoterapia” assinala os 100 anos da primeira utilização com su-
cesso de insulina em humanos. Esta exposição permitirá que todos os participantes do Congresso 
português de endocrinologia 2022 / 73ª reunião anual da sociedade portuguesa de endo-
crinologia, diabetes e Metabolismo (spedM) realizem uma viagem ao longo da história da 
Diabetes. A exposição inclui mais de 100 documentos, instrumentos, aparelhos e equipamentos 
que permitem compreender a história da Diabetes desde a Antiguidade e Idade Média, passan-
do pelo isolamento da insulina e início da sua utilização terapêutica na década de 1920, até aos 
avanços terapêuticos mais recentes como a utilização de monitores contínuos da glicose e siste-
mas de pâncreas artificial híbrido. A exposição “100 anos de Insulinoterapia” salienta também os 
contributos nacionais para os avanços terapêuticos na área da Diabetes. É notável o contributo 
que as escolas médico-cirúrgicas, as faculdades, as revistas científicas e as sociedades médicas 
tiveram na evolução do conhecimento, da investigação e do tratamento da Diabetes em Portugal.  
A SPEDM agradece todo o empenho e dedicação da Professora Amélia Ricon Ferraz, diretora 
do Museu de História da Medicina Maximiano Lemos da FMUP, na preparação desta exposição, 
bem como a generosidade de todos os que cederam peças para inclusão na exposição. Acredita-
mos que a exposição será uma oportunidade de reunião e de partilha para todos os participantes 
do Congresso. Esta exposição salienta também o compromisso da SPEDM em honrar a história da 
Endocrinologia e da Diabetes em Portugal, e o compromisso de promover e estimular toda a dinâ-
mica, conhecimento e dedicação dos Membros da SPEDM que acreditamos que permitirá escre-
ver uma história brilhante nos próximos 100 anos da Endocrinologia e da Diabetes em Portugal. 

João Sérgio Neves (Secretário Adjunto da SPEDM 2021-2023)

João Jácome de Castro (Presidente da SPEDM 2021-2023)

Davide Carvalho (Presidente da SPEDM 2018-2020)
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UMA VIAGEM à HISTÓRIA DA DIABETES

A análise de fontes documentais que datam da Antiguidade permitiu identificar os sintomas da 
Diabetes nas descrições de quadros clínicos. A mais antiga referência existe no Papiro de Ebers 
(c.1550 a.C.). Coube a Demétrio de Apameia (séc.III-I a.C.) a denominação do termo “Diabetes”, 
vocábulo que deriva do grego “diabaino”, sinónimo de grande passagem de fluidos ingeridos pelo 
corpo sem aparente modificação. A mais antiga descrição da doença foi de Areteo da Capadócia 
(Séc. I-II d. C.) que considerava ser uma doença digestiva. Durante séculos, os médicos ocidentais 
cristãos e os de língua árabe defendiam uma etiologia renal. A Avicena (séc. X-XI d. C.) atribui-se 
a identificação de outros sintomas como a fraqueza física, mental e sexual e a descoberta da urina 
adocicada. O médico português Amato Lusitano (1511-1568) apresenta a Diabetes como uma 
doença renal e indica o seu tratamento. 

No século XVII, Thomas Willis (1621-1675), iatroquímico, faz a primeira descrição europeia da 
doença, defendendo uma etiologia com ponto de partida no sangue: o sabor do mel, primeiro no 
sangue e ulteriormente na urina, a Diabetes Mellitus. Nos tratados de Medicina de médicos portu-
gueses seiscentistas e setecentistas a apresentação da doença é extensa, possível sinónimo de uma 
incidência e relevância crescentes. No século XVIII, Matthew Dobson (1735-1784) demonstra 
ser o açúcar da urina o responsável pelo seu sabor doce e atribui a sua causa a um problema de nu-
trição e William Cullen (1710-1790) diferencia a Diabetes Mellitus da Diabetes Insipidus. Miguel 
Chevreul (1786-1889) comprova ser a glicose o açúcar da urina dos diabéticos. Desde a segunda 
metade do século XVIII, surgem os primeiros defensores da origem pancreática da doença com 
os estudos anatomopatológicos e clínicos de F. von Recklinghausen (1864), Étienne Lancereaux 
(1877) e Thomas Cawley (1788). Em 1869, Paul Langerhans (1847-1888) identifica as ilhotas 
pancreáticas a que Edouard Laguesse (1861-1927) atribui a funcionalidade de glândula vascular 
responsável pela regulação da glicemia. Eugene Opie (1873-1971) correlaciona a destruição das 
ilhotas de Langerhans com o aparecimento da doença e propõe o tratamento com extratos pancre-
áticos abrindo caminho a uma terapêutica nova. Durante a segunda metade do século XIX, no seio 
das Escolas Médicas Portuguesas surgem as primeiras dissertações sobre a doença e multiplicam-
-se os artigos científicos nos periódicos médicos. Desde a Antiguidade o tratamento da Diabetes 
consistiu na mitigação dos sintomas de acordo com as conceções do tempo. O primeiro tratamen-
to racional fundamentado numa dieta rica em proteínas e pobre em hidratos de carbono foi pro-
posto por John Rolo (f.1909). O primeiro marco científico na identificação da sede da doença foi o 
trabalho de investigação desenvolvido por Óscar Minskowski (1858-1931) e Joseph von Mering 
(1849-1908) no Laboratório de Medicina Clínica da Universidade de Estrasburgo (1889). Desde 
o fim da primeira metade do século XIX assiste-se a uma franca evolução dos testes de urina em 
contexto laboratorial com crescente fiabilidade. 
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Coube a Jean de Meyer (1878-1934) a atribuição da designação de insulina aos extratos pancre-
áticos (1909). Datam de maio de 1921 as primeiras experiências no Laboratório de Fisiologia da 
Universidade de Toronto que conduziram à produção destes extratos purificados eficazes no trata-
mento da Diabetes, por Frederick Banting (1891-1941), John Macleod (1876-1935), James Collip 
(1892-1965) e os estudantes Charles Best (1899-1978) e Clarke Noble (1900-1978). Em fevereiro 
de 1922 decorre o Acordo de produção de insulina, com o Connaught Anti-Toxin Laboratories de 
Toronto, a partir do pâncreas de bovino, tendo a patente de produção sido oferecida à Universidade. 
Nos três meses subsequentes, iniciou-se a produção comercial pela farmacêutica Eli Lilly Company, 
rapidamente ampliada, no ano seguinte, pela participação de diferentes laboratórios europeus. Em 
Portugal, Ernesto Roma (1887-1978) utiliza pela primeira vez a insulina no país após estágio em 
Boston com o primeiro especialista em Diabetes dos EUA e membro do Comité da Insulina, Elliott 
Joslin (1869-1962). Funda a Associação Protetora dos Diabéticos Pobres (1926), antecessora da 
Associação Protetora de Diabéticos em Portugal. Nesta década 20, as preocupações dirigiram-se 
à pureza e à produtividade das insulinas solúveis. Coube ao Professor Manuel Bruno da Costa a 
produção de insulina no Laboratório de Química – Física e Química Biológica da Universidade de 
Coimbra (1938). Nas décadas de 30 e 40 a introdução de aditivos conduziu à produção de formula-
ções de ação prolongada. Em 1965, produz-se a primeira insulina sintética na sequência do trabalho 
desenvolvido pelo bioquímico Wang-Lai após a identificação da sequência de aminoácidos da mo-
lécula da insulina por Frederick Sanger (1955). Em 1982, verifica-se a primeira comercialização da 
insulina humana geneticamente modificada com tecnologia de DNA recombinante, processo que se 
manteve até à atualidade a partir de gene humano clonado em bactérias e produzido em reatores com 
subsequente extração e purificação. Na década de 90, através da sequência modificada dos amino-
ácidos da insulina, foi viável obter propriedades farmacocinéticas diferentes, ajustadas às necessi-
dades clínicas. A partir de 2000 surgem as versões genéricas da tecnologia de DNA recombinante, 
sintetizadas por uma metodologia diferente, as insulinas biossimilares. Paralelamente assistiu-se à 
evolução dos dispositivos de ministração de insulina no sentido de um pleno controlo da glicemia. 
É possível acompanhar esta evolução no Museu da História da Medicina “Maximiano Lemos” da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, fruto dos contributos de alguns especialistas neste 
domínio científico com sensibilidade para a salvaguarda do património médico.

A história recente da produção e ministração da insulina, pela complexidade e diversidade dos 
seus contributos científicos, técnicos, tecnológicos e assistenciais, permite antever o muito que se 
espera desta terapêutica centenária.

Amélia Ricon Ferraz

Diretora do Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP
Membro do MEDCIDS (FMUP) e do CITCEM (FLUP)
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PAINEL 1 
ERA PRÉ-INSULINA 

A DIABETES NA ANTIGUIDADE  
E NA IDADE MÉDIA

DOCUMENTOS

As mais antigas referências documentais à Diabetes surgem no Papiro de Georg Ebers (1550 
a.C.), nos textos médicos hindus (por exemplo no “Shushruta Samhita”, séc. IX a.C.?) e no “Cor-
pus Hippocraticum” (V-III a.C.). Hipócrates de Cós (séc V.-IV a.C.) e os seus seguidores nos 
Livros “Epidemias” e “Prognóstico” descrevem uma urina copiosa desproporcional à ingestão de 
líquidos.

Demétrio de Apameia (séc. III-I a.C.)

Introduziu o termo “Diabetes” do grego “diabaino”, (eu corro através de…; passagem de grande 
volume de urina).

Areteo da Capadócia (séc. I-II d.C.)

A primeira descrição mais completa da Diabetes. Partidário da origem estomacal da doença.

Cornélio Celso (séc. I d.C.) na obra “De Medicina” apresenta a situação clínica do excesso de 
urina em relação aos líquidos ingeridos.

Galeno de Pérgamo (129-200 d.C.) era também partidário da origem renal da doença dado os 
seus efeitos diuréticos.

Na Idade Média a preservação da cultura médica greco-romana foi assegurada pelas agremiações  
religiosas no Ocidente, pela Medicina Bizantina e pela Medicina de Língua Árabe. O médico bizan-
tino Paulo de Egina (980-1037) defendia a origem renal da doença e o médico persa Avicena (980-
1037) indica outros sintomas da doença e o seu nome associa-se à descoberta da urina adocicada.
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“On diabetes. Diabetes is a rapid passage of the drink out of the body, liquids being voided by uri-
ne as they were drunk; and hence it is attended with immoderate thirst; and therefore the affection 
has been called dipsacus, being occasioned by a weakness of the retentive faculty of the kidneys, 
while the attractive is increased in strength, and deprives the whole body of its moisture by its im-
moderate heat. Wherefore with this intention we will give more food, and that of difficult digestion 
and not humid, such as alica with rose-wine, or rhodomel, or hydromel, or some wine that is not 
old, or some of the hot wines. We must give of pot-herbs, sucory, endive, and lettuces; of fishes, 
those that abide among rocks; the feet and womb of swine; pears, apples, and pomegranates; 
and give cold water to drink. They must get to drink propomata, from the juice of knotgrass, and 
elicampane, in dark-coloured wine, and from the decoction of dates and myrtles. We must apply a 
cataplasm to the hypochondrium and kidneys of polenta, in vinegar and rose-oil; and of the leaves 
of the vine and navelwort, pellitory of the wall, and purslain. We must promote sweats, and excite 
vomiting by drinking cold water; and make them abstain from all sorts of diuretics. There will be 
nothing improper in letting blood at the commencement.” 

Paulo de Egina (c.625-690)

INSTRUMENTOS

A teoria humoral surge na interpretação da doença com os filósofos naturalistas gregos. É uni-
ficada no “Corpus Hippocraticum” onde figuram os 4 humores: a bílis negra, a bílis amarela, o 
flegma e o sangue. O desequilíbrio dos humores era causa de doença. A sangria e o clister foram 
tratamentos universais adotados durante séculos.

INSTRUMENTOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS:

1. Bacia de barbeiro sangrador. Latão, séc. XVIII, 10x35x35cm. Doação da Doutora Lídia Rodrigues 
Ferreira ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.
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2. Escarificador de dez lâminas. Aço dourado, séc. XVIII, 5,7x5x4,5cm, Savigny. Museu de História 
da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

3. Estojo de madeira e latão forrado a veludo castanho (3,5x21,7x10,5cm). Pertenceu ao Doutor Pedro 
de Sousa (f. 1934). Contém uma seringa de clister e três acessórios. Osso, latão e borracha, séc. 
XIX, 5x18,5x2,8cm; 2,2x7,5x2,2cm; 7,7x7,5x1,7cm e 1,4x8,7x1,4cm, Casa J. Laundy. Doação de 
Armando Moniz ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

4. Estojo de madeira e metal forrado a veludo beije (4x15,7x8,4cm). Contém uma sanguessuga ar-
tificial de Lüer. Metal dourado, vidro e cortiça, séc. XIX, 13x3x3,2cm e 15x4x2,8cm. Doação do 
Professor Amândio Tavares ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

5. Lanceta de mola. Latão e aço, séc. XVIII, 2,5x5,8x1,5cm. Museu de História da Medicina “Maxi-
miano Lemos” da FMUP.

DOCUMENTOS:

6. [Reprodução de página do Canon de Avicena] [Material Gráfico].- [19--?].- 1 reprodução de arte: fo-
togravura,  color.; 26x20 cm.- Na imagem central está representada uma antiga farmácia italiana do  
séc. XV e as miniaturas laterais apresentam diversos atos médicos. Museu de História da Medicina 
“Maximiano Lemos” da FMUP.

7. [Reprodução de página do Canon de Avicena] [Material Gráfico].- [19--?].- 1 reprodução de arte: 
fotogravura, color.; 28x20 cm.- Na imagem  estão representados os vários estágios da vida humana. 
Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

8. [Reprodução de página do Canon de Avicena] [Material Gráfico].- [19--?].- 1 reprodução de arte:  
fotogravura, color.; 17x30 cm.- A imagem mostra um médico a efetuar o exame a urina de vários 
utentes. Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

9. Oeuvres complétes d’Hippocrate / traduit en français sur le texte Grec d’aprés L’Éditon de Foës par 
J. B. Gardeil et de Coray ; traduction latine d’Anuce Foës. – Paris : Adolphe Delayais, 1855. -  682 
p. ;  21 cm.- Descrição do vol. 2.- Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

10. Traité de Médecine de A.C. Celse ... / Par le Dr. A. Védrènes, précédés d’une préface par Paul Bro-
ca. – Paris : G. Masson, 1876.- XIJ, 797 p. ; 24 cm.- Museu de História da Medicina “Maximiano 
Lemos” da FMUP.
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PAINEL 2 
ERA PRÉ-INSULINA

OS CONTRIBUTOS INTERNACIONAIS 
DOS SÉCULOS XVII, XVIII E XIX

Para o médico Thomas Willis (1621-1675) a Diabetes era uma doença do sangue. O sabor do mel 
surgia primeiro no sangue e depois na urina devido a um precipitado de sal e enxofre no sangue 
resultante de um processo de putrefação (Iatroquímica). A doença passa a ser conhecida por “Dia-
betes Mellitus”. É a primeira descrição na Europa.

A primeira atribuição do saber doce da urina ao açúcar, por demonstração, é atribuída a Matthew 
Dobson (1776). Responsável pela descoberta da hiperglicemia e da glicosúria. Considera a Dia-
betes uma doença de Nutrição.

William Cullen (1710-1790) distingue a Diabetes Mellitus e a Diabetes Insipidus.

Michel Chevreul (1786-1889) demonstra que o açúcar na urina é glicose incorretamente utilizada (1815).

DOCUMENTOS:

11. Thomæ Willis Medicinæ Doctoris, Naturalis Philoso-
phiæ Professoris Oxoniensis, Nec non Inclyti Medi-
corvm Collegii Londinensis, & Societatis Regiæ Socii, 
Opera Omnia... Tomvs Secvndvs. Cum Elenchis Rerum 
& Indicibus Necessariis, ut & multis Figuris Æneis. - 
Editio Nova Emendatior & Tractatus de Peste Auctor. 
- Genevæ : Apud Samuelem de Tournes, 1695. - vol. 1: 
[16] fls., 254 p., [8] fls., 176 p., 214 p., [2] fls., 63 p., [2] 
fls., vol. 2: [16] fls., 333 p., [13] fls., 204 p., [14] fls. 266 
p., [3] fls., 19 p. : il ; In-4° (23 cm). - Encadernado com 
outras do mesmo autor. - Sob o pé de imprensa: “Cum 
Privilegio S. Casareae Majestatis”. - Capitais iniciais 
decoradas. - Contém desdobráveis. - Assin.: a-z3, aa3-
-nn2, A3, Z3, Aa2-Cc3, A-Z3, Aa3-L3, AC. - Encader-
nação em cartão escuro. - Marca do imp. na p. de tít.. 
- Contém índice. - Lombada rasgada na parte inf.. - Ex. 
perfurado por insetos, atingindo o texto. - Com muitas manchas de humidade e acidez. - Encaderna-
ção mau estado de conservação. - Ex. interfoliado com notas impressas nas margens. - Com carimbo 
de pertence na p. de tít.: Escola Médico-Cirúrgica do Porto. - Biblioteca da FMUP.
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PAINEL 3 
ERA PRÉ-INSULINA

A DIETA, OS TRATAMENTOS  
E A EDUCAÇÃO DO DIABÉTICO

DA ANTIGUIDADE AO SÉCULO XIX

Tratamento centrado na mitigação dos sintomas de acordo com as conceções do tempo:

· Exercício físico
· Sangrias
· Desidratação
· Medicamentos para catarse estomacal 
· Restrições alimentares contraditórias

A VALORIZAÇÃO DA DIETA DO DIABÉTICO

O primeiro tratamento racional preconizado por John Rolo (f. 1909) focava-se numa dieta rica 
em proteínas e pobre em hidratos de carbono.

Frederick Allen (1879-1964), Edgar Stillman (1883-1967), Reginald Fitz (1885-1953) propuse-
ram a dieta baseada em quantidades (Aritmética alimentar).

Elliott Joslin  (1869-1962) teve um papel central na promoção da educação do diabético.

· “The diabetic who knows the most, lives the longest.” – Elliott Joslin

Surgem várias monografias centradas na relevância da Dieta no tratamento da Diabetes (Meados 
do século XIX).

 DOCUMENTOS:

12. Compendium de médecine pratique, ou exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans les 
principaux traités de pathologie interne / Par M. ED. Monneret et M. Louis Fleury.- Paris: Béchet 
Jeune, 1839.- X, 634 p. ; 21 cm.- Descrição do vol. 4.- Museu de História da Medicina “Maximiano 
Lemos” da FMUP. 
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13. Les Grands Processus Morbides / Par J. J. Picot; préface de M. Le Professeur Robin.- Paris : G. 
Masson, 1876. – 288p. :il. ; 24  cm.- (Leçons de pathologie générale).- Descrição do vol. 3.- Museu 
de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

14. Les hydrates de carbone: leur transformation étude de physiologie pathologique : considérations sur 
le diabète et son traitement/ par F. W. Pavy ; ouvrage traduit par le Docteur Douglas-Aigre.-Paris : 
Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1908.- 153 p. :il. ; 23 cm.- Museu de História da Medicina “Maxi-
miano Lemos” da FMUP.  

15. Les progrès récents en thérapie endocrinienne / P. Carnot … [et al.]. - Paris :  Librairie J.-B. Baillière 
et Fils, 1927.- 293p. ; 22 cm.- Oferta do Dr. Augusto Cerqueira Gomes. - Museu de História da Me-
dicina “Maximiano Lemos” da FMUP.  

16. Les Régimes des Diabétiques: L’alimentation hydrocarbonée / Le Docteur L. Chauvois. - Paris : 
Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1908.- 163 p.;19cm.- Museu de História da Medicina “Maximiano 
Lemos” da FMUP.  

17. Opothérapie endocrinienne : Les bases physiologiques, les syndromes, la posologie de l’opothérapie 
par les glandes a sécrétions internes / Guy Laroche. - Paris: Masson & Cie, 1925.- 256, [47 ]p. ; 21 
cm.- Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 
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PAINEL 4

CONTRIBUTOS PARA A  
DESCOBERTA DA INSULINA

A DIABETES. UMA DOENÇA DO PâNCREAS.  
PRIMEIRO MARCO CIENTÍFICO.

Paul Langerhans (1847-1888) identifica mas não indica a função das Ilhotas pancreáticas (1869).

Édouard Laguesse (1861-1927) caracteriza “as ilhotas de Langerhans” como uma espécie de 
pequena glândula vascular que regulava a glicemia. Desconhecia a hormona (1893).

Identificação da sede da doença no Laboratório de Medicina Clínica da Universidade de Estras-
burgo (1889) com Oskar Minkowski (1858-1931) e Joseph von Mering (1849-1908). Identifica-
ção da “substância diabetogénica” no pâncreas e de que a exérese do pâncreas originava Diabetes.

Eugene Opie (1873-1971) associa a destruição das ilhotas à etiologia da Diabetes. Propõe o tra-
tamento com extratos (1901).

TRATAMENTO DA DIABETES.  
A OPOTERAPIA (DESDE FINAIS SÉCULO XIX)

Estabelece-se a perceção da existência de uma relação terapêutica entre o pâncreas e a Diabetes. 
Multiplicam-se as abordagens de ministração de extratos pancreáticos em animais e no homem. 
É descrito o composto “acomatol” de George Zuelzer (1870-1949). Abre caminho à descoberta 
da Iinsulina.

Jean de Meyer (1855-1931) designou de insulina os extratos pancreáticos (1909).

Maio de 1921

Primeiras experiências no Laboratório de Fisiologia da Universidade de Toronto em animais – 
Frederick Banting (1891-1941), John Macleod (1876-1935), James Collip (1892-1965), e os 
estudantes Charles Best (1899-1978) e Clarke Noble (1900-1978).
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20 de dezembro de 1921

Insulina testada por via oral em doente com Diabetes, Joseph Gilchrist, colega e amigo de Frede-
rick Banting, sem resultados benéficos.

11 de janeiro de 1922

Primeiro teste com injeção de insulina em Leonard Thompson (14 anos de idade), sem os resul-
tados esperados devido a impurezas da preparação.

23 de janeiro de 1922

James Collip consegue isolar a insulina com sucesso e Leonard Thompson é tratado com injeções 
diárias de 23 de janeiro a 4 de fevereiro de 1922 com bons resultados.

25 de fevereiro de 1922

Acordo para produzir insulina a partir do pâncreas de bovino com o Connaught Antitoxin Labo-
ratories, Toronto. Patente de produção oferecida à Universidade.

                        

PRÉMIO NOBEL DE FISIOLOGIA OU MEDICINA DE 1923

Banting e Macleod são distinguidos com o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1923, 
num dos reconhecimentos mais rápidos da história médica. Banting partilhou o seu prémio com 
Best e Macleod partilhou com Collip.
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ESCULTURA:

18. FREDERICK GRANT BANTING - Frederick Grant Banting 1891-1941 (Cabral Antunes 54/1000). 
- R/ Prémio Nobel da Medicina 1923 - Pela descoberta da insulina. Cobre. Mod. 80. Museu de His-
tória da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.  

19. JOHN JAMES RICHARD MACLEOD - John James Richard Macleod 1876-1935 (Cabral Antu-
nes - 54/1000).  R/ Prémio Nobel da Medicina 1923 -  Pela descoberta da Insulina. Cobre. Mod. 80. 
-  Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.   

DOCUMENTOS:

20. [Sir Frederick Grant Banting, John James Richard Macleod] / [Hoechst Portuguesa]. - [Lisboa]: Ho-
echst Portuguesa, [19--?]. - [1] p.:il.; 21 cm.- N.º18.-  Museu de História da Medicina “Maximiano 
Lemos” da FMUP.  

21. [Sir Frederick Grant Banting, John James Richard Macleod] / [F. Hoffmann La Roche & Cie]. – 
Suiça: F. Hoffmann La Roche & Cie, [19--?].- [6] p.:il.; 20 cm.-  Museu de História da Medicina 
“Maximiano Lemos” da FMUP.  

22. Day of Issue: Banting House, London, Ontario, Canada: Birthplace of insulin and home of The 
Flame of Hope [Material Grafico] =Jour d’émission: Maison Banting, London, Ontario, Canada: 
Lieu de naissance de l’insuline et foyer de la  flamme de l’espoir/Canadian Diabetes Association = 
Association canadienne du Diabète.- [1991].- 1 envelope: sépsia; 11x20 cm. 

23. Macleod’s Physiology in Modern Medicine / John James Rickard Macleod ; ed. by Philip Bard. - St. 
Louis : C.V. Mosby, 1941. - XXVI, 1256 p. : il. ; 22 cm.- Biblioteca da FMUP. 

24. The Discovery of Pancreatic Diabetes : The Role of Oscar Minkowski / B. A. Houssay .- [EUA]: 
American Diabetes Association, [1952].- [3] p.; 27 cm.- Doação do Professor Afonso Guimarães ao 
Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.   
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PAINEL 5

A PRODUÇÃO DE INSULINA

Em 3 de Maio de 1922 os resultados das experiências de Banting, Best, Macleod e Collip foram 
recebidos com grande entusiasmo no encontro da Association of American Physicians em Wa-
shington DC. Em 1923, Bating, Best e Collip registaram patentes no Canadá e Estados Unidos 
da América, tendo vendido a propriedade da patente pelo valor simbólico de $1 à Universidade 
de Toronto. 

De forma a garantir a capacidade de produção em larga escala da insulina, foi realizado um acordo 
com a Farmacêutica Eli Lilly and Company para produção comercial. Durante o ano de 1923, a 
insulina fica disponível comercialmente nos Estados Unidos da América e Canadá. 

Em 1923, o casal August Krogh (1874-1949) e Marie Krogh (1874-1943), após uma estadia 
no Canadá, levou a técnica de extração e purificação da insulina para Copenhaga tendo iniciado 
a produção de insulina e formado o laboratório Nordisk Insulinlaboratorium, em conjunto com 
Hans C. Hagedorn (1888-1971).

Durante o ano de 1923, 4 laboratórios no Reino Unido, Dinamarca e Alemanha eram já capazes de 
extrair e purificar insulina. Em pouco tempo, a insulina tornou-se disponível numa escala global.

Em 1936, Hans C. Hagedorn descobriu que a absorção da insulina era atrasada pela combinação 
da hormona com protamina. No entanto a solução tinha que ser colocada a pH 7 para injeção. Em 
1939, David Aylmen Scott (1892-1971), criou a insulina protamina-zinco que apenas tinha que 
ser agitada antes de administrar. Em 1946, a Nordisk conseguiu formar cristais de protamina e 
insulina, comercializada em 1950, como insulina Neutral Protamine Hagedorn (NPH).
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Em 1955, Frederick Sanger (1918-2013) descreveu a estrutura primária da insulina (cadeia A 
com 21 aminoácidos e cadeia B com 30 aminoácidos, ligadas por duas ligações dissulfídicas) 
tendo recebido o Prémio Nobel da Química por esta descoberta em 1958. 

Em 1969, Dorothy Hodgkin (1910-1994) recebeu o Prémio Nobel da Química por descrever a 
estrutura tridimensional da insulina.

Wang Yinglai (1907-2001) (Bioquímico chinês) desenvolveu a primeira insulina sintética em 1965.

A década de 80 ficou marcada pelo desenvolvimento e comercialização das insulinas humanas. A 
primeira insulina humana foi comercializada em 1982 pela Eli Lilly and Company recorrendo à 
técnica de DNA recombinante (inserção do gene na E. Coli).

Na década de 90, foram desenvolvidos os primeiros análogos da Insulina. A modificação dos ami-
noácidos da molécula de insulina permitiu a criação dos análogos de ação rápida com uma absor-
ção mais rápida, um pico de ação mais precoce e duração mais curta. Em 1996, foi comercializada 
a insulina lispro; em 1999, a insulina aspártico; e, em 2004, a insulina glulisina. 

 O primeiro análogo de ação longa, a insulina glargina, com perfil mais plano e duração mais lon-
ga, começou a ser comercializado em 2000. A insulina detemir foi aprovada na europa em 2004 
e insulina degludec em 2013. Em 2020 foram apresentados os primeiros estudos de larga escala 
com insulinas de administração semanal (insulina icodec e insulina basal Fc) com resultados pro-
missores, encontrando-se ainda em fase de ensaio clínico.

INSTRUMENTOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS:

25. Ampola Insulina Novo do “Novo terapeutisk Laboratorium A/S. Compenhague” com a inscrição 
manual “1/4/1954”.  Pertence a um Estojo de madeira e metal (16,6x30x21,5 cm). Farmácia Portátil 
de injetáveis. Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.  

26. Tampa de uma caixa de cartão (3x7x3,3cm) com a inscrição Insulina Squibb 400 Unidades, solução 
aquosa acidulada e estéril, obtida das ilhotas de Langerhans do pâncreas do boi; cada cc.= 40 unidades; 
E. R. Squibb & Sons, New York”. Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.   
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PAINEL 6

A MONITORIZAÇÃO DA GLICOSE

Até finais do século XIX o diagnóstico de Diabetes era difícil por desconhecimento da sua origem 
e por falta de meios técnicos auxiliares.

MARCOS DA EVOLUÇÃO DOS TESTES DE URINA E SANGUE  
EM CONTEXTO LABORATORIAL NOS SÉCULOS XVIII E XIX

1780: Francis Home (1719-1813) e 1791 Peter Frank (1745-1821)

Teste da fermentação.

1841: Karl Trommer (1806-1879)

Teste do “cobre” (sulfato de cobre + soda caústica + glicose = óxido de cobre).

1848: Hermann von Fehling (1812-1885)

Teste do “cobre” quantitativo.

1857: Wilhelm Petters (1824–1889)

Identificação da acetona na urina. Adolph Kussmaul (1822-1902) relaciona acetona com o coma 
diabético.

INÍCIO DO SÉCULO XX

Surgem os primeiros testes capazes de quantificar a glicose no sangue. Ivar Bang (1869-1918) 
e Otto Folin (1867-1934) são capazes de quantificar a glicose em pequenas quantidades de 
sangue. No início do século XX surge o primeiro método laboratorial microscópico e croma-
tográfico de medição da glicemia recorrendo ao colorímetro de Crecelius-Seifert. Em 1908,  
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Stanley Benedict (1884-1936) desenvolveu o primeiro reagente de cobre para medição de glicose 
na urina, o qual foi usado com algumas modificações por mais de 50 anos. Em 1945 a introdução 
de uma modificação no reagente de cobre permitiu avaliar a glicosúria sem a necessidade de aque-
cimento da solução. A glicose era oxidada e a glicosúria era proporcional. Na década de 50 foram 
introduzidas as primeiras tiras para determinação da glicosúria.

DÉCADAS 60 E 70

As primeiras tiras para medição da glicemia capilar foram desenvolvidas na década de 60. O 
surgimento na década de 70 dos glicómetros elétricos baseados em espectrofotometria, como o 
Ames Eyetone, tornou possível a medição quantitativa da glicemia capilar em contexto hospitalar. 

DÉCADA DE 80

Apenas na década de 80 surgiram os primeiros glicómetros para uso em ambulatório, com o de-
senvolvimento de medidores como o Glucometer (Ames), o Glucoscan (Lifescan) e o Accu-Chek 
(Boehringer Mannheim). A evolução progressiva dos glicómetros levou a que se tornassem cada 
vez mais simples, práticos, acessíveis e precisos, tornando-se a forma padrão de auto-monitoriza-
ção da glicemia em ambulatório.
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A PARTIR DA DÉCADA DE 90

A História Contada na Primeira Pessoa

     OS MEUS MARCOS HISTÓRICOS NA MONITORIZAÇÃO DA GLICOSE

Uma viagem ilustrada baseada na minha memória

Iniciava-se a década de 90 quando entrei para especialidade de endocrinologia. A monitorização 
da glicose já tinha deixado de ser baseada na glicosúria, mensurada pelo número de cruzes de 
acordo com a excreção urinária da glicose (figura 1). Contudo, ainda encontrei nos processos 
considerável número de protocolos de intervenção peri-operatórios para doentes, ainda hoje vi-
vos, com esquemas de administração de insulina de acordo com as glicosúrias, o que hoje consti-
tuem verdadeiras relíquias (figura 2).

O procedimento de rotina na avaliação da glicemia das pessoas com diabetes era baseado na pes-
quisa de glicemia, habitualmente sem dispositivo automático de punção (com lanceta simples), 
com necessidade de uma gota de sangue com volume suficiente para cobrir 2 áreas reagentes. 
Após a deposição da gota de sangue na área reagente tinha-se de aguardar 1 minuto, ao fim do 
qual se devia passar por água, sendo a leitura efetuada por comparação cromática ao fim de mais 
1 minuto. Estas eram as tiras BM Teste glicemia 20-800 R da Boehringer Mannheim (figura 3).

Figura 1. Tiras de determinação de glicosúria com medidas 
expressas em 0 a ++++.

Figura 2. À esq. Protocolo peri-operatório com esquema 
de insulinoterapia em “sliding scale” e à dta. registo de 
enfermagem de doente internado com glicosúria e cetonúria.



21

100 ANOS DE INSULINOTERAPIA – 2022: CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO

ÍNDICE

O primeiro glicómetro com o qual comecei a trabalhar, em 1991/92 veio objetivar, com maior pre-
cisão, o valor da glicemia capilar porque deixou de se utilizar o método cromático de comparação 
que conferia alguma subjetividade na avaliação e tinha limitações para quem tinha baixa acuidade 
visual. O Reflolux S da mesma companhia farmacêutica utilizava as mesmas tiras e media a gli-
cemia por refletância (figura 4).

Apesar deste glicómetro ter contribuído para maior objetivação dos valores das glicemias, era um 
dispositivo que não estava facilmente acessível às pessoas com diabetes devido ao seu elevado preço, 
limitando-se sobretudo ao ambiente das Instituições de saúde. Também necessitava de um processa-
mento prévio para remoção do excedente de sangue antes da leitura no aparelho, mantendo-se um pro-
cesso algo moroso.  Ainda no início dos anos 90, lembro-me de um dispositivo concorrente da Ames, 
o Glucometer I e II (Figura 5) que obrigava aos mesmos passos do dispositivo da B. Mannheim.

Recordo-me num Congresso do EASD em Dublin em 1991, ter ficado encantado com um glicó-
metro que dispensava a limpeza da tira antes de a colocar no leitor, o One Touch II da LifeScan 
(Figura 6), que agilizava e simplificava o processo da leitura. Com a resolução do obstáculo da 

Figura 3. BM teste Glicemia 20-800 R da Boehringer Mannheim.

Figura 5. Glucometer II da Ames.

Figura 4. Reflolux S da Boehringer Mannheim

Figura 6. One Touch II da LifeScan.
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necessidade da limpeza prévia da tira, começaram a emergir outros problemas como o tempo de 
leitura de 45 segundos, a gota de sangue volumosa e a acessibilidade dos dispositivos às pessoas 
com diabetes, atendendo ao preço ainda elevado.

O aumento do número de empresas farmacêuticas que lançaram dispositivos de leitura da glice-
mia na última metade da década de 90 permitiram a democratização do seu uso devido à baixa 
progressiva de preço dos glicómetros e das tiras reagentes, tendo a Medisense aberto o precedente 
de disponibilização gratuita dos dispositivos de leitura com a sua Precision Pen e Precision Qid 
Card cujas imagens são semelhantes às da figura 7.

Ultrapassado o obstáculo da acessibilidade aos doentes, começou-se a investir na maior simplici-
dade do procedimento com redução do tempo de leitura e no tamanho da gota de sangue necessá-
ria, que implicava maior ou menor profundidade da punção cutânea.

No sentido de aumentar a simplicidade do procedimento, o que implicaria maior facilidade de 
ensino e menor margem para erros, progressivamente foi-se suprimindo a necessidade de trocar 
no leitor o número de código de cada embalagem de tiras, quer através da mudança do número no 
leitor ou da troca de um ship que se inseria na parte lateral do glicómetro (figura 8).

O primeiro glicómetro que vi suprimir a necessidade de mudar de código entre as embalagens de 
tiras foi o Glucocard G Sensor da Menarini (figura 9) em que apenas era necessária inserir a tira 
reagente e colocar de seguida a gota de sangue.

No sentido de dispersar o número de locais para punção cutânea foram criados dispositivos de 
punção com a extremidade distal em acrílico transparente e glicómetros que necessitavam pro-
gressivamente de menos sangue, permitindo puncionar locais alternativos onde a gota se conse-

Figura 7. Imagens de dispositivo semelhante à Precision Pen e Precision Qid 
Card

Figura 8. Necessidade de substituição de ship 
no Accu-Check Nano sempre que se mudava de 
tubo ou caixa de tiras
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gue com maior dificuldade, como o antebraço ou as eminências tenar e hipotenar das mãos. A 
ponta transparente do dispositivo de punção permitia visualizar a quantidade de sangue e fazer 
alguma pressão local até sair o sangue suficiente (figura 10).

O primeiro glicómetro com que trabalhei para fazer a leitura de locais alternativos de punção dos dedos 
foi o One Touch Ultra da LifeScan, seguido do FreeStyle Mini do Abbott/Medisense (figura 11).

Da concorrência salutar entre as companhias farmacêuticas foram beneficiando as pessoas com 
diabetes por redução do tempo de leitura e do volume da gota de sangue que evoluiu progressiva-
mente até aos 5 segundos e 1/3 microlitro, respetivamente.

Figura 10. Técnica de punção para obtenção de sangue em locais alternativos aos dedos.

Figura 11. One Touch Ultra da LifeScan e FreeStyle Mini do Abbott

Figura 9. Glucocard G Sensor da Menarini

Figura 12. Da esquerda para a direita: Accu-Chek Compact da Roche, Glucometer Esprit e Ascencia Breeze da Bayer e Accu-Chek 
Mobile da Roche
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Paralelamente ocorreram melhoramentos no sentido de dispensar a inserção da tira no glicómetro, 
inserindo previamente um tambor de tiras como no Accu-Check Compact da Roche, um disco de 
tiras como no Glucometer Esprit e Ascencia Breeze da Bayer ou uma cassete como uma banda 
reagente como no Acu-Check Mobile da Roche (figura 12). 

A evolução posterior foi no sentido da conectividade dos glicómetros com o computador, através 
de dispositivos próprios através de cabos, blutooth ou constituindo o glicómetro uma interface de 
ligação USB como é o caso do Contour USB da Bayer (figura 13).

A evolução para a atualidade centra-se na interconectividade de praticamente todos os dispositivos de 
leitura das tiras com os telemóveis e o envio de dados para a nuvem onde podem ficar armazenados 
e acedidos pelos profissionais de saúde. Cada companhia farmacêutica disponibiliza uma ou mais 
aplicações para apresentação dos seus dados da glicemia, conjugados com os dados inseridos alusivos 
às refeições ou terapêutica efetuada, facilitando a integração das glicemias em diferentes contextos.

O aparecimento e disponibilização alargada do sistema de avaliação intermitente da glicose com 
o FreeStyle Libre do Abbott (figura 14) no fim da década passada, constituiu o maior marco na 
monitorização da glicose desde que esta se iniciou nos anos 70 com o Eyetone da Ames. 

O que este sistema demonstrou até agora na monitorização da glicose e no processamento da 
imensidão de dados obtidos bem como o potencial que ainda tem para desenvolver, associada 
à fasquia que colocou às outras companhias para a investigação e desenvolvimento nesta área, 
levam-me a pensar no presente momento que tenho saudades do futuro.

Janeiro de 2022

Jorge Dores
Assistente Graduado do Serviço de Endocrinologia, Diabetes  
e Metabolismo do CH Universitário do Porto
Professor Auxiliar Convidado do ICBAS da Universidade do Porto
Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo

Figura 14. Freestyle Libre do Abbott e aplicação LibreviewFigura 13. Contour USB da Bayer
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INSTRUMENTOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS:

27. Caixa de cartão (15,7x7,7x2,7cm). Contém tiras reativas para a análise da glicemia capilar. Ascensia 
Elite. Bayer. Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

28. Caixa de cartão (7,8x10,2x6,6cm). Contém lancetas, Omnican Lance Soft, Braun. Museu de Histó-
ria da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

29. Caixa de cartão (8,8x4,7x3,7cm). Contém cassete de teste para a medição da glicemia Accu-Chek 
Mobile (50 testes). Apresenta um estojo de plástico com a inscrição “Accu-chek Mobile 50 test” 
(8x4x1,4 cm) que inclui um dispositivo de metal e plástico (6,4x2,7x1,2 cm) e um guia de utilização 
multilingue. Doação do Professor Davide Carvalho em abril 2019 ao Museu de História da Medicina 
“Maximiano Lemos” da FMUP. 

30. Estojo cilíndrico de plástico (6,8x3,3x3,3 cm). Contém 25 tiras reagentes One Touch. Johnson E 
Johnson Company. Doação do Professor Davide Carvalho em janeiro 2008 ao Museu de História da 
Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

31. Estojo de cartão cilíndrico (16x3x3cm). Contém um urinodensímetro de Roberson, Dr. Vogel. Apre-
senta a inscrição: “Blood Diluting Pipettes for white Corpusculesp. Popper e Sons, Inc., New York 
10 N.Y.”.  Vidro, mercúrio e papel, séc. XIX, 15,5x1,5x1,5cm, Popper e Sons, Inc., New York.  
Oferta do Doutor Alexandre Wandschneider.  Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” 
da FMUP.  

32. Estojo de madeira e metal forrado a pergamoide e veludo lilás (9,2x16,8x10,5 cm). Apresenta a 
inscrição “Blutzuker- Kolorimeter nach Crecelius-Seifert. Zeiss Ikon”. Contém um Colorímetro de 
Blutzucker para medir os níveis de glicose no sangue. Em 1908, William Crecelius (1898-1979) e o 
seu assistente Gerhard C. Seifert descrevem a medição da glicemia pelo primeiro método laborato-
rial microscópico e cromatográfico. Este colorímetro foi ulteriormente aperfeiçoado em colaboração 
com a Zeiss Ikon AG, Goerzwerk, Berlim com a produção deste aparelho em 1935. Museu de His-
tória da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

33. Estojo de plástico e metal (9,4x14,6x2,5 cm) com a inscrição Medisense. Contém um sensor, 
5,4x9,3x1,3 cm, Medisense; tiras reativas; e, instruções de utilização. Museu de História da Medici-
na “Maximiano Lemos” da FMUP. 

34. Estojo de tecido, plástico e metal (13x10,5x4,5 cm). Contém 1 sistema de monitorização da glice-
mia Ascensia Confirm, Bayer (11,3x6,8x2,7cm); 1 dispositivo de punção capilar Ascensia Microlet 
am (8,3x3,4x2cm) e 3 lancetas. Doação do Professor Davide Carvalho em maio 2019 ao Museu de 
História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

35. Eyetone. Aparelho de determinação da glicemia capilar. Pertenceu ao Laboratório Nobre da FMUP. 
Metal, plástico, borracha, 4,8x11x18,5 cm, Ames. Manual de instruções associado. Museu de Histó-
ria da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

36. Medidor para autocontrolo da glicemia Glucocard MX, Arkray, A. Menarini diagnostics. Incluído 
num estojo de cartão (15,5x12,5x9 cm) que contêm um estojo de plástico, tecido, borracha e metal 
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(16,5x2x9 cm), com um medidor Glucocard MX (1,5x10,3x3,5 cm); um saco de plástico com um 
dispositivo de punção capilar Glucoject Dual Plus e 10 lancetas; uma caixa de cartão com 10 tiras de 
teste Glucocard MX (9,2x5,2x3,5 cm); um cartão do utente; uma pagela informativa, um manual do 
utilizador e um manual resumido. Doação do Professor Davide Carvalho em abril 2019 ao Museu 
de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

37. Primeiro glicómetro de tiras teste usado no SEDM, Reflolux S (7x14x2 cm), Boehringer. Pertence 
ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

38. Sistema de monitorização da glicemia Precision Xceed (7,5x5,5x1,5 cm) incluído num estojo de cartão 
(20,5x13,8x7,5cm) que contém ainda um saco com um dispositivo de punção capilar Easy Touch; um 
guia de símbolos e mensagens no visor multilingue; um guia de utilização das lancetas multilingue;um 
guia de utilizador em português e um multilingue; um registo como “Amigo para a vida” em português 
e em grego; um saco de plástico com 10 lancetas esterilizadas. Doação do Professor Davide Carvalho 
em abril 2019 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

DOCUMENTOS:

39. Arsenal Chirurgical: Orthopédie [e] Prothèse / Maison Mathieu.- 15.e édition.- Corbeil : Imprimerie 
Ed. Crété, [19-- ?].- XVIII, 484p.:il. ; 24 cm.- Doação do Professor Luís de Almeida em 2010 ao 
Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.  
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PAINEL 7

A MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA GLICOSE

AVANÇOS NA MONITORIZAÇÃO 

Apesar de todos os avanços na glicemia capilar, a incapacidade desta técnica em avaliar con-
tinuamente o perfil glicémico, levou vários clínicos e investigadores a salientar ao longo das 
últimas décadas o interesse do desenvolvimento técnicas de monitorização contínua da glicose. 
O desenvolvimento de um transdutor elétrico miniatura que poderia ser utilizado para medir con-
tinuamente a glicose em animais foi inicialmente descrito por Updike e Hicks em 1967. Entre 
os anos 70 e os anos 90 vários autores incluindo Albisser e Leibel (Toronto, Canadá), Clemens 
e Pfeiffer (Ulm, Alemanha), Soeldner (Boston, EUA), Gough e Andrade (Salt Lake City, EUA) 
permitiram os progressos necessários para que na década de 90 aparecessem os primeiros siste-
mas comerciais.

O primeiro sistema comercializado de monitorização contínua da glicose foi o MiniMed Conti-
nuous Glucose Monitoring System (CGMS) desenvolvido pela Medtronic, em 1999. 

O sistema GlucoDay S® dos laboratórios Menarini Diagnostics foi comercializado em 2001 e 
envolvia a aplicação de uma microfibra no tecido celular subcutâneo, baseando-se num processo 
de microdiálise.

Em 2004 ficou disponível o primeiro sensor com sistema de alarme acoplado (Guardian REAL-
-Time CGM).

Em 2014 foi iniciada a comercialização na Europa do sistema de monitorização flash Freestyle 
Libre. Foi o primeiro sistema de monitorização contínua a estar disponível de forma abrangente 
para pessoas com Diabetes em Portugal, permitindo a um grande grupo de doentes o acesso a esta 
tecnologia. 

A rápida evolução dos sistemas de monitorização contínua e a sua maior disponibilidade, tem 
levado a que seja considerada cada vez mais um elemento central na gestão dos indivíduos com 
Diabetes.
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40. Glucoday Menarini + Glucoday S perfusion solution 50 ml + Glucoday waste bag 50 ml + disposa-
ble microfiber for Glucoday S A Menarini diagnostics (13,5x8x3,5 cm). 1.º aparelho de monitoriza-
ção contínua de glicose, utilizado no SEDM-CHUC e que usa a técnica de microdiálise (inserção de 
filamento no tec. celular sc. da parede abdominal). Pertence ao Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra. 

41. Medidor da glicemia capilar FreeStyle Libre (9,5x6x1,7 cm). Doação do Professor Davide Carvalho 
em junho 2020 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

42. Sistema de monitorização contínua da glicose A. Menarini diagnostics Waveform incluído num es-
tojo de cartão (5,5x17,5x14 cm). Doação do Professor Davide Carvalho em janeiro 2019 ao Museu 
de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

43. Sistema flash de monitorização da glicose FreeStyle Libre para usar com o leitor FreeStyle Libre 
e com a aplicação FreeStyle LibreLink incluído numa caixa de cartão (9x12,2x5,7cm) que contém 
ainda1 aplicador do sensor; 1 unidade do sensor; 2 toalhetes com álcool e um folheto informativo de 
produto. Doação do Professor Davide Carvalho em junho 2020 ao Museu de História da Medicina 
“Maximiano Lemos” da FMUP. 
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PAINEL 8

A ADMINISTRAÇÃO DA INSULINA

A evolução da insulina desde a sua descoberta foi acompanhada pela evolução dos dispositivos 
utilizados para a sua administração. A primeira seringa preparada especificamente para admi-
nistração de insulina foi desenvolvida pela Becton Dickinson (BD) em 1924. As seringas de 
vidro, grandes, pesadas, com agulhas de grande calibre e que tinham que ser esterilizadas para a 
sua utilização, deram lugar no final da década de 50 e década de 60 às seringas de plástico, das 
quais o modelo mais disseminado foi o modelo Plastipak. A primeira caneta para administração 
de insulina surgiu na década 80 – a NovoPen. Esta utilizava cartuchos de 1,5 ml, e administrava 
insulina de 2 em 2 unidades de acordo com o número de cliques. Pelo seu uso fácil, portabilidade 
e por serem mais discretas, as canetas de insulina rapidamente se tornaram no método de eleição 
pelas pessoas com Diabetes. A primeira caneta pré-cheia descartável surgiu em 1989 com a No-
voLet, aumentando a comodidade da utilização das canetas de insulina, sem necessidade de haver 
mudança dos cartuchos. Nas décadas de 2000 e 2010, as canetas de insulina tornaram-se ainda 
mais versáteis com o desenvolvimento de canetas de meias unidades e canetas com memória 
da insulina previamente administrada e com conectividade para transmissão da informação para 
computadores e smartphones.

Com o objetivo de reduzir o número de picadas por dia, a Medtronic desenvolveu o dispositivo 
I-Port Advance em 2016 que permite a administração de insulina através do dispositivo. Reduz 
o número de perfurações cutâneas de várias vezes por dia a uma vez a cada três dias (ao aplicar 
uma nova porta de injeção).

A procura por vias não injetáveis de administração de insulina levou ao desenvolvimento das 
insulinas inaladas. Em 2006, a insulina exubera (Pfizer) foi a primeira insulina desenvolvida para 
administração inalada, tendo sido descontinuada em 2007. Em 2014, foi lançada a insulina inala-
da Afrezza (MannKind Corp). As limitações relacionadas com esta via de administração levam a 
que a sua utilização seja muito reduzida.
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44. 5 agulhas de insulina, metal, 15,5 (3); 10,4 (2). Pertence ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

45. Caixa para transporte de seringa, metal, 2,5x10,8x3,7 cm. Pertence ao Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra. 

46. Caneta alusiva ao dispositivo Levemir FlexPen. Plástico, metal, 14,2x1,8x1,5cm. Doação do Pro-
fessor Davide Carvalho em abril 2019 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da 
FMUP. 

47. Caneta Apidra SoloStar. Plástico, borracha, 16,6x1,8x1,6 cm.   Doação do Professor Davide Carva-
lho em janeiro de 2021 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

48. Caneta FlexPen, Novo Nordisk A/S. Plástico, borracha, 16x2x1,8cm. Doação do Professor Davide 
Carvalho em abril 2019 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

49. Caneta Hoechst Marion Roussel. Plástico, borracha, 16,5x2,3x2 cm. Doação do Professor Davide 
Carvalho em abril 2019 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

50. Caneta Insulatard NovoLet. Plástico, borracha, 14,5x1,6x1,3 cm. Pertence ao Centro Hospitalar 
Universitário do Porto. 

51. Caneta Insuman Basal SoloStar. Plástico, borracha, 16,6x2x1,8 cm. Doação do Professor Davide 
Carvalho ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.  

52. Caneta Insuman Comb 25 SoloStar. Plástico, borracha, 16,6x2x1,8 cm.   Doação do Professor Davi-
de Carvalho em janeiro de 2021 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP  
em janeiro de 2021.  

53. Caneta Insuman Rapid SoloStar. Plástico, borracha, 16,6x2x1,8 cm.   Doação do Professor Davide 
Carvalho em janeiro de 2021 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

54. Caneta KwikPenTM Demo com a marca Lilly. Plástico, papel, borracha, 14,6x2x2cm. Doação do 
Professor Davide Carvalho em janeiro 2008 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Le-
mos” da FMUP.

55. Caneta Lantus SoloStar. Plástico, borracha, 16,6x1,8x1,6 cm. Doação do Professor Davide Carvalho 
em janeiro 2008  ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.
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56. Caneta Saline KwikPen, Lilly. Plástico, papel, borracha, 14,5x2,3x2 cm. Doação do Professor Davi-
de Carvalho em novembro 2018 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

57. Caneta Sanofi “Clik Star”. Plástico, borracha, 17,5x2,6x2,2 cm. Doação do Professor Davide Carva-
lho em janeiro de 2021 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

58. Caneta Sanofi “Junior Star”. Plástico, borracha, 16,3x2,8x2 cm. Doação do Professor Davide Carva-
lho em janeiro de 2021 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

59. Caneta Sanofi Aventis Lantus. Plástico, borracha, 16x2,3x2cm. Doação do Professor Davide Carva-
lho em novembro 2018 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

60. Caneta Sanofi Aventis Water. Plástico, borracha, 16x2,3x2cm. Doação do Professor Davide Carva-
lho em novembro 2018 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

61. Conjunto de demonstração Exubera. Contém 30 doses de insulina para inalador e a instruções para uso. 
Pfizer. Sanofi Aventis. Incluído numa caixa de cartão (13,4x11,5x4 cm). Doação do Professor Davide 
Carvalho em janeiro 2008 ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

62. Dispositivo reutilizável de fornecimento de insulina. Sanofi. Caneta All Star Pro, metal, plástico, 
borracha (16x2,2x1,4cm). Incluído num estojo de cartão (4,2x19x6,8 cm). Apresenta as inscrições: 
“All Star Pro”. Contém um estojo de tecido, metal (3,2x18,7x6cm)  com instruções de utilização. 
Doação do Professor Davide Carvalho ao Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da 
FMUP em janeiro de 2021.

63. Estojo de cartão (5,7x19,2x3 cm). Contém uma PopPen Elephants! Da Becton Dickinoon. Pertence 
ao Centro Hospitalar Universitário do Porto.

64. Estojo de cartão (5x14,5x7,5 cm). Contém um aplicador de injeções i-Port-advance para ministração 
de insulina. Medtronic. Pertence ao Professor Davide de Carvalho.
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65. Estojo de cartão (7,5x21,8x3,4 cm). Contém uma NovoPen 3 Mate. Novo Nordisk. Pertence ao 
Centro Hospitalar Universitário do Porto.

66. Estojo de cartão (7,7x17,4x3,6 cm). Contém uma Optilen Pro 2 para cartuchos de Insulina Aventis 
Pharma. Pertence ao Centro Hospitalar Universitário do Porto.

67. Estojo de metal (2,4x9,2x3,3 cm). Apresenta a inscrição “Roche”. Contém uma seringa de vidro de 
2 ml, Wulkex, Portugal. Pertence ao Centro Hospitalar Universitário do Porto.

68. Estojo de plástico (4,4x16,3x2cm) com a inscrição Novo Pen™. Contém uma caneta. Metal e plás-
tico, 15,8x1,2x1,2 cm. Doação do Professor Davide Carvalho em janeiro 2008 ao Museu de História 
da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

69. Estojo de plástico e metal (2,8x18,8x5,4 cm). Contém uma caneta NovoPen II, plástico, borracha, 
16,8x2x1,8 cm.  Doação do Professor Davide Carvalho em janeiro de 2021 ao Museu de História da 
Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

70. Inalador de insulina Exubera. Plástico, papel, metal, 16,5x4,6x5,5 cm. Incluído numa Caixa de car-
tão (18,5x5,4x6,5 cm). Doação do Professor Davide Carvalho em janeiro 2008 ao Museu de História 
da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP.

71. Lente para adaptação das seringas e melhor leitura das escalas, plástico, 2x8,5x2 cm. Pertence ao 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

72. Seringa 1cc com êmbolo azul, vidro, 1,5x11x1,3 cm, RR. Pertence ao Centro Hospitalar e Universi-
tário de Coimbra.

73. Seringa insulina U-100 Plastipak BD 1ml (laranja), plástico, metal, borracha, 2x11,8x1 cm. Pertence 
ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

74. Seringa insulina U-40 Plastipak BD 1ml (vermelho), plástico, metal, borracha, 2,1x12x1,2 cm. Per-
tence ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

75. Seringa Lux Rose interchangeable 2cc (com embolo translúcido), vidro, 2x7,7x1,7 cm, ICO. Perten-
ce ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
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DOCUMENTOS:

76. Catalogue of Surgical Instruments and Appliances / Down Bros.- London; Calcutta; Toronto: Down 
Bros, 1935.- VIII, [5], 1668, LXXX p.: il., 25 cm.- Museu de História da Medicina “Maximiano 
Lemos” da FMUP.

77. Novo Pen: Manual de Instruções / Novo Nordisk A/S.- [Dinamarca: s.n, 20--?].- 10 p.; 16  cm.
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BOMBAS INFUSORAS DE INSULINA  
E PâNCREAS ARTIFICIAL

O primeiro protótipo de uma bomba infusora de insulina foi desenvolvido em 1963 por Arnold 
Kadish. O modelo de Arnold Kadish era transportado às costas e tinha a dimensão de uma mochi-
la. Em 1974, Ernst Friedrich Pfeiffer desenvolveu o Biostator uma bombas infusora de insulina 
não portátil controlada por computador. A primeira bomba infusora de insulina comercialmente 
disponível foi a “Autosyringe” de Dean Kamen em 1976. Tratava-se ainda de um dispositivo 
volumoso e pesado. 

Em 1983 a Medtronic iniciou a comercialização da primeira bomba de insulina compacta, a Mini-
Med 502. A década de 90 ficou marcada por uma grande evolução das bombas infusoras de insuli-
na com o desenvolvimento de bombas mais pequenas, compactas, com melhoria dos interfaces de 
utilização. Em 2005 foi lançada a primeira patch pump (bomba adesiva), sem utilização de cate-
teres, sendo menores e mais discretas que as bombas convencionais. Em 2006 foi comercializada 
a primeira bomba acoplada a um monitor contínuo da glicose (a MiniMed 530G) com suspensão 
automática em caso de hipoglicemia. O primeiro sistema de pâncreas artificial (sistemas de ansa-
-fechada) híbrido, o MiniMed 670G da Medtronic foi lançado em 2015 permitindo um ajuste 
automático da perfusão basal de insulina. Em 2021 foi disponibilizada a primeira microbomba de 
insulina sem conjuntos de infusão em Portugal (Accu-Chek Solo, Roche) e foi iniciada a comer-
cialização do primeiro sistema de pâncreas artificial híbrido disponível em Portugal (MiniMed 
780G, Medtronic).
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78. Primeira Bomba comercializada pela Roche aplicada no SEDM-CHUC, H-Tronplus V100 Disetro-
nic (5,5x9,7x2cm). Pertence ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

79. Primeira  Bomba da Medtronic aplicada no SEDM-CHUC, Minimed 508 (5x8,7x2 cm). Pertence ao 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

80. Primeira Bomba de insulina com cartuchos de insulina pré-cheios em Portugal Accu-Chek Insight, 
2017, (10,7x5,5x2cm; 5,5x7,5x2 cm), Roche Diabetes Care. Pertence à Roche.

81. Primeira Bomba de insulina com controlo remoto em Portugal Accu-Chek Aviva Combo,2009, 
(9,5x5,5x2,4 cm; 5,8x8,2x2 cm), Roche Diabetes Care. Pertence à Roche.

82. Primeira Bomba de insulina em Portugal Accu-Chek em Portugal,2005 (5,7x9,2x2 cm), Roche Dia-
betes Care. Pertence à Roche.

83. Primeira Bomba de insulina H. Tronplus em Portugal, 2004 (5,7x9,7x2 cm), Disetronic Medical 
Systems (Representação Roche). Pertence à Roche.

84. Primeira  Bomba portátil de insulina aplicada no SEDM-CHUC, Infuser MK II Nordisk (11x6,7x2,5 
cm). Pertence ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

85. Primeira Microbomba de insulina sem conjuntos de infusão em Portugal Accu-Chek Solo, 2021 
(12,5x6,5x1,8 cm; 6,4x4x2 cm), Roche Diabetes Care. Pertence à Roche.

86. Primeiro sistema de pâncreas artificial híbrido comercializado em Portugal. Sistema de Bom-
ba de Insulina com Basal e Bolus de Correção Automatizados. Sistema MiniMed™ 780G, 2021 
(9,7x5,4x2,5 cm), Medtronic. Pertence à Medtronic.
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OS CONTRIBUTOS PORTUGUESES  
DOS SÉCULOS XVI A XIX

SÉC. XVI

Amato Lusitano (1511-1565?)
O mais notável médico do século XVI
Autor das “Centuriae” (1551, 1556, 1557…). Na segunda 
centúria, cura XCIV descreve o tratamento da Diabetes, 
evidenciando ser partidário da origem renal da doença.

SÉC. XVII

Francisco Morato Roma (1588-1668?)
Médico da Casa Real
Autor da “Luz da Medicina Pratica Racional, e Methodica, Guia de Infermeiros, Directorio de 
Principiantes”, 1664 – uma compilação das doutrinas hipocráticas e galénicas.

Zacuto Lusitano (1575-1642)
O mais notável médico do século XVII
Autor do “De Medicorum Principum Historia”, 1652
Comentador das observações médicas clássicas.  
Erudito e original.

João Curvo Semedo (1635-1719)
Conhecia e divulgava as mais recentes descobertas científicas.  
Autor de “Polyanthea Medicinal” (1695). No tratado II, em capítulo próprio apresenta a Diabetes.
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SÉC. XVIII

Francisco da Fonseca Henriques (1665-1731)
Conhecido por Dr. Mirandela, dada a sua naturalidade. Partidário da Iatroquímica. Autor da “Me-
dicina Lusitana e Socorro Delphico”, 1711.
Descreveu 3 casos de “Payxam diabética”. Considerava dois tipos de Diabetes, a verdadeira e a falsa.

O Jornalismo Médico nasce no século XVIII com Manuel Gomes de Lima Bezerra (1727-1806), 
médico e cirurgião portuense. Desde então, os periódicos médicos divulgaram o saber médico 
“internacional e nacional”. A “Medicina Contemporânea” teve um lugar de destaque neste domí-
nio, inicialmente publicada sob a direção de Miguel Bombarda (1851-1910).

DOCUMENTOS:

87. A medicina contemporânea ; hebdomadario portuguez de sciencias medicas. – Vol. 6 (1888), Vol. 
12, (1894).- Lisboa, 1883-1948. - Inicialmente publicado sob a direção de Miguel Bombarda. – Se-
manal.- Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

88. Amati Lusitani, medici physici præstantissimi, Curationum medicinalium, centuriae II, …. - Lug-
duni : Apud Gulielmum Rouillium, 1580. – 685 p.; in- 16 - Assin.: a2-Z5. - Encadernação em pele. 
- Título na lombada. - Capitais iniciais. – Símbolo no rosto da obra.- Contém índice.- Com sinais de 
insetos. - Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

89. La Guérison radicale du Diabète: L’orientation que je suis pour arriver/ Augusto de Miranda. - Lon-
don : Henry Frowde ; Hodder & Stouchton, 1914.- 35 p. ; 25 cm.- Doação da Clínica Médica ao 
Museu de História da Medicina “Maximiano Lemos” da FMUP. 

90. Luz da Medicina, pratica racional, e methodica, guia de infermeiros, directorio de principiantes au-
tor o Doutor Francisco Morato Roma / autor o Doutor Francisco Morato Roma Medico da Camara 
de S. Magestade, & do S. Officio da Inquisição, Caualleiro professo da Ordem de Christo. - Lisboa 
: na officina de Henrique Valente de Oliveira Impressor delREy Nosso Senhor, 1664. - [20], 428 p. ;  
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in 4º . - Marca do imp. na folha de rosto. - Na pag. de rosto, composição com monograma do autor e 
legenda “Fortuna impedit [sic] volare”. - Na parte superior da folha de rosto nome manuscrito: Ma-
nuel... Henriques. - Encadernação em cartão claro em bom estado de conservação. - Ex. interfoliado 
com notas nas margens. - Pág. rosto rasgada. - Pertence em carimbo na pag. de rosto e na última 
pág.: Escola Médico Cirúrgica do Porto. - Manchas de humidade e acidez.- Biblioteca da FMUP.

91. Medicina Lusitana: socorro Delphico, Aos clamores da natureza humana para total profligação de 
seus males … / pelo Doutor Francisco da Fonseca Henriques. - 3ª impr. novamente correcta, emen-
dada e oferecida ao eminentissimo, e reverendissimo Senhor Nuno da Cunha Cardeal Presbitero … 
. - Porto: Na officina Episcopal de Manoel Pedroso Coimbra, 1750. – [8] fls.,689 p. ; In folio. - Tít. 
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DO SÉC. XX. A AFIRMAÇÃO.

Ernesto Galeão Roma (1887-1978)

Em Boston estagiou com Elliott Joslin, o primeiro especialista em Diabetes nos EUA, 1 dos 6 
membros do Comité da Insulina da América do Norte e testou as primeiras versões de insulina 
comercial da Eli Lilly. Foi o primeiro médico a utilizar a insulina em Portugal, tendo sido pioneiro 
da Diabetologia Social. Foi fundador da Associação Protetora dos Diabéticos Pobres (APDP) em 
1926. Futura Associação Protetora de Diabéticos em Portugal. Preconizava a educação do Diabé-
tico e a formação de pessoal especializado, focando-se na tríade dieta, insulina e exercício físico.

Palavras de Ernesto Roma a 13 de maio de 1926

“Dei a minha habitual prelecção técnica e no final chamei à atenção dos meus ouvintes para que 
eles eram privilegiados, porque podiam pagar e ouvir-me. Mas como se resolveria o problema 
dos pobres, tão carecidos como eles? E pedi que ajudassem a fundar uma associação que prote-
gesse os diabéticos pobres. Para minha grande alegria, todos aderiram com entusiasmo, sendo a 
minha proposta saudada com uma salva de palmas. E assim nasceu a associação dos diabéticos 
pobres ”.

Notícias Médicas, 1976:9

1938: Professor Manuel Bruno da Costa

Produz insulina no Laboratório de Química – Física e Química Biológica da Universidade de Coimbra.
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O CONTRIBUTO ACADÉMICO

O estudo da Diabetes, das suas origens e da sua abordagem terapêutica tem sido foco de vários 
académicos em Portugal. Desde as dissertações das Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa, Porto 
e Coimbra, às teses de Doutoramento publicadas nestas Faculdades no final do século XX, houve 
um notório contributo em Portugal para o estudo da Diabetes. As sociedades e revistas científicas 
marcaram também o panorama nacional do estudo da Diabetes desde a Década de 40.

AS DISSERTAÇõES INAUGURAIS DAS ESCOLAS MÉDICO-CIRúRGICAS  
E DAS FACULDADES DE MEDICINA

LISBOA

1863: José Simões
“Observação de um caso de Diabetes seguido de 
algumas considerações sobre a syntomologia,  
anatomia patológica e tratamento”

1868: Manuel Silva
“Alguns fenómenos da Diabete”

1888: Domingos Centeno 
“Contribuição para o estudo do coma diabético”

1904: António da Silveira Lima Faleiro
“Estudos sobre a pathogenia da Diabetes glycosurica”

1913: Manuel Prates
“Sobre o prognóstico operatório das cataratas diabéticas”

1922: José de Sousa Costa
“Contribuição para o estudo do tratamento da Diabetes açucarada pelo método de Allen” 
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1873: Ayres Araújo Maya
“Qual é a origem da glycose na Diabéte Saccharina?”

1882: André de Morais Frias Sampaio e Mello
“A Diabete Assucarada: Seu Esboço Etiologico,  
Pathogenico e Therapeutico”

1892: Joaquim de Magalhães Ferreira e Sousa
“Estudo sobre a Pathogenia da Diabete Assucarada”

1895: Lucindo Martins de Oliveira
“Breve estudo sobre a Pathogenia da Diabete”

1898: Alberto José Baptista
“Breves Considerações sobre a pathogenia da diabetes”

1901: Alexandre Monteiro
“Regimen da Diabete Assucarada”

1919: Elísio Coimbra
“Diabetes pancreática: generalidades sobre diabetes”

COIMBRA

1918: Alexandre Bolotinha
“Um caso clínico de Diabétes glicosúrica: acidose, glicose e 
tratamento”

1924: Custódio Ferreira
“Problema Glicosúrica - Diabético em 1923 e 1924”
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AS SOCIEDADES CIENTÍFICAS

1949 – Sociedade Portuguesa de Endocrinologia (SPE)
Augusto Celestino da Costa e Rodolfo Iriarte Peixoto
Objetivos: Promover e divulgar o estudo experimental e morfo-
lógico das secreções internas; Estudo clínico das doenças do foro 
endócrino; Aplicação da Endocrinologia com o estudo do metabo-
lismo e das funções da nutrição.

1987 – Sociedade Portuguesa de Diabetologia 
1.º Presidente Prof. Manuel Pinheiro Hargreaves
1.º Congresso no Porto (1990)
Observatório Nacional da Diabetes (2009) - Recolha, validação, 
gestão e disseminação de informação sobre a Diabetes em Portugal.

1990 - Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
(antecessora SPE)

AS REVISTAS CIENTÍFICAS

FIM DA DÉCADA DE 40

· Acta Endocrinologica e Gynaecologica Hispano-Lusitana
· Revista Luso-Espanhola de Endocrinologia e Nutrição
· Boletim de Endocrinologia e Clínica

DÉCADA DE 50

1951 – Acta Endocrinologica Ibérica
1954 – Revista Ibérica de Endocrinologia
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