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Prefácio
A diabetes é uma doença crónica, cuja importância tem 
vindo a crescer em função do aumento da sua frequência, 
do reconhecimento do bom controlo glicémico na preven-
ção das complicações e da disponibilidade de novas opções 
que modificam o prognóstico da doença. 

Escrever um livro sobre a história da Diabetes é um de-
safio pela sua longa história (desde Areteus da Capadócia) 
e pelos vertiginosos progressos dos últimos anos. 

O estudo PREVDIAB, que estabelece a prevalência da 
diabetes em Portugal, outros estudos sobre a prevalên-
cia de diabetes tipo 1 em adultos e das suas complicações, 
a criação do Observatório da Diabetes, a criação das Uni-
dades Coordenadoras funcionais que articulam cuidados 
hospitalares e primários, os estudos sobre a segurança 
cardiovascular dos novos antidiabéticos que tornaram a 
diabetes a segunda doença com maior evidência nas suas 
opções, são exemplos da panóplia de progressos recentes.

A escrita da história, para ser credível, requer distan-
ciamento que apenas o tempo pode conferir. 

A obra aqui presente refere-se ao contributo para o co-
nhecimento desta história, procurando parar na década 
de oitenta. Nesta década, endocrinologistas e internistas 
uniram-se para criar a Sociedade Portuguesa de Diabeto-
logia, procurando criar uma casa comum e integrar mais 
tarde todos os profissionais — médicos de medicina geral 
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e familiar, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, podó-
logos e farmacêuticos — que tratam a diabetes mellitus.

A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo, ao patrocinar este livro, realiza mais um dos 
seus objetivos estatutários: criar e dar a conhecer ciência, 
cuidados de saúde e inovação. 

A obra do Professor Ismael Vieira, feita com rigor e de-
dicação por alguém de fora da medicina, terá seguramente 
lacunas que todos deverão procurar ajudar a colmatar para 
uma edição revisitada da história desta doença.

Davide Carvalho
Presidente da Direção da SPEDM



Fig. 1 — Francisco Fonseca Henriques, «Medicina Lusitana, Socorro Delphico», 

1771, p. 689.
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Introdução
Durante séculos, os Homens relacionaram-se de diferen-
tes modos com os elementos naturais que lhe permitiam 
sobreviver. No centro desses elementos estava o açúcar 
— os hidratos de carbono — fonte primeira de energia. 
Obtidos a partir de alimentos como os cereais (trigo, milho, 
arroz), os tubérculos (batata), as leguminosas (feijão, grão, 
lentilhas), as frutas ou simplesmente do açúcar, os hidratos 
de carbono são indispensáveis à produção de energia, com 
a qual a humanidade tem construído civilizações. 

Hoje, porém, vivemos numa sociedade excessivamente 
rodeada de açúcar, a que bem podemos chamar de “Socie-
dade do Açúcar”. Os estilos de vida, os padrões de consumo 
e a abundância das sociedades atuais, em particular das 
sociedades ocidentais e ocidentalizadas, tem potenciado o 
aparecimento, o agravamento e a extensão de várias doen-
ças metabólicas e da nutrição, entre as quais está a doença, 
apelidada “do mel”, pelo sabor adocicado das urinas dos 
doentes — a diabetes mellitus. 

A extensão da diabetes mellitus nas últimas décadas 
testemunha as transformações sociais e económicas ocor-
ridas no mundo. As “Sociedades do Açúcar” consomem 
alimentos em excesso potenciando a obesidade, as doenças 
cardiovasculares e a diabetes mellitus. Ao mesmo tempo, 
a medicina continua desprovida de meios terapêuticos 
para curar a diabetes, apostando nas campanhas educa-
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tivas e de prevenção como forma de dirimir um problema 
sem fim à vista. Por outro lado, a insulina, descoberta no 
primeiro quartel do século XX, e os antidiabéticos orais, 
cuja descoberta remontam a meados do mesmo século, 
continuam a ser as grandes armas terapêuticas contra o 
“mal das urinas”, como lhe chamou Thomas Willis no sé-
culo XVII.

A atenção dada à diabetes do ponto de vista médico e 
social, não tem sido, contudo, acompanhada pelos estudos 
historiográficos. A inexistência de estudos acerca da his-
tória da diabetes em Portugal não tem permitido aferir o 
passado, longínquo ou mesmo mais recente, desta doença. 
A diabetes é uma doença social, influenciada pelos estilos 
de vida, pelos padrões de consumo alimentar ou mesmo 
pelas formas de sociabilidade à mesa. Fazer a história da 
diabetes requer, assim, uma abrangência demasiado lata e 
uma associação tanto à história social e económica, como 
das mentalidades e da vida privada.

Abordar a diabetes deste ponto de vista exigiria um es-
tudo complexo que não cabe certamente no âmbito desta 
obra, que pretende essencialmente traçar em linhas gerais 
a história médico-científica da diabetologia em Portugal. 
Como indica o subtítulo da obra, este estudo é um contri-
buto para perceber melhor, em retrospetiva, as fases pela 
qual passou o estudo e o tratamento da diabetes em Portu-
gal, essencialmente até ao terceiro quartel do século XX, 
antes da diabetes se ter tornado uma doença epidémica. 

As fontes utilizadas para a realização deste estudo fo-
ram diversas, como diversas foram também as forma de 
acesso às mesmas. Não existindo nenhum roteiro de fon-
tes para a história da diabetes, elas foram sendo obtidas 
em arquivos, bibliotecas, centros documentais e mesmo 
junto de individualidades que detêm em sua posse “recor-
dações” que constituem fontes documentais importantes 
para a história da diabetes e da diabetologia em Portu-
gal. Mas, a principal dificuldade em realizar um estudo 
como este está na escassez de documentos identificáveis 
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e disponíveis. As principais fontes utilizadas incluíram 
monografias, teses académicas, periódicos médicos, atas 
e relatórios institucionais, cartas e documentação diversa 
existente nos arquivos e centros documentais elencados 
no final da obra.

Na execução deste estudo recorremos essencialmente a 
uma abordagem qualitativa, no qual identificamos proble-
mas e lacunas historiográficas, sistematizamos os dados 
existentes, fizemos a crítica das fontes e reconstruimos 
uma narrativa tão completa quanto possível. As principais 
técnicas utilizadas foram, consequentemente, a pesquisa 
e análise documental, seguido da reconstrução narrativa 
com base na inferência sistemática, dispondo os dados e 
os factos numa sucessão lógica de ideias.

No primeiro capítulo fala-se sobre a diabetes na His-
tória Antiga, fazendo alusão às primeiras descrições da 
doença e aos tratamentos seguidos pelos médicos dos pe-
ríodos históricos mais recuados, nomeadamente as descri-
ções e tratamentos seguidos no Antigo Egito e Índia, mas 
também por gregos e romanos, até às descrições medievais 
da medicina islâmica, onde a diabetes era vista essencial-
mente como uma doença renal.

No segundo capítulo dá-se a conhecer a história da 
doença do Renascimento até à descoberta do papel do 
pâncreas na diabetes. Nele são abordados os principais 
autores que investigaram esta doença e as experiências 
empreendidas para melhor a compreender. É dado um 
destaque particular às descobertas e avanços a partir do 
século XIX, que iniciado com as descrições das ilhotas de 
Langerhans permitiu mais tarde a Oscar Minkowski e 
Joseph von Mering confirmarem que a diabetes ocorria na 
ausência ou extirpação do pâncreas, ou seja que a diabetes 
era uma doença de origem pancreática. 

O terceiro capítulo aborda a temática do diagnóstico e 
tratamento ao longo dos tempos. As conceções da doença 
influenciaram decisivamente o modo de diagnosticar e, 
sobretudo, de tratar a diabetes, que até aos inícios do sé-
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culo XX passava pelo recurso à polifarmácia. Com a des-
coberta da insulina por investigadores canadianos na 
década de 1920 abriu-se um novo capítulo da história da 
diabetologia.

O quarto capítulo entra mais propriamente na história 
da diabetologia em Portugal, com um capítulo introdutó-
rio à diabetologia dos séculos XVI a XIX, recuperando os 
conhecimentos dos médicos clássicos portugueses acerca 
da doença e o seu receituário para debelar o problema.

O quinto capítulo trata essencialmente dos avanços no 
estudo da diabetes em Portugal no século XIX e até à des-
coberta da insulina, partindo dos trabalhos realizados em 
meio académico nas Escolas Médico-cirúrgicas. As teses 
médicas realizadas nos três centros de ensino médico em 
Portugal plasmam as principais ideias acerca da doença 
diabética, sendo por isso fundamentais para a reconstru-
ção da diabetologia enquanto área da medicina dedicada 
ao estudo da diabetes. 

Com os capítulos subsequentes é percetível a história 
mais significativa da diabetologia, assistência e estudo do 
período contemporâneo. O capítulo seis dá destaque ao 
médico Ernesto Roma e aos inícios da diabetologia social 
em Portugal. No capítulo sétimo ganha destaque a obra as-
sistencial da Associação Protetora dos Diabéticos Pobres, 
primeira associação do género no mundo, e finalmente 
no capítulo oitavo mostra-se o contributo de algumas so-
ciedades científicas para o desenvolvimento da área de 
estudo tratada.

A parte introdutória desta obra não ficaria completa 
sem os devidos agradecimentos pela colaboração e contri-
butos dados à concretização deste estudo. Uma palavra de 
apreço e gratidão vão para a SPEDM pelo suporte ao es-
tudo e pelo apoio constante , designadamente ao anterior 
Presidente, o Dr. Francisco Carrilho, pelo repto lançado 
para produzir esta obra, e ao Presidente atual, o Prof. Dr. 
Davide Carvalho, pela disponibilidade para a revisão do 
texto e terminologia médica, e por propor várias melhorias 
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nalguns capítulos da história mais recente, mas também 
a todos os responsáveis dos vários arquivos e instituições 
pelos quais passei e que prontamente facilitaram o acesso à 
documentação existente — Cruz Vermelha Portuguesa, As-
sociação Protetora dos Diabéticos de Portugal, Biblioteca 
das Ciências da Saúde da U.Coimbra, Arquivo Municipal de 
Viana do Castelo, Liga Portuguesa de Profilaxia Social, Bi-
blioteca do Hospital de Santa Marta e do Instituto Ricardo 
Jorge, Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de  
Lisboa e do Porto e ainda ao Dr. Almeida Ruas, Dr. Manuel 
Sá Marques, ao Prof. Dr. João Rui Pita e ao Dr. José Barros 
Veloso pela troca de informações.

Dia Mundial da Diabetes, a 14 de novembro de 2019
Ismael Cerqueira Vieira
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1
A diabetes na História: 

antigas descrições
da doença

A presença cada vez visível da diabetes nas sociedades 
dos países mais desenvolvidos traduz a ideia de que a 
diabetes está associada a sociedades caracterizadas por 
certo um certo bem-estar económico e social. A abundân-
cia alimentar típica dos países ocidentais, ou ocidentali-
zados, a qual se deveu a inovações importantes no campo 
da agricultura — da maquinaria aos adubos e pestici-
das — bem como as sucessivas inovações da medicina 
na luta contra as grandes epidemias, aumentou signi-
ficativamente a esperança média de vida no decurso do 
último século. O retrocesso da prevalência de doenças de 
caráter tanto epidémico como endémico fez emergir um 
novo conjunto de doenças típicas da segunda era da saúde 
pública (Ferreira, 1990: 515), onde a diabetes — também 
designada de “epidemia silenciosa” — se insere.

O conhecimento da Medicina atual sobre a diabetes, 
e a cada vez maior presença desta doença nas sociedades 
coevas, contrasta significativamente com a das sociedades 
antigas. São escassas as referências dos médicos a um qua-
dro clínico de diabetes, havendo sobretudo descrição de 
sintomas, que hoje associamos à diabetes. Mesmo as refe-
rências aos sintomas da diabetes não são muito abundantes 
na literatura médica das civilizações antigas. 

Uma das descrições documentadas mais antiga daquilo 
que podia ser a diabetes está presente num papiro egípcio 
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datado de 1550 a.C. descoberto por Georg Ebers em 1862, 
conhecido como Papiro de Ebers, onde se mencionava o ex-
cessivo volume de urina (poliúria) bem como uma frequên-
cia excessiva de micção sem, no entanto, haver associação 
ao que hoje conhecemos por diabetes, podendo ser fruto de 
uma infeção ou da existência de cálculos na bexiga (Hurley, 
2010: 38; Nwaneri, 2015: 2; Tattersall, 2009: 10). O Papiro 
de Ebers, que contendo cerca de setecentas fórmulas má-
gicas e remédios populares, prescrevia alguns tratamen-
tos destinado a corrigir a urina em excesso. Por exemplo, 
uma das receitas advogava um preparado com cyperius, 
sementes de erva e raiz de arbusto misturada com cerveja 
doce, outro remédio continha grumos de trigo, tâmaras do 
deserto, ocre da Núbia e água e outro ainda raízes de erva, 
uvas, mel, baga de zimbro e cerveja doce (Hurley, 2010: 38).

Outra descrição que pode estar associada a um qua-
dro de diabetes surge-nos em textos médicos hindus. 
Cerca do século V a.C., médicos indianos como Chakrat 
e Sushruta descreveram uma doença conhecida por ma-
dhumeha (urina de mel) ou ksaudrameha (urina doce) que 
afetava pessoas ricas que consumiam grandes quantida-
des de arroz, cereais e doces, e cujos sintomas eram a 
sede, o mau hálito e a languidez (Eknoyan & Nagy, 2005: 
224; Medvei, 1984: 27; Nwaneri, 2015: 2). Em particular, 
Sushruta Samhita, que escreveu cerca do século VI a.C., 
falou na doença da urina de mel, muito presente em pes-
soas ociosas, com hábitos sedentários, com excesso de peso 
ou glutonas (Hurley, 2010: 39-40). O diagnóstico era feito 
provando a urina ou observando se as formigas e os cães 
se aglomeravam à volta dela, consistindo a terapêutica em 
exercício físico e vegetais para os obesos ou numa dieta 
nutritiva para as pessoas magras (Tattersall, 2009: 10). 
Sushruta considerava ainda a doença incurável, embora 
recomendasse uma erva chamada Silajatu para minorar 
os sintomas da doença (Hurley, 2010: 40). 

Em relação aos médicos gregos foram poucos os que 
referenciaram verdadeiramente a doença. Hipócrates de 
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Cós, um médico grego dos séculos IV–V a.C., e renomeado 
por descrever muitas doenças conhecidas na atualidade, 
não fez nenhuma referência direta à diabetes. Todavia, re-
conhece-se que algumas passagens do «Corpus Hippocra-
ticum» podem constituir alusões à doença (Gemmill, 1972: 
1034). No livro das “Epidemias”, Hipócrates menciona exis-
tirem doentes cuja quantidade de urina excretada era co-
piosa e desproporcional à quantidade de líquidos ingeridos. 
No livro do “Prognóstico” há várias referências à urina 
aquosa, mencionando-se que a urina era excretada quase 
depois de beber de forma muito fluida (Gemmill, 1972: 1034). 

A palavra “diabetes” — do grego diabaino (= eu vou ou 
eu corro através de) — foi atribuída ao grego Demétrio de 
Apameia (segunda metade do século II a.C.) significando 
“passar através de” como se de um sifão ou cano se tratasse  
(Henschen, 1989). O vocábulo, sobrevivendo ao tempo, 
tornou-se um termo universal e empregue ainda na atua-
lidade (Orth, 1989: 113). Esta designação devia-se à noção 
de que um grande volume de urina dos pacientes relacio-
nava-se com a passagem dos fluidos ingeridos através do 
corpo sem modificação aparente, como se tivesse passado 
através de um tubo (Eknoyan & Nagy, 2005: 224). 

Cerca do ano 230 a.C. Appolinius Memphites, da escola 
de Alexandria, observou um quadro clínico desviante da 
hidropisia tradicional em que nenhum fluido era acumu-
lado e a urina era excretada sem retenção e sem demora. 
Utilizou duas expressões para designar o fenómeno pato-
lógico observado, o de hydrops sine retentione e hydrops 
sine dilatione. Mais tarde o sentido atribuído a estas duas 
expressões, que no fundo se referiam a uma excessiva pas-
sagem de urina permitiu a criação do vocábulo “diabetes” 
utilizado por Demétrio de Apameia, também ele perten-
cente à escola de Alexandria, sem, todavia, acrescentar 
nenhuma novidade ao conceito formulado por Appolinius. 
(Orth, 1989: 113). Prescrevia-se nesse período a desidrata-
ção e a sangria dos pacientes como formas de tratamento 
(Nwaneri, 2015: 2). 
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Mas, a primeira descrição documentada sobre a dia-
betes foi atribuída ao médico grego Areteu de Capadócia, 
que viveu entre o século I e II da nossa Era. Areteu deixou 
várias descrições de doenças tais como a pneumonia, o té-
tano, a difteria, a epilepsia e também a mais completa des-
crição do Período Clássico da diabetes (Medvei, 1984: 61). 
Ele foi o responsável por reintroduzir a palavra “diabetes” 
na medicina para descrever uma doença caracterizada 
pela urinação excessiva, sem, contudo, fazer distinção en-
tre a diabetes mellitus e a diabetes insipidus (Schadewaldt, 
1989: 45), como aconteceu séculos mais tarde. Areteu des-
crevia a diabetes nos seguintes termos:

A diabetes é uma afeção admirável, não muito frequente 
entre os Homens. Sendo uma fusão da carne e dos mem-
bros em urina. A sua causa é de natureza fria e húmida 
como na hidropisia. O curso é o comum, nomeadamente, 
os rins e a bexiga; para o paciente nunca para de produ-
zir água, mas o fluxo é incessante, como se da abertura 
de um aqueduto. A natureza da doença, então, é crónica, 
e demora um longo período a formar-se; mas o paciente 
vive pouco tempo se a constituição da doença estiver com-
pletamente estabelecida; para a fusão é rápido, a morte 
veloz. Ademais, a vida é desagradável e dolorosa; sede 
insaciável; bebida excessiva, que, porém, é desproporcio-
nada face à grande quantidade de urina, por mais urina 
que passe; e uma pessoa não pode impedi-los de beber ou 
de fazer água; e se durante um período se absterem de 
beber, a sua boca fica ressequida e o seu corpo seco; as 
vísceras parece que ficam murchas; eles ficam afetados 
com náuseas, inquietude e uma sede ardente (Tattersall, 
2009: 11).

De igual modo, Cornélio Celso (século I), no «De Me-
dicina», datado do século I, descreveu uma condição pa-
tológica em que a urina excedia em quantidade os fluidos 
ingeridos, criando uma situação em que a doença levava ao 
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aumento do desperdício de água, pelo que o doente corria 
o risco de consumpção (Gemmill, 1972: 1034).

O médico romano Escribónio Largo (c. 1–c. 50) nas 
suas «Compositiones medicamentarum» deu algumas 
indicações acerca da qual poderia ser a causa da “doença 
da sede”, associando-a a uma doença do estomago que pro-
duzia secura e sensação de ardor na boca do estômago 
(Schadewaldt, 1989: 116-117).

No século II, mas noutro continente, Chang Chung- 
-Ching (c. 160–c.129), considerado o Hipócrates chinês, 
estudou a diabetes mellitus, atribuindo-lhe vários sinto-
mas, tais como polifagia, polidipsia, polaquiúria, glicosú-
ria, urina turva, frieza e inchaço nos membros inferiores 
(Medvei, 1984: 16).

Ainda outro médico bem conhecido do período clás-
sico, Cláudio Galeno (129–200), e cujos ensinamentos do-
minaram a medicina ocidental durante mais de mil anos, 
filiava-se no trabalho de egípcio Appolinius Memphites, 
considerando a diabetes como uma patologia renal por 
causa dos seus efeitos diuréticos. Considerava a diabetes 
uma doença rara, referindo que tinha assistido somente a 
dois casos, e ambos se caracterizavam pela sede excessiva 
e pela micção copiosa (Gemmill, 1972: 1035; Nwaneri, 2015: 
3). Por causa dos vários sintomas Galeno usou vários ter-
mos para a doença, que passaram igualmente para a litera-
tura médica da altura, tais como “diarreia urinária”, “ânsia 
do penico” e ainda “doença da sede” ou “sede violenta” 
(Schadewaldt, 1989: 45-46). Constatou, nos casos obser-
vados, que devido à sede imoderada, os doentes consu-
miam muita água, que era eliminada num curto espaço de 
tempo, sendo que os rins eram a fonte da urina (Eknoyan 
& Nagy, 2005: 224). 

No século V, Célio Aureliano, médico romano natural 
de Sicca no Norte de África, preparou uma tradução latina 
do trabalho de Sorano de Éfeso (século II) — «De morbis 
acutis & chronicis» — onde cita Appolinius Memphites 
para destrinçar duas formas de hidropisia, uma marcada 
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pela retenção de fluídos e outra pela incapacidade de reter 
fluidos, sendo que nesta última o paciente libertava tudo o 
que bebia (Gemmill, 1972: 1035). Segundo Gemmill (1972), 
Célio preparou um capítulo especial para a discussão da 
diabetes, mas o mesmo parece ter desaparecido. 

O médico bizantino Paulo Egineta (c. 625–c. 690) na sua 
obra «Compendio Médico em Sete Livros» descreveu a dia-
betes em moldes similares aos médicos que o precederam, 
isto é, como uma rápida passagem dos líquidos pelo corpo. 
Os líquidos eram eliminados pela urina à medida que iam 
sendo ingeridos, resultando numa sede excessiva do diabé-
tico. Paulo Egineta atribuía a diabetes a uma fraqueza da 
capacidade retentiva dos rins, para a qual receitava uma 
variedade de tratamentos que incluíam álica (espelta) com 
vinho rosé, rodomel ou hidromel, vinho não envelhecido 
ou vinho quente, ervas aromáticas, chicória, endívia e al-
face. Os peixes das rochas, pés e útero de suínos, peras, 
maçãs, romãs, mirtilos, polenta (farinha de milho cozida 
em água e sal), erva-campeira, e outros produtos comple-
mentavam o tratamento da diabetes nesta época (Aegineta, 
1844: 547). 

Outro bizantino, Aécio de Amida (502–575), sendo 
seguidor da doutrina de Galeno (Nutton, 1984), teve, no 
entanto, importância na história da diabetes pelos seus 
conhecimentos. Enfatizou, à semelhança de outros médi-
cos do seu tempo, o uso da flebotomia, o uso de eméticos e 
de narcóticos no tratamento da doença (Nwaneri, 2015: 3).

Devido a uma cultura poliglota, o Islão e a medicina is-
lâmica ajudaram à preservação de um conjunto de textos 
médicos da Antiguidade (gregos, árabes, persas, sírios, 
etc.) pela sua tradução para árabe e mais tarde recuperados 
pelo Ocidente. Bem para além de um interlúdio, patente 
pela tradução e preservação de obras antigas, a medicina 
do Médio Oriente adicionou novas ideias, observações, 
medicamentos e procedimentos à já conhecida medicina 
grega (Bynum, 2008: 21-22). Do extenso conjunto de mé-
dicos islâmicos, ficaram muito conhecidas no Ocidente as 



23

obras de médicos como Haly Abbas (séc. X), com «A arte 
completa da Medicina», Rhazes (854–925), com o «Livro 
integral da Medicina, ou Avicena (980–1037), com o seu 
«Cânone da Medicina» (Savage-Smith, 1997: 44-45).

Na Pérsia, a diabetes era conhecida dos grandes nomes 
da medicina medieval da região, usando-se os termos “zia-
bites” (de origem grega) e “aldulab” (roda de água) para 
designar a doença. A “ziabites”, associada à força retentiva 
dos rins e à urina excessiva, levava a que os pacientes so-
fressem de uma sede excessiva. A doença era categorizada 
em dois tipos, a “ziabites-e-har” (tipo quente) e a “ziabites-
-e-barid” (tipo fria). A “ziabites” quente caracterizava-se 
pela sede excessiva, urina frequente e colorida, aumento 
da líbido e perda de peso, enquanto que a “ziabites” fria ca-
racterizava-se por uma sede menor, urina de cor brilhante, 
redução da libido e apetite, perda de peso e emagrecimento 
geral (Zarshenas, Khademian, & Moein, 2014). 

Por outro lado, os médicos persas verificaram que vá-
rios insetos eram atraídos pela urina dos doentes, em 
particular pelo sabor adocicado da urina, similar ao mel. 
Deram-lhe o nome de “bole-e-shirin” ou urina doce, que 
era tida como uma forma crónica da “ziabites”, devida ao 
enfraquecimento dos rins. A prevenção da doença passava 
pelo seguimento de uma série de recomendações, que ti-
nham em conta os ditos seis esquemas essenciais para a 
saúde, que implicavam a observância e otimização de seis 
parâmetros básicos como eram a meteorologia, a comida 
e bebida, a retenção e libertação, o repouso e movimento, 
o sono e vigília, bem como as qualidades sensoriais e es-
tados mentais. 

Por seu turno, o tratamento da “ziabites” passava por 
terapias nutricionais e modificação do estilo de vida e re-
médios feitos à base de ervas, que eram administrados 
tendo por base o temperamento do indivíduo. Por exemplo, 
a cerveja, o leite, o açafrão, a curgete, o iogurte e o sumo 
de uva verde possuindo um temperamento frio eram ad-
ministrados em “ziabites” de tipo quente. As sangrias, as 
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massagens e os medicamentos de origem vegetal comple-
mentavam a terapêutica (Zarshenas et al., 2014).

Um dos grandes nomes da medicina árabe medieval, 
Avicena (Abu Ali al-Husain ibn Abdallah ibn Sina), na sua 
obra «Cânone da Medicina», foi um dos primeiros a enfa-
tizar as características clínicas e as várias complicações 
associadas à diabetes mellitus. Avicena, conhecido como 
o “Princeps doctorum”, foi um dos mais famosos cientis-
tas islâmicos do Período Medieval e cuja obra «Qanum fit 
Tibb», mais conhecido como «Cânone da Medicina» no 
ocidente Latino, tornou-se numa verdadeira enciclopédia 
médica da época quer no Médio Oriente quer na Europa 
(Medvei, 1984: 81). Avicena usou termos como “aldulab” 
(roda de água) ou “zalkh el kuliah” (diarreia dos rins) para 
designar a diabetes, termos que Galeno e outros médicos já 
haviam empregue para se referirem à doença. Atribui-se a 
Avicena o crédito de duas novas descobertas. Em primeiro 
lugar, a menção a outros sintomas como a fraqueza física, 
mental e sexual e a ocorrência de carbúnculos e gangrenas 
nos diabéticos e, em segundo lugar, a alegada descoberta da 
urina adocicada (Medvei, 1984: 82; Schadewaldt, 1989: 50). 

Destaca-se ainda, entre os médicos islâmicos, Abdel 
Latif el Baghdadi (1162–1231) que publicou em 1225 um 
tratado médico dedicado especificamente à diabetes, onde 
não só discutiu a literatura médica da época concernente 
à diabetes como advogava uma ampla panóplia de trata-
mentos (Eknoyan & Nagy, 2005: 225; Engelhardt, 1989: 4).

No Ocidente cristão, o desenvolvimento da Medicina 
durante a Idade Média foi lento e emoldurado pelas obras 
já conhecidas dos autores clássicos, a que se juntaram os 
autores islâmicos. À semelhança de outras manifestações 
culturais, a arte e a ciência médica encontram nas biblio-
tecas dos mosteiros, das catedrais e das universidades 
repositórios privilegiados de conservação, reprodução e 
transmissão dos saberes acumulados durante séculos. No 
período medieval a Medicina, que até aí era praticada à 
cabeceira do doente, torna-se uma medicina de biblioteca 
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ensinada com base em textos clássicos e islâmicos onde 
era privilegiada a discussão filosófica (baseada em autores 
como Aristóteles ou Galeno) em vez da experimentação e 
da prática clínica (Bynum, 2008; Medvei, 1984). 

A criação das primeiras universidades ao longo dos sé-
culos XII e XIII (Bolonha, Paris, Oxford, Salamanca entre 
outras), e com elas as primeiras faculdades de medicina, 
corporizaram esse tipo de medicina de biblioteca, já que 
os estudiosos dedicaram grande parte do seu trabalho a 
recuperar e traduzir toda a literatura médica possível dos 
médicos clássicos e islâmicos de referência, entre os quais 
Aristóteles, Galeno, Avicena, etc.

Por outro lado, existia uma medicina de tipo popular e 
empírica, que concorria com a Medicina académica ensi-
nada nas Universidades, onde sobressaíam figuras como os 
físicos, os cirurgiões, os barbeiros, os boticário, os curan-
deiros e as curandeiras (McVaugh, 1997: 61-62). Apesar de 
uma secularização gradual da medicina na Idade Média, 
o clericato continuou a dominar o ensino da medicina, mas 
também a prática médica. Não faltam exemplos de físicos 
pertencentes ao clericato português medieval (Silva, 2016), 
sendo um bom exemplo desta realidade o português Pedro 
Julião, também conhecido como Pedro Hispano, que tendo 
estudado Medicina em Paris diz-se ter sido médico do Papa 
Gregório X antes de se tornar, sucessivamente, Arcebispo 
de Braga, Cardial de Túsculo (Itália) e finalmente Papa 
João XXI (McVaugh, 1997: 63-64; Mira, 1947: 26-27). 

No que à diabetes diz respeito nada de relevância foi 
escrito no Ocidente medieval, sendo que vigorava sobre-
tudo os conhecimentos de Galeno, até ao início do Renas-
cimento. 
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2
De doença renal 

a doença do pâncreas: 
as descobertas

acerca da diabetes
O despertar de um novo período histórico no século XV 
e XVI, o Renascimento, trouxe consigo uma nova forma 
de ver o Mundo e o Homem, devido às diversas descober-
tas científicas. Associado ao Renascimento esteve o nas-
cimento de um espírito científico, mas também uma nova 
forma de ver o Homem, de pensar o social e uma renovação 
intelectual. A conceção filosófica e intelectual do Homem 
da Idade Média foi posta em causa, a Reforma religiosa e 
a Contrarreforma Católica, a expansão europeia, o antro-
pocentrismo, o revigorar da cultura Clássica, a revolução 
coperniciana e o nascimento do método científico carac-
terizaram este período. 

No âmbito da medicina, fizeram-se progressos impor-
tantes, como ao nível da anatomia, com André Vesálio, 
da cirurgia, com Ambroise Paré, ou do entendimento das 
doenças infetocontagiosas, com Jerónimo Fracastoro, no 
entanto a medicina manteve-se mais ligada à filosofia do 
que ao experimentalismo científico, que caracterizou o 
período posterior (Sournia, 1995). 

Imbuído de um novo espírito científico, característico 
do Renascimento, Paracelso (1493–1541), que foi médico 
militar, filósofo, reformador e professor de Medicina na 
Universidade de Basileia (Cordeiro, 2016: 62-63), teve a 
ousadia de queimar os trabalhos de Galeno e Avicena e 
ridicularizar os “profetas do mijo” que diziam fazer o diag-
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nóstico pela prova da urina, sugerindo como alternativa à 
“degustação” uma análise química. Com efeito, descreveu 
a diabetes como uma doença constitucional que irritava os 
rins e provocava urina em excesso (Eknoyan & Nagy, 2005: 
225). Paracelso evaporou urina de um diabético, obtendo 
um resíduo branco que ele confundiu com sais. Pensava 
que a diabetes era uma doença tartárica devido a uma ma-
téria venenosa (sal) que se depositava nos rins e na bexiga 
estimulando-os. Mais tarde veio ainda dizer que era uma 
doença do estomago e a causa era o bloqueamento das veias 
gástricas pelo sal (Tattersall, 2009: 12-13). 

Umas décadas mais tarde o médico inglês Thomas 
Willis (1621–1675) investigou a origem doce da urina e em 
1674 relatou o sabor a mel da urina após ter evaporado 
uma amostra de urina de um diabético e de a ter provado. 
Mas mais importante do que ter referido o sabor doce da 
urina dos diabéticos (Pissing Evil como lhe chamou), o que 
já havia sido reportado por outros médicos ao longo dos 
tempos, considerava que a diabetes era uma afeção do san-
gue, dizendo que a doçura aparecia primeiro no sangue e 
só depois na urina. 

O sabor a mel da urina era devido, segundo Willis, a um 
precipitado de sal e enxofre no sangue, que passava por 
um processo de putrefação de substâncias corporais, com-
binando assim antigas conceções de corrupção do sangue 
com os conceitos da iatroquímica, que fazia das substân-
cias químicas a causa de várias doenças. A sede e a ânsia 
para beber grandes quantidades de líquidos era explicada 
pela rápida perda de fluidos que entravam na corrente san-
guínea e pelos sais depositados no sangue (Schadewaldt, 
1989: 52). Com Thomas Willis, a diabetes ficou conhecida 
como diabetes mellitus pelo seu sabor parecido com mel 
(Eknoyan & Nagy, 2005: 225). 

No século XVIII, as experiências de um físico de  
Liverpool, Matthew Dobson (1735–1784), permitiram pela 
primeira vez atribuir o sabor doce da urina dos doentes 
diabéticos à presença de açúcar. Em 1772 deu entrada 
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na enfermaria onde trabalhava Dobson, um doente de 
33 anos que apresentava sintomas de diabetes há cerca 
de oito meses e que urinava cerca de 15 litros por dia  
(Tattersall, 2009: 14). Dobson recolheu urina, que evapo-
rou, tendo obtido resíduos do que lhe pareceu ser açúcar, 
pelo sabor adocicado. Após algumas investigações, publica-
das no seu artigo de 1776, «Experiments and observations 
on the urine in diabetes», concluiu que os rins excretavam 
açúcar que já existia no sangue, atribuindo-se a ele a re-
descoberta da glicosúria e a descoberta da hiperglicemia 
(Medvei, 1984: 174). Com esta constatação a diabetes veio a 
ser vista como uma doença de nutrição em que o açúcar se 
acumulava no sangue e era excretado pela urina (Eknoyan 
& Nagy, 2005: 225-226), deixando de ser vista unicamente 
como uma doença de foro renal.

Nesta sequela de descobertas, Francis Home (1719–1813) 
em 1780 e Johann Peter Frank (1745–1821) em 1791 propu-
seram um teste de fermentação para a deteção de açúcar 
na urina (Medvei, 1984: 174). Em 1794, Frank fez uma dis-
tinção entre três tipos de diabetes: a insipidus, a mellitus 
e a decipiens (poliúria enganosa) (Schadewaldt, 1989: 53). 
Anteriormente, em 1769 o escocês William Cullen (1712–
–1790) tinha destrinçado dois tipos de diabetes, a mellitus 
quando houvesse urina com sabor adocicado e a insipidus 
quando não tivesse gosto, reportando que existiam doen-
tes com diabetes sem a presença de açúcar ou melhor, cuja 
urina não tinha glicosúria, devida a uma condição cau-
sada pela falta de uma hormona antidiurética produzida 
pela glândula pituitária, a vasopressina (Medvei, 1984: 174; 
Tattersall, 2009: 15). Mais tarde, em 1815, o químico fran-
cês Michel Eugène Chevreul (1786–1889) provou que o açú-
car na urina dos diabéticos era glicose. 

Nesta senda, foram vários os contributos que permi-
tiram aclarar a natureza da doença. Em 1788, Thomas 
Cawley observou a existência de cálculos que obstruíam 
o duto pancreático e outros sinais de tecido danificados 
no pâncreas em autópsias realizadas a doentes diabéticos. 
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Estas investigações anatomo-patológicas permitiram-lhe 
no ano seguinte, em 1789, descrever inequivocamente os 
sintomas da diabetes — polifagia, polidipsia, poliúria, ma-
rasmo e convulsões (Schadewaldt, 1989: 57; Stylianou & 
Kelnar, 2009: 298).

Observações similares foram feitas por outros médicos 
como Friedrich von Recklinghausen em 1864 e Étienne 
Lancereaux em 1877. Este último, em particular, estu-
dando intensivamente a diabetes suspeitou da ligação en-
tre a diabetes e o pâncreas, criando uma subdivisão entre 
diabetes magra e diabetes gorda (Schadewaldt, 1989: 54). 
Friedrich von Frerichs, um patologista alemão e pioneiro 
na patologia do fígado, descobriu através das suas investi-
gações que cerca de 20% dos diabéticos autopsiados eviden-
ciavam mudanças patológicas no pâncreas. William Prout, 
um químico inglês, fez posteriormente o reconhecimento 
do coma diabético (Medvei, 1984: 175).

Apesar de todos os esforços e aproximações para per-
ceber melhor a diabetes, a doença continuava a resistir 
aos vários esforços terapêuticos continuando a desenvol-
ver-se e permanecendo incurável. Atribui-se a John Rollo 
(f. 1809) a autoria da primeira terapêutica efetiva contra a 
diabetes por meio da alimentação, tendo defendido uma 
dieta baseada em alimentos de origem animal — gordura 
e carne — e reduzida em matéria vegetal — cereais e pão 
(Stylianou & Kelnar, 2009: 298), o que correspondia mais 
coisa menos coisa a uma dieta baixa em hidratos de car-
bono e rica em proteína. 

No século XIX, apesar da diabetes ser vista como uma 
doença associada à presença de açúcar no sangue, não 
deixou totalmente de ser pensada como uma doença re-
nal, cuja diminuição da capacidade retentiva permitia a 
passagem de açúcar com água, e não somente água como 
pensavam os gregos antigos. Em 1815, o químico francês 
Michel Chevreul (1786–1889) afirmou que o açúcar pre-
sente na urina era glicose, defendendo que a glicose não 
era produzida nos rins, mas antes devia-se à incapacidade 
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de o sangue utilizá-lo corretamente. A ideia de Chevreul 
levantou a questão do local de produção da glicose e o seu 
papel no sangue, o que por sua vez conduziu ao aumento 
da investigação e experiências ao nível da bioquímica 
para testar e medir os níveis de glicose na urina (Nwaneri, 
2015: 4).

À medida que determinadas investigações iam apon-
tando para um aclaramento da doença, diferente das ideias 
defendidas ao longo dos séculos anteriores, persistiam 
ainda assim visões não consensuais. Por exemplo, o en-
docrinologista William Prout (1785–1850) acreditava que 
a diabetes era uma doença do estômago e que a exposição 
ao frio, as bebidas frias, o reumatismo, a ansiedade e a an-
gústia eram causas estimulantes da diabetes, embora mais 
tarde tenha descrito as características do que é descrito 
hoje como cetoacidose diabética. Também John Elliotson 
(1791–1868), professor e médico na University College of 
London, na sua obra «Principles and Practice of Medicine» 
de 1839 considerava a diabetes uma doença do foro renal 
(Nwaneri, 2015: 5).

Apesar dos vários aportes e pistas que a ciência médica 
da primeira metade do século XIX veio dar ao problema 
da diabetes, a doença continuava a ser um mistério. Foi 
preciso chegar a meados do século XIX para que uma área 
do saber médico em expansão, a fisiologia, começasse a 
dar os primeiros frutos para se aclarar determinados as-
petos desta patologia. No decurso do século XIX, a fisio-
logia tornou-se uma disciplina poderosa e fundamentada 
sobre a experimentação — começava por esta altura o que 
Bynum (2008) designou de medicina laboratorial — que se 
tornou essencial para os progressos e para o exercício da 
medicina (Holmes, 1999: 59). Também a experimentação 
fisiológica com recurso a animais vivos, a aproximação da 
medicina à cirurgia, a observação microscópica de tecidos 
e as análises químicas das secreções orgânicas conduzi-
ram a avanços de monta no entendimento do funciona-
mento interno do organismo. Em meados do século XIX, 
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franceses e germânicos tornaram-se nas principais re-
ferências da fisiologia moderna, com Claude Bernard à 
cabeça.

O isolamento do açúcar presente no sangue — glicose 
— levou ao desenvolvimento de testes de urina em con-
texto laboratorial. Depois das primeiras experiências de 
Francis Home com a fermentação de urina, Karl Augus-
tus Trommer (1806–1879) desenvolveu em 1841 um novo 
teste. O teste consistia em aquecer a urina com uma solu-
ção de sulfato de cobre e potassa caustica como reagentes, 
e se houvesse glicose formava-se um óxido de cobre aver-
melhado. O teste do ‘cobre’ foi depois aperfeiçoado pelo 
químico Hermann von Fehling (1812–1885) em 1848 para 
permitir saber a quantidade de açúcar existente na urina, 
embora os médicos o considerassem demasiado complexo 
(Schadewaldt, 1989: 65; Tattersall, 2009: 19). Cerca de uma 
década mais tarde, em 1857, Wilhelm Petters confirmou 
que a urina dos diabéticos continha também acetona, per-
mitindo depois a Adolph Kussmaul (1822–1902) sugerir que 
a acetona seria a causa do coma diabético por cetoacidose 
(Nwaneri, 2015: 5). Este tipo de testes baseados na redu-
ção de certas soluções de cobre através da glicose ou da 
fermentação mantiveram-se até aos inícios do século XX, 
quando começaram a aparecer novos meios de diagnosti-
car o açúcar na urina e depois no sangue.

Em 1848, Claude Bernard realizou um conjunto de des-
cobertas sensacionais. Conseguindo retirar suco pancreá-
tico fresco de um cão, utilizou o líquido para verificar a sua 
teoria segundo o qual o suco pancreático e gástrico tinham 
uma função digestiva, descobrindo que o suco pancreático 
tinha um efeito emulsionante sobre a gordura. Meses mais 
tarde, Bernard fez outra descoberta quando desenvolvia 
a sua investigação acerca da saída do açúcar do corpo 
animal após a sua ingestão, procurando o órgão respon-
sável por fazê-lo desaparecer do sangue. No decurso da 
investigação apercebe-se que o sangue proveniente da veia 
porta hepática continha uma grande quantidade de açúcar, 
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concluindo que o açúcar entrava no sangue através do fí-
gado, atribuindo-lhe deste modo uma função glicogénica  
(Holmes, 1999: 75-76). Uma outra experiência de Bernard 
de ligação do duto pancreático num cão levou à degenera-
ção do pâncreas terminando em diabetes, embora os es-
tudos bernardianos não tivessem sugerido que o pâncreas 
fosse o órgão responsável pela diabetes (Nwaneri, 2015: 5).

A partir de 1854, Rudolf Virchow (1821-1902) reavivou 
o interesse no pâncreas entre os anatomistas e patologis-
tas, afirmando que seria razoável assumir que o pâncreas 
preparava certas substâncias para o fígado, segregando 
substâncias tanto para dentro como para fora do sangue. 
No Instituto de Patologia de Berlim, dirigido por Virchow, 
trabalhou Wilhelm Kühne (1837–1900) que em 1867 foi 
bem-sucedido no isolamento da enzima pancreática que 
quebrava as proteínas em péptidos mais simples, a que 
mais tarde se deu o nome de tripsina. Outro investiga-
dor bem conhecido que trabalhou enquanto investigador 
do laboratório do Instituto dirigido por Virchow foi Paul 
Langerhans (1847–1888). 

Paul Langerhans nasceu em Berlim, em 1847, no seio de 
uma família distinta. O pai, Paul Langerhans sénior, era 
um reputado médico e político, chegando a ser presidente 
da Câmara Municipal de Berlim. A mãe, Anne Caroline, 
era prima de um embriologista famoso — Franz Keibel. 
Dois dos irmãos também cursaram medicina, e um deles, 
Robert Langerhans, foi assistente de Virchow na Univer-
sidade de Berlim e depois professor de Patologia (Raica & 
Cimpean, 2017: 140-141). 

Paul cursou medicina na Universidade de Jena durante 
três semestres tendo depois pedido transferência para 
Berlim onde teve Virchow como professor, tornando-se 
depois seu amigo próximo (Sakula, 1988). Começou a tra-
balhar no Instituto de Patologia de Berlim no verão de 1867, 
ainda como aluno de medicina, tendo feito descobertas 
histológicas importantes como a das células dendríticas 
(1868) e depois as ilhotas pancreáticas (1869). 
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A 14 de fevereiro de 1869 defendeu uma tese de licencia-
tura intitulada «Contributos para a anatomia microscópica 
do pâncreas» onde fez a primeira descrição da estrutura 
microscópica de um pâncreas normal e descobriu as ilho-
tas pancreáticas, mais tarde rebatizadas de Ilhotas de 
Langerhans por Edouard Laguesse (Sakula, 1988: 414). Des-
creveu minuciosamente estes conjuntos de células pancreá-
ticas que diferiam relativamente dos tecidos à sua volta e 
com uma rica inervação, sem, no entanto, atribuir nenhuma 
função às ilhotas que encontrou. Na altura, Langerhans 
não fazia ideia da importância da sua descoberta para a 
compreensão das funções do pâncreas. Langerhans aca-
baria por falecer na cidade do Funchal, na Madeira, vítima 
de tuberculose pulmonar como a sua mãe.

Apesar da importante descoberta de Langerhans em 
1869, somente duas décadas depois outros investigadores 
conseguiram ir mais além no entendimento da diabetes 
“pancreática”. Em 1889 e depois de vários testes experi-
mentais no laboratório de Medicina Clínica da Universi-
dade de Estrasburgo dirigido pelo Prof. Naunyn, Oscar 
Minkowski (1858-1931) e Joseph von Mering (1849–1908) 
descobriram que a extração total do pâncreas num cão 
levou o animal a desenvolver diabetes açucarada, de-
monstrando assim que a diabetes ocorria na ausência/
extirpação do pâncreas (Houssay, 1989: 350). Com as suas 
investigações reportaram também hiperglicemia e ace-
tona na urina, bem como com transfusões experimentais 
provaram que a substância diabetogénica não estava no 
sangue e que a sede da doença era o pâncreas. Todavia, 
nem Minkowski nem von Mering mencionaram o papel 
das Ilhotas de Langerhans (Schadewaldt, 1989: 61-62). 

Um passo à frente no entendimento da sede da diabe-
tes foi dado quando se verificou mudanças no pâncreas 
dos doentes diabéticos, mais especificamente nas Ilhotas 
de Langerhans. Edouard Laguesse (1861–1927) que era 
professor de Histologia na Faculdade de Medicina de Lille 
desenvolveu vários trabalhos de embriologia e histologia 
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dedicou-se nos finais do século XIX à histogénese do pân-
creas e particularmente aos grupos celulares descritos 
por Langerhans em 1869. Em 1893, Laguesse apresentou 
à Sociedade de Biologia uma comunicação intitulada «Sur 
la formation des îlot de Langerhans dans le pancréas» 
onde falou de uma espécie de pequena glândula vascular, 
dando a este monte de células o nome de Ilhotas de Lan-
gerhans, fazendo jus a quem as tinha descrito décadas 
antes (Fossati, 2004: 433-435). 

Atendendo às experiências já realizadas Laguesse for-
mula em 1893 a hipótese de que a diabetes do cão pancrea-
tectomisado era consequência da ausência de Ilhotas de 
Langerhans. Laguesse pensava que as ilhotas pancreáti-
cas eram responsáveis pela segregação de uma secreção 
interna, tendo sido invocada a existência de um equilíbrio 
entre a secreção e a glicemia. Doravante, as células eram 
vistas como responsáveis por uma secreção pancreática 
que regulava a glicose no sangue, embora a hormona só 
tenha sido identificada mais tarde (Fossati, 2004: 437; 
Nwaneri, 2015: 6). 

Em 1893, Emmanuel Hédon (1863–1933), professor de fi-
siologia da Faculdade de Medicina de Montpellier, mostrou 
com os seus trabalhos que o enxerto do pâncreas podia 
corrigir o problema da glicemia (Lestradet, 1993: 61). Em 
1901, um patologista da Johns Hopkins University, Eugene 
Opie (1873–1971), estabeleceu uma associação entre a etio-
logia da diabetes e a destruição das ilhotas de Langerhans 
o que veio estimular o interesse pela administração de 
extratos pancreáticos no tratamento da diabetes mellitus 
(Stylianou & Kelnar, 2009: 299).

Em 1901, Ferdinand Blum (1865–1959) descobriu uma 
suposta diabetes das glândulas suprarrenais, tendo mos-
trado que as injeções de adrenalina eram seguidas pelo 
aumento do nível de açúcar no sangue. 

Entre 1902 e 1914 o germânico George Zuelzer (1870– 
–1949) esforçou-se por obter uma hormona antidiabética a 
partir do pâncreas como um suposto antidoto para a adre-
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nalina (Schadewaldt, 1989: 71). Em 1903, Zuelzer realizou 
as primeiras experiências com coelhos, tratando-os com 
extratos pancreáticos após ter induzido hiperglicemia com 
injeções de adrenalina, tendo concluído que os extratos 
pancreáticos — que denominou, e patenteou nos Estados 
Unidos, de “acomatrol” — faziam diminuir a glicosúria. 
Vendo-se na necessidade de obter grandes quantidades de 
material pancreático abordou uma empresa farmacêutica 
de Berlim, a Schering Pharmaceutical, para a conseguir 
(Schadewaldt, 1989: 71). 

Mais tarde seguiram-se as experiências com doentes. 
O primeiro já estava em coma e moribundo e com uma 
perna amputada devido a uma gangrena provocada pela 
diabetes. Depois das injeções houve algumas melhorias, 
mas o doente acabou por morrer por falta de extratos. No 
segundo paciente diminuiu o açúcar e a eliminação da ace-
tona foi substancial, mas com efeitos secundários  gra-
ves (Schadewaldt, 1989: 72). Esteve prestes a demonstrar 
que um extrato pancreático, ainda desconhecido e mais 
tarde batizado por Jean de Mayer (1878–1934) em 1909 
com o nome de insulina, permitia eliminar a glicosúria e 
a cetonúria sem alterações na dieta (Tattersall, 2009: 43) 
e assim tirar certos indivíduos do coma diabético, não 
obstante ser mal tolerado, acompanhado de febre elevada 
e de convulsões. 

Na altura, os estratos foram testados pela unidade de 
Minkowski, que era o grande nome da diabetologia da al-
tura, em três cães e três doentes, revelando-se que de facto 
eliminava a glicosúria, mas devido à perigosidade dos efei-
tos secundários travou mais experiências com os estratos 
de Zuelzer. Entretanto, as reações graves, complicações e 
mortalidade elevada produzidos pelo “acomatrol” fez com 
que a Schering Pharmaceutical retirasse o apoio às inves-
tigações de Zuelzer. Este tentou prosseguir com as suas 
experiências, obtendo fundos da farmacêutica Hoffman-
-Laroche, mas os fracassos na purificação dos extratos 
e depois o deflagrar da Grande Guerra em 1914 e subse-
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quente requisição do hospital onde trabalhava pararam os 
trabalhos em curso (Lestradet, 1993: 62; Nwaneri, 2015: 7). 

Ernest Scott (1877–1966) na sua tese, defendida em 1911 
na Universidade de Chicago, falou da sua experiência com 
pâncreas fresco da qual extraiu uma secreção com álcool 
e chegou à conclusão que existia uma secreção interna do 
pâncreas que controlava o metabolismo do açúcar. Através 
dos métodos corretos essa secreção podia ser extraída e 
manter a sua ação e que também era facilmente destruída 
pela oxidação ou pela ação das enzimas digestivas do 
pâncreas (Tattersall, 2009: 44).

Já nas vésperas da Grande Guerra, no ano de 1913, John 
Homans sugeriu, sem qualquer evidência experimental, 
que a insulina era produzida pelas células ß das Ilhotas de 
Langerhans (Nwaneri, 2015: 7). 

Em 1919, Israel Kleiner (1885–1966), um investigador e 
bioquímico do Rockefeller Institute em Nova Iorque, e o seu 
colega Samuel Meltzer (1851–1920), fisiologista, testaram 
extratos pancreáticos por via intravenosa em dezasseis 
cães a quem havia sido extraído o pâncreas, descobrindo 
que na maioria dos animais houve uma redução substan-
cial dos níveis de açúcar no sangue. Apesar da experiên-
cia, o trabalho iniciado por Kleiner não foi concluído por 
este ter saído do Rockefeller Institute (Nwaneri, 2015: 7; 
Tattersall, 2009: 44-45).

Após todas estas importantes descobertas acerca da 
histofisiologia do pâncreas e dos desenvolvimentos ao nível 
da patologia e semiologia da diabetes faltava, no entanto, 
encontrar uma terapêutica verdadeiramente eficaz. Tal 
só foi possível com a descoberta da insulina em 1921 por 
investigadores da Universidade de Toronto. 
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3
O difícil diagnóstico 
e tratamento de uma 
“doença misteriosa”

3.1
O diagnóstico da diabetes ao longo dos tempos

A difícil compreensão da diabetes ao longo dos séculos 
tornou moroso o aparecimento de tratamentos eficazes. 
Como qualquer terapêutica prévia à medicina cientí-
fica, o que ocorreu somente a partir do século XIX com 
os avanços nos conhecimentos e tecnologia nas várias 
áreas que compõem as ciências médicas, a terapêutica, 
à semelhança da medicina, pautava-se, no dizer de Bariéty 
& Coury (1971: 7), por uma desesperante lentidão pouco 
frutuosa no seu conjunto. 

O estado da arte médica ao longo dos séculos mais 
recuados, sobretudo na Antiguidade e na Idade Média, 
pouco mais tinham à disposição do que a observação e 
interrogação como meios de diagnóstico e as dietas e 
polifarmácia à base de produtos de origem vegetal, ani-
mal ou mineral como formas de tratamento. Somente no 
século XIX, e especialmente no século XX, se desenvol-
veram os meios de investigação necessários à compreen-
são de doenças de difícil entendimento. Cerca de 1830, 
os clínicos dispunham já da colheita da história clínica, 
da inspeção, da palpação, da percussão e da auscultação 
como grandes meios de obter informação para formular 
o diagnóstico (Bariéty & Coury, 1971: 96-97). Mais tarde, 
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novos meios de diagnóstico afirmaram-se pela aproxi-
mação da medicina a outras áreas do saber, designada-
mente da bioquímica. 

Um dos exames mais antigos aplicados à clínica era a 
análise, ou prova, das urinas, que no século XIX ganhou 
outros contornos com a pesquisa da albumina, do açúcar, 
dos corpos cetónicos, dos pigmentos, dos sais biliares, etc. 
Igualmente de grande importância, com destaque para a 
endocrinologia que nascia, foram os exames hematológi-
cos que permitiram pesquisar os compostos celulares do 
sangue, fazer a identificação dos vários grupos sanguíneos 
indispensáveis às transfusões, perceber a velocidade de 
sedimentação do sangue, entre outros. Outro grupo de 
exames se seguiram para a deteção de anomalias químicas 
do sangue como a glicose, a ureia, o ácido úrico, as pro-
teínas, o colesterol e outras lipoproteínas, etc. (Bariéty & 
Coury, 1971: 97-98).

O desenvolvimento da fisiologia normal e da patologia 
fez aumentar os conhecimentos sobre o funcionamento 
do corpo. A escola alemã de meados da centúria de oito-
centos veio mostrar a importância tanto biológica como 
patológica do conceito de metabolismo, tanto no cresci-
mento do ser humano como na manutenção da vida. Per-
cebeu-se que o excesso, a ausência ou a viciação de um 
conjunto de substâncias interferia com o metabolismo e 
com o correto funcionamento do organismo, alterando a 
sua homeostasia. 

A compreensão do jogo subtil entre os estímulos e as ini-
bições produzidas pelas diferentes secreções das glândulas 
do corpo humano encontraram na endocrinologia uma 
área de estudo que em pouco mais de um século desenvol-
veu-se — numa perspetiva anatómica, biológica, clínica e 
terapêutica — como nenhuma outra área da medicina em 
múltiplos séculos. Pouco a pouco as descobertas morfofi-
siológicas das glândulas e das hormonas e o conhecimento 
clínico e fisiopatológico das doenças endócrinas permitiu 
empreender mais investigações para solucionar os pro-
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blemas patológicos do ponto de vista tanto do diagnóstico 
como da terapêutica.

O primeiro grande marco da diabetologia científica foi 
a descoberta de Oscar Minkowski e Joseph von Mering em 
1889, de que a ablação do pâncreas provocava a diabetes, 
concluindo que no pâncreas se formava uma secreção di-
gestiva essencial para o metabolismo do açúcar (Holmes, 
1999: 90). Como resultado desenvolveram-se técnicas de 
diagnóstico cada vez mais eficientes e métodos terapêuti-
cos variados até se perceber que a insulina era a secreção 
necessária para restabelecer, sem, contudo, curar, a ho-
meostasia do doente diabético.

Acerca do diagnóstico da diabetes já fomos deixando 
várias menções em capítulo precedente. Os primeiros 
diagnósticos partiram da observação pura e simples de 
que os diabéticos urinavam excessivamente, de onde aliás 
surge a inspiração para o próprio termo “diabetes” como 
já apontamos. Textos da antiga civilização indiana do sé-
culo V a.C. faziam referência à poliúria, à sede patológica, 
à emaciação e ao sabor adocicado da urina dos doentes 
como as principais características da doença, a que po-
demos associar a designação diabetes mellitus (Eknoyan 
& Nagy, 2005: 223-224). 

Na Europa, Areteu de Capadócia foi um dos primeiros 
médicos a estabelecer um diagnóstico clínico da diabetes 
mellitus, fazendo menção à micção frequente, que conside-
rava uma verdadeira “diarreia de urinas”, com a excreção 
de urina entre 6 a 8 litros por dia, e à sede, que eram tidos 
como sinais de que algo não estava bem. Areteu achava 
que a doença pertencia ao foro estomacal, ao contrário 
de Galeno que considerava a doença como sendo do foro 
renal. No entanto, a exiguidade de casos devido à baixa 
incidência da diabetes entre a população destas épocas 
não permitiu avançar muito no diagnóstico. Ainda assim, 
Galeno, seu contemporâneo, considerava que a diabetes 
era uma doença dos rins, pelo que a fraqueza e a baixa 
capacidade retentiva dos rins, com libertação frequente 
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de água pela micção, eram características evidentes da 
diabetes. Quer a perspetiva de Areteu quer a perspetiva de 
Galeno tornaram-se quase dogmas na literatura médica 
até ao século XIX, quando alguns avanços foram feitos. 

Foi preciso chegar à Idade Média para que pequenos 
avanços fossem feitos ao nível do diagnóstico. Os médicos 
islâmicos como Avicena fizeram pequenas descobertas, 
embora muito da sua teoria fosse fundamentada nos es-
tudos prévios como os de Galeno. Avicena fez a destrinça 
pela primeira vez entre a diabetes dos Gregos (mellitus) e 
uma diabetes inofensiva (insipidus). Também no campo do 
diagnóstico, Avicena, fez mais algumas descobertas. À já 
conhecida tríade da polidipsia, poliúria e marasmo, acres-
centou outros sintomas que foi identificando nos diabéti-
cos, designadamente a fraqueza física, mental e sexual dos 
doentes, devido à condição débil em que se encontravam, 
e a existência de carbúnculos e gangrenas nas extremi-
dades dos doentes (Schadewaldt, 1989: 50).

Entre os avanços no diagnóstico de Avicena e os no-
vos avanços dos médicos ligados à iatroquímica houve um 
hiato de quase sete séculos. No século XVIII, e depois de ao 
longo de vários séculos se falar na urina doce dos diabéti-
cos, Matthew Dobson em 1776 foi o primeiro a ser bem-su-
cedido na recuperação, através de processos laboratoriais, 
de um resíduo que aparentava ser açúcar acastanhado da 
urina de vários diabéticos. Mas só quatro anos depois, em 
1780, Francis Home desenvolveu um teste de fermentação 
da urina, que se tornaria mais tarde regra no diagnóstico 
e controlo da doença (Schadewaldt, 1989: 64). 

Em 1711, Michael Bernhard Valentini (1657–1729) desco-
briu um caso em que o corpo do doente libertava um cheiro 
pungente, similar ao emitido pela urina, estando prova-
velmente perante um caso de coma diabético. No ano da 
Revolução Francesa, em 1789, Thomas Cawley descreveu 
sintomas inequívocos da diabetes, como a polifagia, a poli-
dipsia, a poliúria, a glicosúria, o marasmo e as convulsões 
— associadas ao estado de coma (Schadewaldt, 1989: 57).
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Mas foi preciso chegar a 1874 para que Adolf Kussmaul 
identificasse vários sintomas ligados ao diagnóstico do 
coma diabético entre os quais o intenso cheiro a acetona 
libertado pelos doentes. Em três casos que seguiu, repor-
tou uma estranha forma de morrer dos diabéticos, onde 
identificou uma forma de hiperventilação, mais tarde bati-
zada de “Respiração de Kussmaul”, associada à cetoacidose 
diabética, na qual se verificava o aumento da atividade 
cardíaca, agitação acompanhada de gemidos e gritos e por 
fim perda de consciência. Por sua vez, em 1880, Etienne 
Lancereaux subdividiu a diabetes em duas tipologias, pas-
sando a diagnosticar uma diabetes “gorda”, que reagia re-
lativamente bem a uma dieta apropriada, e uma diabetes 
“magra”, incurável e resistente a todas as terapias e dietas 
da época (Schadewaldt, 1989: 54). 

Ao primeiro teste de fermentação desenvolvido por 
Francis Home no século XVIII, juntaram-se vários ou-
tros testes concebidos por médicos e químicos no segundo 
quartel do século XIX. Em 1841, Karl Augustus Trommer 
anunciou um teste em que usava uma solução de sulfato de 
cobre e potassa caustica como reagentes. O teste consistia 
em aquecer a urina com uma solução de sulfato de cobre 
e potassa caustica, e se houvesse glicose formava-se um 
óxido de cobre avermelhado. Poucos anos mais tarde, em 
1848, o teste do “cobre” foi depois aperfeiçoado pelo quí-
mico Hermann von Fehling para permitir saber a quanti-
dade de açúcar existente na urina (Schadewaldt, 1989: 65; 
Tattersall, 2009: 19). Logo a seguir, em 1850, Karl Gotthelf 
Lehmann (1812–1863) inventou um teste que permitia diag-
nosticar o açúcar no sangue. 

Com o decorrer dos anos foram aparecendo mais testes 
capazes de identificar a presença de açúcar quer no sangue 
quer na urina. Todavia, tornou-se importante estimar a 
quantidade de açúcar, o que tardou até aos inícios do sé-
culo XX para se produzirem testes com alguma fiabilidade. 
Nos primeiros testes era requerida uma grande quantidade 
de sangue, cerca de 300 mL, para se conseguir resultados. 
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Nos inícios do século XX, a hematologia fez importantes 
progressos, entre os quais o desenvolvimento da química do 
sangue, que permitiu diminuir as quantidades de sangue 
empregues para o diagnóstico. Cerca de 1900 eram precisos 
cerca de 250 mL de sangue para avaliar o ácido úrico con-
tido no sangue. A situação progrediu bastante com os quími-
cos Ivar Christian Bang (1869–1918) e Otto Folin (1867–1934) 
que desenvolveram técnicas de análise clínica com peque-
nas quantidades de sangue, nalguns casos apenas com umas 
gotas de sangue retiradas a partir de uma picadela no dedo. 
O desenvolvimento destas técnicas foi aclamado cerca de 
1914 como grandes avanços no diagnóstico por meio de aná-
lises químicas, permitindo estimar o açúcar no sangue no 
dia-a-dia, abrindo uma nova fase no estudo da diabetes. Em 
1919 com 10 mL de sangue era possível realizar (e estimar 
quantitativamente ) a maior parte dos testes sobre os com-
ponentes sanguíneos, designadamente ureia, ácido úrico, 
creatina, creatinina e açúcar (Reiser, 1982: 137). 

Até à descoberta da insulina, que mudou radicalmente o 
tratamento da diabetes, os principais meios de diagnóstico 
foram vários, da simples observação clínica dos sintomas 
aos testes químicos. Não sendo fácil diagnosticar a diabe-
tes na fase inicial da doença, por desconhecimento da sua 
origem até finais do século XIX e por falta de meios técni-
cos para o fazer, era igualmente difícil tratá-la. 

3.2
O tratamento da diabetes da Antiguidade

até à descoberta da insulina

A descoberta da insulina na década de 1920 representou, 
para o tratamento da diabetes, um passo decisivo na re-
cuperação dos doentes e na melhoria da sua qualidade de 
vida. Até à descoberta da insulina todos os outros meios 
terapêuticos revelavam-se falíveis e muitas vezes incom-
patíveis face ao estado debilitado dos doentes. 
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A incompreensão da doença diabética levou a que os 
médicos desde períodos anteriores à nossa Era prescre-
vessem tratamentos que pouco tinham a ver com as ne-
cessidades terapêuticas próprias da condição dos doentes. 
O tratamento visava mitigar os sintomas, obedecendo às 
conceções médicas da altura. Um dos casos terapêuticos 
mais antigos dizia respeito às observações do indiano 
Sushruta, que observara casos de diabetes em pessoas com 
sobrepeso e que recomendava uma alimentação baseada 
em vegetais e exercício físico como principal terapêutica 
e para as pessoas magras prescrevia uma dieta nutritiva 
(Tattersall, 2009: 10), certamente baseada na gastronomia 
indiana da época. 

No século II a.C. com Apollonius Memphites, a diabetes 
era vista como uma doença renal onde vigorava uma exces-
siva passagem de urina, prescrevendo o médico a desidra-
tação e a flebotomia como principais tratamentos. A ideia 
era que a desidratação e a sangria diminuíam os efeitos 
diuréticos evitando-se o trabalho excessivo dos rins.

Cornélio Celso defendia em caso de diabetes o exer-
cício físico e massagens, se possível ao sol, e evitar todos 
os remédios que servissem como diuréticos. Dava ainda 
grande importância à redução da comida ingerida e beber 
vinho ácido. Já Areteu, como considerava a diabetes uma 
doença do estômago, enfatizava uma terapêutica que in-
cluía medicamentos que ajudassem a limpar o estômago, 
sobretudo purgantes, e cataplasmas para serem colocados 
na região estomacal por forma a aliviar os sintomas, dando 
ainda uma grande importância à dieta (Schadewaldt, 1989: 
49-50). A dieta era entendida pelos gregos, segundo Lain 
Entralgo (1978: 122), como um “total regime da vida” e 
não somente como um “regime alimentar”, já que a diaita 
(dieta) servia tanto para tratar as doenças, como preveni-
-las, e incluso melhorar a natureza do Homem. 

Como já dissemos atrás, ao longo da Idade Média a 
medicina islâmica veio reforçar o conhecimento que os 
gregos e romanos do Período Clássico deixaram acerca 
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da diabetes, e nalguns casos acrescentar algumas novi-
dades. A posição privilegiada do Médio Oriente na encru-
zilhada entre Europa, África e Ásia permitiu colher um 
vasto conjunto de informações médicas, provenientes de 
vários sistemas e correntes de pensamento médico da al-
tura, originários da distante China, da Índia, do Egipto ou 
da Grécia. Os conhecimentos médicos islâmicos eram bem 
conhecidos na Europa e a farmácia islâmica era bastante 
avançada para a época, por comparação com a europeia 
que havia cristalizado em torno da farmácia galénica e 
das conceções clericais da medicina. 

Na Idade Média existia um vínculo estreito e indissolú-
vel entre religião e medicina, havendo inúmeros casos em 
que a religião boicotava a capacidade de intervenção mé-
dica, subjugando o humano ao divino. Há que acrescentar 
o facto dos clérigos serem muitas vezes o pessoal adestrado 
para intervir no corpo e curar as almas (Fernández-Diáz, 
2012: 111). 

Contrariamente aos cristãos europeus, os povos islami-
zados do Médio Oriente movidos por certas declarações 
pretensamente atribuídas a Maomé, como “Buscai o sa-
ber nem que tenhais de ir até à China” ou “Quem deixa a 
sua casa para dedicar-se à ciência, segue os caminhos de 
Alá”, iniciaram uma renovação do conhecimento científico, 
e médico, traduzindo textos antigos, gregos e não só, per-
mitindo um florescimento intelectual impulsionado e pro-
tegido pelo califado de Bagdad (Lain-Entralgo, 1978: 158).

Por volta dos séculos X e XI, a medicina islâmica atingiu 
o auge com nomes importantes como Razes, Avicena ou 
Ali Abas. Na sua essência a medicina islâmica recuperou 
uma certa cultura médica greco-romana, muito influen-
ciada por Hipócrates e Galeno, ao qual misturou novos ele-
mentos da cosmovisão islâmica e a alquimia, reelaborando 
o galenismo, estruturando-o e organizando-o de forma 
mais crítica e sistematizada (Pita, 1998: 73). Na farmácia 
islâmica eram utilizadas várias dietas e alimentos como 
elemento privilegiado de cura, recorrendo-se a medica-
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mentos quando necessário, com particular destaque para 
produtos de origem vegetal, amplamente alargados pelos 
produtos persas e do extremo oriente que ali chegavam pe-
las rotas caravaneiras. Os banhos, o exercício físico apro-
priado, a proibição de ingestão de determinadas carnes e 
de bebidas fermentadas, a par de uma ampla variedade de 
produtos minerais completavam o rol terapêutico (Pita, 
1998: 76). 

As obras dos autores islâmicos ofereciam um conjunto de 
soluções terapêuticas, ou melhor de formas de lidar e gerir a 
doença diabética, que incluíam uma terapêutica nutricional, 
a mudança de estilo de vida e remédios naturais variados. 

Para as várias formas da diabetes — a quente e a fria: 
ziabites-e-har ou ziabites-e-barid — o tratamento reco-
mendado consistia na mudança de estilo de vida, bem como 
em comida e medicamentos contrários ao tipo de diabetes. 
Assim para a diabetes de tipo “quente” o arsenal terapêu-
tico era constituído por alimentos ou bebidas como cerveja, 
leite, ameixa, curgete, iogurte ou vinho de frutas. Existia 
uma série de medicamentos, sobretudo ervas, frutos, se-
mentes, folhas, flores, cascas e raízes, que complementa-
vam a terapêutica e que eram usadas individualmente ou 
compostas. As sangrias e as massagens eram os principais 
meios cirúrgicos que serviam para auxiliar a terapêutica 
principal (Zarshenas et al., 2014: 144-145). 

O advento do Período Moderno na Europa trouxe no-
vas e renovadas conceções médicas e conhecimentos, em 
parte da recuperação dos saberes greco-romanos, mas 
igualmente provenientes da experimentação e do desen-
volvimento do método científico. No campo da diabetes 
surgiram novas conceções como já apontamos no capítulo 
anterior. 

Ao nível da terapêutica pouco se acrescentou. Merece, no 
entanto, referência a visão terapêutica de Thomas Willis, 
médico e professor de Oxford e primeiro descritor euro-
peu da diabetes sacarina. Thomas Willis, era um dos mais 
destacados iatroquímicos ingleses, tendo desenvolvido a 
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sua investigação médica apoiada em vários autores, desde 
Paracelso a van Helmont, passando por Harvey até Francis 
Bacon (Lain-Entralgo, 1978: 334). 

Willis considerava que o sabor doce da urina se devia 
a um precipitado de sal e enxofre no sangue que levava 
a um processo de putrefação das substâncias orgânicas. 
Segundo esta lógica de pensamento, a terapia consistia 
em prevenir a deposição do sal e do enxofre através da 
ingestão de fluidos alcalinos e calcários e acompanhado de 
alimentos como o arroz (Schadewaldt, 1989: 52-53).

No campo do tratamento dietético é merecido um 
destaque ao primeiro tratamento racional da diabetes, 
atribuído ao cirurgião escocês John Rollo. Tendo sido ci-
rurgião militar, trabalhou nas Índias Ocidentais (Caraí-
bas) e na Grã-Bretanha no último quartel do século XVIII, 
e nutria amplos interesses ao nível médico e cirúrgico. 
Acreditando que o açúcar existente na urina formava-se 
no estômago a partir da digestão dos vegetais, advogava 
uma solução dietética que passava por eliminar todas as 
verduras e administrar uma alimentação baseada princi-
palmente em carne (Tattersall, 2009: 15-16). 

Em 1797, John Rollo publicou uma obra intitulada «An 
account of two cases of the diabetes mellitus» onde relatou 
duas observações feitas a oficiais das forças armadas bri-
tânicas e meios curativos que empregou. O primeiro caso 
que tratou foi o do Capitão Meredith da Artilharia Real, 
tendo prescrito uma dieta à base de substâncias animais 
(Rollo, 1797: 14-16), como se descreve:

•	 Pequeno-almoço: um quartilho e meio de leite mis-
turado com meio quartilho de água de cal; pão com 
manteiga.

•	 Almoço: morcelas de sangue simples, feitas com san-
gue e gordura.

•	 Jantar: carne de caça ou envelhecida; carnes gorduro-
sas ou rançosas, como a de porco. 

•	 Ceia: o mesmo que o pequeno-almoço. 
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À dieta juntava-se como bebida diária um dracma de 
sulfureto de potássio dissolvido em dez quartilhos de água, 
fricções com banha de porco pela manhã, vinte gotas de 
vinho antimonacal tartarizado e vinte e cinco gotas de 
tintura de ópio, tabaco e dedaleira ao deitar, um vesicató-
rio de meia coroa [moeda da altura] sobre cada rim, um 
comprimido de parte iguais de aloés e sabão. 

No segundo caso que tratou, o de um Oficial-General 
de 57 anos de idade, prescreveu um regime dietético em 
que ao pequeno-almoço e ceia devia comer partes iguais 
de leite, caldo de vaca ou carneiro, ovos cozidos ou ostras, 
ao almoço salchichas ou morcelas pretas sem especiarias 
ou vegetais e músculo, sopa de carne sem especiarias ou 
vegetais, carne de vaca, carneiro, porco ou caça, salmão 
ou enguias condimentadas apenas com um pouco de sal. 
Para beber água fervida, leite ou água simples, caldo de 
vaca ou carneiro (Rollo, 1797: 81-82).

John Rollo é conhecido pelas dietas com base em pro-
dutos animais, e baixa em hidratos de carbono, que impe-
diam a formação de açúcar no sangue. O sucesso aparente 
deste tratamento, que diminuía a sede e a urina excessiva 
tornou-se no método de tratamento preferido dos médicos 
até ao final do século XIX. 

Um dos relatos autobiográficos acerca do tratamento da 
diabetes surgiu em meados de Oitocentos pela mão de John 
M. Camplin, que também era médico. Camplin considerava 
que a carne gordurosa e ovos eram os melhores alimentos 
para a sua dieta, mas que provocava desordens biliares. Con-
siderava que o peixe era muito proveitoso para os diabéti-
cos, achava o pão escuro mais doce do que o pão de farinha 
fina e não desaprovava o uso do leite. Ao contrário de Rollo, 
Camplin não via inconveniente no uso de produtos vegetais, 
especialmente as crucíferas, considerando que o repolho, a 
couve-flor, os brócolos, a couve de Bruxelas, a couve do mar e 
mesmo os espinafres não apresentavam inconveniente para 
o diabético. Como bebidas aconselhava a água, o leite e os 
brandies, mas desaconselhava o vinho (Camplin, 1860: 6-9).
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Nesta senda seguiram-se ao longo do século XIX ou-
tras dietas promissoras de cura. Frederick William Pavy 
aconselhava uma alimentação sem o pão, propondo como 
substitutos o pão de glúten, inventado em França, bolos 
de farelo e de amêndoa, este último inventado por Pavy 
por não conter amido (Tattersall, 2009: 20). Nos finais de 
Oitocentos, outros regimes se seguiram como o de Arthur 
Scott Donkin e a sua dieta de leite desnatado, com exclusão 
total de outros alimentos, a de Carl von Nooren e a cura 
de aveia em que os doentes tinha uma dieta de vários dias 
sem hidratos de carbono, seguidos de um ou dois dias de 
vegetais e mais alguns dias de aveia. Na década de 1870 
Apollinaire Bouchardat após verificar que durante o cerco 
de Paris na Guerra Franco-prussiana a glicose desapa-
recia da urina dos diabéticos preconizou uma dieta da 
fome, aconselhando os diabéticos a comer o menos possível  
(Tattersall, 2009: 21-23). 

Entrados no século XX, as dietas continuavam a ter uma 
função importante visto não existir um tratamento eficaz. 
Um médico norte-americano, Frederick Allen (1876–1964), 
dedicou três anos de estudo exaustivo à diabetes, entre 
1909 e 1912, tendo publicado uma importante obra com 
mais de mil e cem páginas sobre a doença, «Studies Con-
cerning Glycosuria and Diabetes» (1913). Allen fez nume-
rosas experiências com cães, administrando baixas doses 
de hidratos de carbono para mostrar que os cães se man-
tinham relativamente bem. A esta dieta baixa em hidratos 
de carbono, chamou a dieta dos esquimós — uma vez que 
estes comiam muito poucos hidratos de carbono — que 
julgava ser a forma de alimentação mais saudável, por opo-
sição à dieta hindu, que considerava ser a mais propícia à 
diabetes pela enorme quantidade de hidratos de carbono 
que a sua alimentação comportava (Allen, 1913: 152 e 595).

Em 1919, Allen e mais dois investigadores do Rocke-
feller Institute for Medical Research, os médicos Edgar 
Stillman e Reginald Fitz, publicaram um importante es-
tudo de 874 páginas sobre o tratamento dietético da dia-
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betes. Em «Total dietary regulation in the treatment of 
diabetes», os autores abordaram aspetos como o plano 
geral de tratamento dietético, os cuidados rotineiros do 
diabético, o tratamento até à cessação da glicosúria, o tra-
tamento após a cessação da glicosúria, o exercício físico, 
as complicações advindas da diabetes, obesidade, here-
ditariedade e outras desordens (Allen, Stillman, & Fitz, 
1919). Tendo este sido um estudo clínico e científico, deve 
salientar-se que Allen não propunha uma dieta baseada em 
alimentos muitos específicos como John Rollo, mas uma 
dieta baseada em quantidades e porções de alimentos, isto 
é, apesar de se privilegiar uma dieta com o mínimo de 
hidratos de carbono, eles eram admitidos desde que em 
quantidades baixas e controladas, como deixou claro no 
seu estudo. Allen propunha uma verdadeira aritmética ali-
mentar onde as quantidades eram matematicamente con-
troladas, como se pode perceber pela seguinte passagem:

A ration of 30 calories per kilogram for a weight of 50 ki-
lograms means 1500 calories for the day. Since the foods 
chosen for carbohydrate and those chosen for protein 
together represents 180+1157=1337 calorie, this leaves 
163 calories yet to be supplied in the form of fat. It is now 
necessary to divide the 163 calories by 9, this showing 
18gm. as the quantity of fat needed. This could be supplied 
by 18gm. of olive oil, or 24 gm. of butter, or the equivalent 
in any other fat (Allen et al., 1919: 165-166). 

Ainda neste período pré-insulina há que referenciar um 
nome incontornável da diabetologia mundial como foi Elliott 
Joslin. Joslin foi igualmente um adepto do jejum e subnutri-
ção como forma de reduzir o açúcar no sangue. Em 1916 
lançou um artigo acerca do tratamento da diabetes mellitus, 
onde reconheceu que a subnutrição, assente na redução dos 
hidratos de carbono e gorduras, ajudava ao tratamento da 
diabetes e permitia baixar rapidamente os níveis de açúcar 
no sangue bem como evitar o coma diabético (Joslin, 1916: 
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676). Todavia, não radicalizava o tratamento, permitindo a 
ingestão de algumas gramas de hidratos de carbono assim 
que a urina do diabético estivesse livre de açúcar por mais 
de 24 horas, obtidas a partir de vegetais. Mas, assim que 
fosse detetado açúcar na urina o jejum deveria ser nova-
mente adotado por mais 24 horas (Joslin, 1916: 683).

Pouco anos depois lançou um importante manual para 
a utilização comum de doentes e médicos ao nível da edu-
cação do diabético, com o propósito de fazer aumentar o 
conhecimento sobre a diabetes por parte dos médicos, mas 
sobretudo nos doentes, porque como afirmou Joslin “There 
is no satisfaction in treating ignorant diabetics” (Joslin, 
1919: vii). Joslin desenvolveu uma aritmética do diabético 
com o objetivo de ensinar os doentes a controlarem a sua 
alimentação. As medidas de peso e capacidade eram subs-
tituídas por artefactos do quotidiano dos doentes como 
colheres de sopa ou sobremesa, copo, etc. explicitando de-
pois as quantidades que o doente deveria ingerir sem se 
desviar dos objetivos terapêuticos. 

A alimentação, e a terapêutica alimentar, desempenhou 
um importante papel no tratamento da diabetes no período 
pré-insulina, mas não foi o único meio. Paralelamente aos 
tratamentos clínicos, a investigação laboratorial em torno 
do pâncreas veio trazer novidades terapêuticas nos finais 
do século XIX, nomeadamente a opoterapia com extratos 
pancreáticos. No campo endocrinológico a opoterapia já 
era conhecida, tratando-se várias patologias do foro endo-
crinológico com extratos de tiroide, gónadas, etc.

No campo diabetológico foram feitas, desde finais do 
século XIX, várias tentativas de tratar a diabetes com 
extratos pancreáticos. Em 1892, Capparelli usou uma 
solução contendo extratos obtidos da trituração de pân-
creas fresco num cão tornado diabético pela extirpação do 
pâncreas, observando que 36 horas mais tarde o açúcar 
contido na urina começou a diminuir. No ano seguinte, 
em 1893, o francês Comby obteve efeitos pela administra-
ção de uma injeção hipodérmica de suco pancreático de 
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porquinho-da-índia num doente de 25 anos com diabetes 
grave (Leickert, 1989: 397). 

Os casos de tratamento com extratos pancreáticos 
multiplicaram-se nos anos seguinte, marcando uma 
tendência e como que abrindo caminho à descoberta da 
insulina. Em 1893, o italiano Battistini publicou o resul-
tado de dois doentes tratados com soluções de glicerina e 
pâncreas fresco de vitelo, Wood e Hale-White usaram in-
jeções de suco pancreático em doentes e Knowsley Sibley 
afirmou ter tido bons resultados com pâncreas cozido. 
Em 1894, Vanni descreveu uma redução de glicosúria 
em animais pancreatectomizados depois da injeção de 
extratos pancreáticos e em 1895 Ausset verificou que a 
glicose baixara em cães, a quem tinham sido retirados os 
pâncreas, depois de comerem pâncreas cozinhado e pres-
creveu o mesmo tratamento aos seus doentes (Leickert, 
1989: 398). 

Nos inícios do século XX, Zuelzer realizou algumas ex-
periências com coelhos, tendo administrado a 19 de setem-
bro de 1903 num coelho de 3,3 kg 1cc de suco suprarrenal 
e 2cc de extratos pancreáticos, cujo resultado foi pouca 
urina e zero açúcar. No dia seguinte administrou as mes-
mas doses num coelho de 4,3 kg e a 21 de setembro não 
existia açúcar na urina. Como disse Leickert (1989: 399), 
Zuelzer interpretou mal o mecanismo de ação do extrato 
pancreático em termos da existência de um antagonismo 
entre adrenalina/insulina e não fez uma descrição do mé-
todo de extração da preparação pancreática, pelo que os 
resultados pareceram na altura convincentes. Em 1908, 
Zuelzer deu-lhe o nome de acomatol mas não teve os pro-
gressos desejados. 

Nesta altura, as experiências multiplicaram-se, com 
vários médicos e investigadores a administrar extratos 
de pâncreas aos diabéticos, percebendo-se que existia 
uma relação terapêutica entre o pâncreas e o tratamento 
da diabetes. Já depois da I Guerra Mundial, no início do 
segundo decénio do “século da ciência”, uma descoberta 
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viria a mudar o rumo da diabetologia. No Canadá, dois 
investigadores descobriram no verão de 1921 a insulina.

3.3
“A mysterious something”: à descoberta da insulina

A descoberta da insulina não é um fenómeno descontex-
tualizado, que aconteceu por mero acaso. É resultado de 
um longo processo, remontando ao século XIX, de procura 
de um agente antidiabético. Como já mencionamos, foram 
vários os médicos e investigadores que tentaram tratar a 
diabetes por meio da organoterapia, recorrendo a extratos 
de pâncreas, embora nenhum tenha tido sucesso. Parecia 
óbvio que a breve prazo uma nova hormona seria desco-
berta e quando fosse, Jean de Meyer, propôs em 1909 que se 
chamasse insulina (Ionescu-Tirgoviste & Buda, 2017: 306).

Em 1923, a academia sueca atribuiu o Prémio Nobel da 
Medicina e Fisiologia a Frederick Banting e John Macleod 
do Departamento de Fisiologia da Universidade de Toronto, 
não obstante o processo tenha sido conturbado e tenha des-
poletado reclamações por parte do alemão George Zuelzer, 
dos norte-americanos Ernest Scott e John Murlin e do ro-
meno Nicolae Paulescu (Leiva, Brugués, & Leiva-Pérez, 
2011: 449).

Quanto a George Zuelzer, já dissemos que as suas expe-
riências com o acomatol saíram malogradas após a morte 
de um doente e efeitos secundários nos restantes. Recla-
mou a sua primazia na descoberta de um agente antidiabé-
tico, mas sem ter mostrado um sucesso evidente. Imigrou 
posteriormente para os Estados Unidos da América em 
1934, como refugiado judeu e continuou a prática clínica. 

Em relação a Ernest Scott, na altura investigador do 
Departamento de Fisiologia da Universidade de Columbia, 
argumentou que a administração de extrato pancreático 
de animal adulto, publicado por Banting e Best, reprodu-
zia as suas experiências. John Murlin, do Laboratório de 
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Fisiologia da Universidade de Cornell também havia rea-
lizado experiências similares aos demais com extratos 
pancreáticos (Leiva et al., 2011: 449-450).

Porém, a literatura destaca um caso mais flagrante da 
descoberta da substância segregada pelo pâncreas endó-
crino que permitia a homeostase da glicose, a de Nicolae 
Paulescu (1869–1931). Paulescu nasceu em Bucareste na 
Roménia, mas foi para Paris cursar medicina em 1888, 
sendo externo do hospital em 1892 e depois interno sobre a 
orientação de Étienne Lancereaux, que havia desenvolvido 
estudos anatomoclínicos sobre a diabetes, tendo sido o pri-
meiro médico a suspeitar de uma ligação entre a diabetes 
e o pâncreas, a classificar a diabetes entre diabetes gorda 
(diabetes tipo 2) e diabetes magra (diabetes tipo 1) e a in-
troduzir o termo diabetes pancreática (Ionescu-Tirgoviste 
& Buda, 2017: 305; Lestradet, 1993: 62). Após o curso de 
medicina, ao que juntou cursos de bioquímica e fisiologia, 
Paulescu foi trabalhar com Lancereaux no Hôpital Notre 
Dame du Pérpetuel Secours, tendo publicado vários artigos 
sobre temas endocrinológicos. 

O interesse de Paulescu pela diabetes remonta a 1899, 
quando realizou trabalhos conjuntos na Sorbonne com 
o Professor Albert Dastre (1844–1917), que lhe confiou o 
estudo de vários problemas ainda obscuros da fisiologia, 
entre os quais o isolamento do produto ativo da secreção in-
terna do pâncreas. Orientou os seus estudos durantes três 
anos neste sentido. Os trabalhos foram depois interrom-
pidos para continuar a investigação sobre a pituitária, ao 
que se juntou a nomeação de Paulesco como professor agre-
gado de fisiologia da Faculdade de Medicina de Bucareste, 
tendo regressado à Roménia para nunca mais voltar a 
França devido a complicações de saúde (Ionescu-Tirgoviste 
& Buda, 2017: 306; Lestradet, 1993: 62; Medvei, 1984: 463). 

Ciente de que não conseguiria encontrar o agente te-
rapêutico sem entender a fisiopatologia da diabetes dedi-
cou os catorze anos seguintes ao estudo da diabetes. Em 
1916, as suas experiências resumiam-se à injeção de uma 
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solução aquosa contendo extratos pancreáticos num cão 
diabético, que havia temporariamente melhorado após 
a administração do preparado. As experiências foram 
depois interrompidas pela ocupação alemã da Roménia 
durante a I Guerra Mundial, comandada pelo marechal 
August von Mackensen, tendo os laboratórios sido fe-
chados e a publicação dos seus trabalhos impossibilitada  
(Ionescu-Tirgoviste & Buda, 2017: 311; Lestradet, 1993: 62). 

Em 1920 editou o segundo tomo do «Traité de Physiolo-
gie Médicale», que escreveu com Lancereaux, onde incluiu 
os resultados pormenorizados das observações sobre os 
efeitos dos extratos pancreáticos nos cães diabéticos (Leiva 
et al., 2011: 451; Lestradet, 1993: 63).

Em 1921, a reabertura do laboratório de Paulescu per-
mitiu-lhe retomar os seus trabalhos, tendo confirmado as 
observações anteriores. Nesse ano apresentou várias co-
municações à Sociedade Romena de Biologia — 21 de abril, 
19 de maio e 23 de junho — tendo publicado um conjunto 
de trabalhos no «Comptes rendus hebdomadaires de la 
Societé de Biologie» em 1921. Um dos trabalhos dizia res-
peito à ação do extrato pancreático injetado no sangue no 
sangue de um animal diabético (Paulesco, 1921a), outro 
sobre a ação do extrato pancreático num animal normal 
(Paulesco, 1921b), um terceiro trabalho sobre a influência 
da quantidade de pâncreas empregue para preparar o ex-
trato injetado no sangue do animal diabético (Paulesco, 
1921c) e um último trabalho sobre a influência do tempo 
decorrido desde a injeção intravenosa do extrato pancreá-
tico no animal diabético (Paulesco, 1921d). Das experiên-
cias feitas pôde concluir que:

Si, chez un animal, diabétique par ablation du pancréas, 
on injecte dans une veine jugulaire, un extrait pancréati-
que, on constate une diminution, ou même une suppres-
sion passagère, de hyperglycémie, qui peut être remplacée 
par l’hypoglycémie, et aussi une diminution ou même une 
suppression passagère de la glycosurie. L’expérience sui-
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vante, prise entre plusieurs semblables, servira de preuve 
[…] Si, chez un animal, diabétique par ablation du pancréas, 
on injecte dans une veine jugulaire, un extrait pancréati-
que, on constate une diminution notable de l’acétonémie, 
ainsi que de l’acétonurie (Paulesco, 1921a: 556-557). 

No mês de agosto de 1921 publicou ainda um extenso 
artigo intitulado «Recherche sur le rôle du pancréas dans 
l’assimilation nutritive» (Paulesco, 1921e) no Archives In-
ternationales de Physiologie onde descreveu a técnica de 
purificação dos extratos e um conjunto alargado de expe-
riências desenvolvidas com a administração dos extratos 
pancreáticos. 

As conclusões a que o médico romeno chegara neste fa-
moso artigo foram, segundo Ionesco-Tirgoviste & Buda 
(2017: 311), a verdadeira certidão de nascimento da insulina, 
tanto mais que Macleod, Banting e Best eram conhecedo-
res deste artigo quando empreenderam as suas experiên-
cias, por isso Macleod apressou-se a pedir a James Collip, 
um químico da Universidade de Alberta, para se juntar à 
equipa e ajudar a purificar os extratos (Ionescu -Tirgoviste 
& Buda, 2017: 313), algo que Paulescu não tinha conseguido.

Entre as conclusões de Paulescu, destaca-se o facto de 
uma injeção de extratos pancreáticos, em animais a quem 
foram extraídos o pâncreas, provocar uma supressão pas-
sageira da hiperglicemia e uma diminuição ou supressão 
da glicosúria, uma diminuição da ureia sanguínea e uri-
nária e ainda uma diminuição da acetonemia e acetonúria. 
Os efeitos dos extratos sobre a glicemia iniciavam-se logo 
após a injeção atingindo o pico em 2 horas e prolongando-
se até 12 horas (Paulesco, 1921e: 109). O mesmo acontecia 
com injeções em animais normais. 

No ano seguinte, a 10 de abril de 1922, Paulescu obteve 
do Ministério da Indústria e do Comércio Romeno uma 
patente de invenção, a patente 6254, intitulada «A pan-
creina e o seu processo de fabricação» (Lestradet, 1993: 
63), mostrando o seu interesse em conceber um método 
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eficaz no tratamento da diabetes. Se bem que esta poderia 
ter constituído a história da descoberta da insulina, o facto 
é que a descoberta “oficial” desta hormona coube a dois 
canadianos, Frederick Banting e Charles Best.

Embora o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia de 
1923 tenha distinguido apenas Banting e Macleod, dei-
xando Best e Collip de fora dos laureados, o seu papel foi 
decisivo para o isolamento e preparação da insulina.

Cada um dos investigadores representou um papel im-
portante, e mesmo determinante, para a descoberta da 
insulina. A ideia de isolar o agente pancreático antidiabé-
tico pode ser atribuída a Frederick Banting. Nascido numa 
zona rural do estado de Ontário em 1891, mudou-se para 
Toronto em 1912 para prosseguir estudos em medicina na 
prestigiada Universidade de Toronto. Devido ao envolvi-
mento do Reino Unido na I Guerra Mundial, declarando 
guerra à Alemanha após esta ter invadido a Bélgica em 
agosto de 1914, o Canadá como parte do Império Britânico 
entrou automaticamente em guerra (Riendeau, 2007: 239). 
No computo geral cerca de 625 mil canadianos estiveram 
envolvidos na I Guerra Mundial, um dos quais foi o des-
cobridor da insulina, Frederick Banting. 

Devido à pressão que a guerra estava a causar, o quinto 
ano do curso de medicina frequentado por Banting foi en-
curtado e realizado no verão de 1916. Os resultados dos 
exames saíram em dezembro e todos os aptos foram envia-
dos para guerra. O Capitão Banting, que já servia durante 
dois anos o Canadian Army Medical Corps como voluntá-
rio, foi enviado, em 1917, para o Granville Canadian Special 
Hospital em Buxton na Inglaterra e depois para a frente de 
batalha em Cambrai onde serviu como cirurgião em 1918 
(Bankston, 2002: 19-20; Bliss, 2017: 46). Ferido num braço 
durante uma ofensiva, fez um torniquete no próprio mem-
bro e continuou a tratar as tropas feridas, contrariando 
as instruções do seu superior, o Major L. C. Palmer, o que 
lhe valeu mais tarde uma das mais altas condecorações 
de guerra, a Military Cross (Bankston, 2002: 21). Depois 
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de um período de convalescença em Inglaterra, voltou em 
1919 ao Canadá, trabalhando no Sick Children Hospital de 
Toronto e depois exercendo clínica privada em London e 
trabalhando como demonstrador em cirurgia e anatomia 
na Western University Ontario. 

O interesse pela diabetes começou justamente quando 
teve de preparar uma palestra sobre metabolismo dos hi-
dratos de carbono para os estudantes de fisiologia (Bliss, 
2017: 48-50). Mais tarde a leitura de um artigo de Moses 
Barron sobre a relação das ilhotas de Langerhans e a dia-
betes, publicado na revista «Surgery, Gynecology and Obs-
tetrics», pô-lo no caminho da descoberta da insulina. 

Numa noite particularmente difícil em que não conse-
guia adormecer refletiu sobre a palestra que havia dado e 
no artigo de Barron sobre a ligação experimental do ducto 
pancreático e a subsequente degeneração do mesmo, pen-
sando que permitiria obter uma secreção interna indepen-
dente ou isenta da secreção externa (Bliss, 2017: 49-50). 
Escreveu no seu caderno de apontamentos: “Diabetus: 
Ligate pancreatic ducts of dogs. Keep dogs alive till acini 
degenerate leaving Islets. Try to isolate the internal secre-
tion of these to relieve glycosurea” (Banting, 1920). 

Incapaz de encontrar condições para desenvolver a 
experiência na Western University Ontario, e depois de 
consultar os professores Miller e Crane, aproveitou uma 
ida a Toronto, para participar num casamento, para abor-
dar o Prof. John Macleod da Universidade de Toronto. 
Após várias tentativas e decorridos vários meses, Banting 
decidiu deixar o seu trabalho em London e regressar a 
Toronto para levar a cabo as experiências. Realizou vá-
rias reuniões preparatórias com Macleod tendo também 
conhecido James Collip, um professor da Universidade de 
Alberta doutorado em bioquímica, numa dessas reuniões, 
e que acabou por participar na purificação da insulina. 
Macleod apresentou-lhe depois dois estudantes do quarto 
ano, Charles Best (1899–1978) e Clarke Noble (1900–1978), 
que iriam ser os assistentes em meses alternados. Em maio 
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de 1921, prepararam o laboratório e deram inicio às pri-
meiras experiências (Bliss, 2017: 51-58). Best sabia como 
proceder às necessárias análises sanguíneas, que Banting 
ignorava, que permitia fazer o controlo da glicosúria e as-
sim verificar a eficácia dos testes terapêuticos. 

Macleod ausentou-se para férias na Europa e Banting 
e Best seguiram com as experiências no laboratório, se-
guindo os conselhos de Macleod. Após numerosas ex-
periências malogradas, em agosto de 1921 extraíram o 
pâncreas a mais dois cães, sendo que trataram um com 
os extratos, que sobreviveu, e outro serviu para controlo, 
que morreu após quatro dias. Um importante passo em 
frente fez-se em dezembro quando decidiu usar álcool para 
fazer o extrato. Por essa altura, James Collip juntou-se à 
equipa, ele que tinha estudado o efeito do pH do açúcar no 
sangue enquanto bolseiro do Instituto Rockefeller. Collip 
fora chamado para ajudar com a purificação da insulina, 
mostrando que os extratos ácido-alcoólicos de todo o pân-
creas adulto era mais efetivo que os extratos obtidos pela 
complicada ligação do ducto pancreático (Medvei, 1984: 
469). Collip começou então a produzir extratos purificados, 
testando-os em coelhos e depois em cães com sucesso, pro-
vando que a substância fazia diminuir o açúcar no sangue 
das cobaias (Tattersall, 2009: 57). Segundo o próprio Collip 
tinham descoberto “alguma coisa misteriosa” a partir do 
pâncreas de animais, que quando injetada num cão total-
mente diabético fazia desaparecer os sintomas cardinais 
da doença (Bliss, 2017: 84). 

Enquanto James Collip realizava o seu trabalho de la-
boratório, Frederick Banting e Charles Best passaram a 
semana de 12 a 16 de dezembro a trabalhar na adminis-
tração do novo extrato. A primeira injeção de extratos 
produzidos de todo o pâncreas funcionou num cão a 11 de 
dezembro. No dia seguinte, o extrato alcoólico do pâncreas 
também funcionou administrado através de um tubo por 
via estomacal, reduzindo o açúcar no sangue em quatro 
horas. No dia 14 injetaram extratos de fígado, baço, ti-
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roide e timo, produzidos através dos mesmos procedimen-
tos do que os extratos pancreáticos, não tendo nenhum 
produzido efeitos (Bliss, 2017: 101). Face à ineficácia dos 
extratos utilizados na experiência, os investigadores ca-
nadianos concluíram que não havia dúvidas acerca das 
propriedades terapêuticas do extrato pancreático no tra-
tamento da diabetes.

A 20 de dezembro de 1921, a insulina foi testada num 
humano por via oral, Joseph Gilchrist, amigo e colega de 
turma de Banting, mas sem resultados aparentes (Cardoso, 
Rodrigues, Gomes, & Carrilho, 2017: 112). A 30 de dezem-
bro de 1921, na sessão da Sociedade Americana de Fisiolo-
gia, presidida por Macleod que decorreu na Universidade 
de Yale, Banting apresentou uma comunicação em coauto-
ria com Best e Macleod intitulada «The beneficial influen-
ces of certain pancreatic extracts on pancreatic diabetes» 
perante uma audiência muito crítica onde se encontrava 
Allen, Joslin, Kleiner, Scott, Carlson e o diretor geral da 
farmacêutica Eli Lilly (Bliss, 2017: 104).

O primeiro teste com injeção de insulina num humano 
— de extratos preparados por Best — ocorreu poucos 
dias depois, a 11 de janeiro de 1922 no Hospital Geral de 
 Toronto. O doente era Leonard Thompson, um adolescente 
de 14 anos reduzido a pele e ossos sob o cuidado clínico do 
Dr. Walter Campbell, e que tinha estado submetido à dieta 
de Allen desde 1919. Pesava apenas 29,5 kg quando lhe foi 
injetada a primeira insulina. Mas, a primeira injeção não 
teve os resultados esperados, pelas impurezas contidas 
nos extratos (Bliss, 2017: 113). 

Encontrar o princípio ativo contido nos extratos pan-
creáticos foi a grande missão de James Collip, que incansa-
velmente misturou, filtrou, destilou, evaporou, concentrou, 
diluiu e centrifugou vezes sem conta os extratos até obter 
um pó livre de impurezas e suficientemente potente para 
tratar a diabetes. Com efeito, a 23 de janeiro, Collip visi-
tou Banting por volta das cinco e meia da tarde para lhe 
comunicar que tinha conseguido. Apenas doze dias depois 
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da primeira experiência falhada com Leonard Thompson, 
os tratamentos recomeçaram. Às 11 horas da manhã, o Dr. 
Campbell administrou 5cc. da insulina produzida por 
Collip em Leonard, seguida de 20cc. de tarde e mais duas 
doses de 10cc. no dia seguinte, tendo a glicosúria quase 
desaparecido (Bliss, 2017: 117-121). A recuperação, com a 
eliminação completa da glicose e da cetonemia na urina, 
demorou cerca de dez dias, tendo Leonard vivido até 1935, 
quando morreu de pneumonia (Tattersall, 2009).

Em fevereiro de 1922, Banting e Best publicaram um 
artigo descrevendo as suas experiências e testes com in-
sulina, intitulado «The Internal secretion of the pancreas» 
(Banting & Best, 1922), onde não mencionaram os traba-
lhos de Paulesco no estado da arte, embora tendo apresen-
tando conclusões similares às do médico romeno. 

No mês seguinte, Banting, Best, Collip, Campbell e  
Fletcher publicaram um relatório preliminar — «Pancreatic 
extracts in the treatment of diabetes mellitus» — no Cana-
dian Medical Association Journal com os resultados clíni-
cos da terapêutica com insulina em Leonard Thompson. 
Deve referir-se que a introdução da insulina no trata-
mento da diabetes permitiu por outro lado modificar a 
dieta dos doentes, introduzindo alimentos mais ricos em 
hidratos de carbono. No artigo vem ainda descrito que 
outros seis diabéticos internados no Hospital Geral de  
Toronto, e sujeitos à terapêutica com insulina, melhoraram 
o seu estado clínico:

[…] improvement a certain change in the skin, the appea-
rance of the eyes, the behavior of the patient, his mental 
and psychic activity, and the physical evidences, as well 
as his testimony, of the increase vigor and desire to use 
his muscles. Under present day treatment, such improve-
ment occurs in diabetic free from acetone but is undoub-
tedly more striking in patients recovering from a ketosis 
(Banting, Best, Collip, Campbell, & Fletcher, 1922: 145)
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A 25 de fevereiro realizou-se um acordo com o Con-
naught Anti-Toxin Laboratories, uma organização sem fins 
lucrativos sediada na Universidade de Toronto, para pro-
duzir insulina no Canadá (Cardoso et al., 2017: 113). A de-
monstração de Banting e Best de que era possível produzir 
insulina a partir de pâncreas bovino despoletou o interesse 
e cativou os grandes grupos farmacêuticos. A dupla de in-
vestigadores canadianos patenteou o processo de produ-
ção e ofereceu-a à Universidade de Toronto, que tratou de 
formar um comité de aconselhamento da administração 
da insulina. A produção comercial da hormona começou 
em maio de 1922, quando a Universidade de Toronto con-
cordou em cooperar com a farmacêutica norte-americana 
Eli Lilly Company dando-lhe a exclusividade de produção 
durante um ano, que com a sua equipa de engenheiros pro-
duziu extratos mais puros e potentes e comercializou -os 
em larga escala (Stylianou & Kelnar, 2009: 301; Tattersall, 
2009: 64). A insulina dos laboratórios Lilly foi depois dis-
tribuída por um grupo de especialistas em diabetes no  
Canadá e Estados Unidos para continuar as investigações. 
A insulina tomava a forma de uma solução aquosa a ser 
administrada hipodermicamente, uma vez que a sua toma 
oral não produzida qualquer efeito (Connaught Medical 
Research Laboratories, 1923: 1-2). A insulina sintética apa-
receria apenas em 1965, tornado desnecessária as enormes 
necessidades de pâncreas de origem animal para produzir 
esta hormona tão necessária aos diabéticos. 

A apresentação da descoberta do grupo de Toronto 
foi feita oficialmente a 3 de maio de 1922 no encontro 
da Association of American Physicians em Washington 
D.C. por John Macleod, com uma comunicação intitulada 
«The effect produced on diabetes by extracts of pancreas» 
(Banting, Best, Macleod, et al., 1922). Banting e Best não es-
tiveram presentes na apresentação desta novidade cientí-
fica, segundo se sabe devido aos elevados custos da viagem. 

Face a tão importante descoberta e ao alcance que a 
insulinoterapia veio a trazer, o reconhecimento da co-



64

munidade científica internacional não tardou a fazer-se 
sentir. Em 1923, Banting foi nomeado conjuntamente com 
Macleod para o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia, que 
acabariam por ganhar pela descoberta da insulina. Porém 
duas pessoas da equipa ficaram de fora das nomeações, 
Best e Collip. Charles Best que havia estado envolvido em 
todo o processo desde o início, incluso no trabalho experi-
mental do verão de 1921 quando Macleod estava de férias 
na Europa, não foi mencionado pela Academia Sueca. Na 
altura Best era visto apenas como um técnico que ajudara 
no laboratório, já que só terminaria o curso de medicina 
em 1925. Nos anos seguintes à descoberta ganhou vários 
prémios e bolsas de estudo, tendo ido para Inglaterra tra-
balhar com Henry Dale, regressando mais tarde a Toronto 
para assumir funções de docente e chefe do departamento 
de fisiologia na universidade (“Charles Best: the codisco-
verer of insulin,” 1978: 1167). 

Quando Banting soube que Best tinha ficado de fora do 
prémio e que Macleod ganhara com ele o Nobel da Medi-
cina ficou furioso e ponderou recusar o prémio. Dividiu 
metade do prémio com Best — cerca de quarenta mil dóla-
res — e fazia questão de mencionar o nome de Best como 
coautor da descoberta nas entrevistas e intervenções que 
fazia. Macleod por seu lado dividiu o prémio com Collip, 
que tinha sido imprescindível na obtenção química da in-
sulina (Bankston, 2002: 48; Lestradet, 1993: 66).

Quanto a Banting, teve uma carreira fulgurosa desde os 
primeiros anos da descoberta, com a nomeação a Demons-
trador Sénior em Medicina na Universidade de Toronto em 
1922, sendo depois nomeado Consultor Médico Honorário 
do Toronto General Hospital, do Hospital for Sick Children, 
e do Toronto Western Hospital e ainda em 1923 passou a 
receber uma pensão anual vitalícia de $7500 dólares do 
Parlamento Canadiano. Membro de várias agremiações 
científicas e elevado ao grau de Cavaleiro, Sir Frederick 
Banting morreria em 1941 num desastre aéreo (“Frederick 
G. Banting — Biographical,” s/d). 
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4
Conceções da diabetes
na medicina portuguesa

entre os séculos
XVI e XVIII 

Ao longo dos últimos séculos, a diabetes parece não ter 
sido uma doença muito comum. Os vários autores ante-
riormente citados corroboram da opinião de que os casos 
existentes seriam sobretudo casos de diabetes hereditária 
(tipo 1), existindo um conjunto restrito de casos reportados 
pelos médicos ao longo dos séculos. Ao contrário do que as-
sistimos hoje nas sociedades ocidentais e ocidentalizadas, 
com estilos de vida mais passivos e sedentários e dietas 
alimentares desacuadas, nos séculos que precederam a in-
dustrialização e o desenvolvimento social moderno, a dia-
betes não era um problema tão grave quanto as doenças 
infetocontagiosas, como a tuberculose, a sífilis ou a cólera. 

As primeiras descrições e indicações terapêuticas sobre 
a diabetes no Renascimento em Portugal surgiram pela 
pena de João Rodrigues nascido em Castelo Branco, mais 
conhecido como Amato Lusitano. Amato Lusitano viveu 
entre 1511 e 1568, e foi um importante médico português 
do seu tempo, embora a sua carreira tenha sido feita quase 
toda fora de Portugal. 

Durante o Renascimento, a medicina europeia man-
teve em vários aspetos uma certa continuidade da Idade 
Média, quer em termos de doutrinas quer na terapêutica 
(Park, 1997: 66), já que uma boa parte do “renascimento” 
passou pela recuperação dos cânones greco-latinos, o que 
significou um recuperar das obras dos autores clássicos 
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a que já fizemos menção anteriormente. Como referiu 
Maximiano Lemos,

A tomada de Constantinopla em 1453 fez afluir à Itália 
grande número de sábios que ensinaram o Grego e tra-
duziram para latim algumas obras de Hipócrates. Data 
dessa época a descoberta de alguns manuscritos que se 
haviam extraviado por completo, tais como as obras de 
Celso, de Paulo de Egino, etc.

A descoberta destes manuscritos seria, porém, de pe-
quena utilidade para as ciências médicas, se pouco antes 
não se realizasse a invenção da imprensa (Lemos, 1991b: 
181). 

No início do Renascimento predominaram os autores 
do Período Clássico e Idade Média, sobretudo os médicos 
islâmicos, que seriam conhecidos profusamente na Europa 
devido à invenção da imprensa, o que permitiu multiplicar 
os exemplares impressos. Anteriormente apenas existiam 
algumas cópias manuscritas, pelo que era necessário tor-
nar o conhecimento médico acessível a mais profissionais 
(e curiosos) quer em grego, latim ou árabe quer em línguas 
vernáculas (Park, 1997: 67 e 74). 

Por outro lado, a expansão europeia e a colonização de 
territórios em vários continentes, iniciada por portugue-
ses e espanhóis, permitiu descobrir novas substâncias de 
origem vegetal e mineral que rapidamente integraram a 
farmacologia médica da altura. Todavia, em Portugal deve 
assinalar-se que o estabelecimento da Inquisição levou à 
emigração forçada de minorias religiosas, como os judeus 
para outros países, sendo numerosos os médicos de origem 
judaica que decidiram partir. 

Foi o caso de Amato Lusitano, que cedo partiu para a 
Universidade de Salamanca para estudar medicina, onde 
ganhou fama e respeito, visto que aos dezoito anos de 
idade lhe foram confiadas pelos seus mestres em Cirurgia 
duas enfermarias nos Hospitais de Santa Cruz e de Santa 
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Branca. Após finalizar o curso de cirurgia e medicina re-
gressou a Portugal para em 1534 sair definitivamente do 
país para se fixar em Antuérpia. A criação de um tribunal 
apostólico — o Santo Ofício — em 1531, e depois revogado, 
e definitivamente instalado em 1536 impeliu numerosos ju-
deus e mesmo cristãos-novos a deixar o país, sendo Amato 
um deles. Fixou-se depois em várias cidades italianas como 
Ferrara, Ancona, Florença, Veneza, Pésaro, passando tam-
bém pela Polónia, Roménia, Dalmácia e finalmente Saló-
nica, já sobre domínio otomano, onde se declarou judeu e 
praticou a sua religião (Lemos, 1991b: 190-194). 

Segundo Ferreira de Mira (1947: 110), Amato Lusitano 
deixou duas grandes obras, os comentários a «Dioscóri-
des» d’Anazarba — um tratado de farmacologia — e as 
«Centúrias de Curas Medicinais», sendo nesta última que 
encontramos referências à diabetes e ao seu tratamento. 

A conceção de doença diabética presente nas «Cen-
túrias» ia de encontro a uma visão galénica da doença. 
A doença era tida como um achaque dos rins, devido ao 
calor existente na região renal e acompanhada de uma 
sede insaciável, como ficou registado no comentário à Cura 
XCIV: “Diabetes é passagem contínua de urina ou mais 
verdadeiramente de uma poção não modificada, como a 
lienteria dos alimentos, doença proveniente de uma tem-
peratura cálida dos rins com sede insaciável” (A. Lusitano, 
2010: 278). A noção de Amato era essencialmente a dos 
médicos antigos, de Galeno a Avicena, já que a doença con-
tinuava a ser rara, isto é, uma doença devido à fraca capa-
cidade retentiva dos rins que levavam à tríade da poliúria, 
polidipsia e marasmo. O autor refere só ter visto um doente 
diabético, um romano, que segundo ele “incorreu nesta 
doença por ter comido em demasia picado com pimenta, 
mas facilmente foi tratado e curado” (A. Lusitano, 2010: 
278). Pela descrição percebe-se que o caso de diabetes a 
que Amato assistiu pouco teve a ver com uma verdadeira 
diabetes, que, obviamente, não se devia nem à ingestão de 
picado com pimenta nem era curável. 
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O tratamento consistiu em quatro fases: purgar o es-
tômago, alimentar o doente, aumentar a capacidade re-
tentiva dos rins e diminuir o calor dos rins. Para a purga 
utilizou um xarope rosado solutivo de chicória com rui-
barbo, de mirabólanos citrinos e agárico, sendo que a dieta 
incluía também tisana, ovos de sorver, álica, carne de ca-
brito e vinho fraco. Para aumentar a capacidade retentiva 
dos rins dava-lhe um preparado feito com xarope de mirti-
los, rosado de rosas secas, de trociscos de terra “sigilata”, 
de espódio dos árabes, de águas de cabeças de rosa, de 
tanchagem e de corriola. O calor dos rins foi atenuado com 
um preparado tópico feito com cerato de acácia, hipocisto, 
almécega, incenso, bolo arménio, ládano e resina. Este 
arsenal, composto por produtos terapêuticos por vezes 
exóticos, não diferia muito do empregue em séculos mais 
recuados a que já aludimos em capítulo próprio.

Na segunda metade do século XVII, Francisco Morato 
Roma, que segundo Maximiano Lemos (1991a: 35-36) foi 
médico dos Duques de Bragança, acompanhando o Rei 
D. João IV e D. Afonso VI, publicou uma obra intitulada 
«Luz da medicina: pratica racional e methodica, guia 
dos enfermeiros, directorio dos principiantes» no ano de 
1664, que na sua essência era um resumo das doutrinas de 
Hipócrates e Galeno com poucas notas pessoais. 

Dedicou o capítulo segundo do Tratado V à diabetes, 
definindo-a como “um apressado, & copioso fluxo de urina, 
com hua sede intoleravel, a que se segue hua extinuação, 
& magre [sic] de todo o corpo” (Roma, 1664: 305). Acerca do 
tratamento da doença não se pronunciou extensivamente, 
fazendo menção somente a sangrias, purgas e a substân-
cias medicamentosas compostas, destinadas a “atemperar 
a demasiada quentura dos rins, & do fígado” (Roma, 1664: 
305). Se o doente tivesse forças deveriam ser realizadas 
repetidas sangrias na fase inicial da doença, mas passado 
a primeira fase ou se o doente não tivesse forças deveriam 
ser administrados medicamentos lenitivos para aliviar 
o problema. Quanto aos alimentos aconselhados faziam 
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parte alface, chicória, abóbora, carne de galinha, frangão, 
pés de porco e mãos de carneiro, peras, marmelos, caldos 
e tisanas com um objetivo leniente e refrigerante (Roma, 
1664: 305). 

Morato Roma não acrescentou verdadeiramente nada 
de novo ao conhecimento da diabetes nem à lógica que pre-
sidia ao seu tratamento, pelo contrário corroborou o que 
temos vindo a dizer acerca do tratamento de base galénica 
e islâmica, em que a terapêutica era destinada a provocar 
evacuações e a tirar sangue, seguida de substâncias e pre-
parados medicamentosos com a finalidade de acalmar ou 
alivar os sintomas tidos como específicos da doença.

Um dos nomes mais sonantes da medicina portuguesa 
do século XVII, Zacuto Lusitano (1575–1642) escreveu 
igualmente sobre a diabetes. Sabemos que Zacuto nasceu 
em Lisboa em 1575 onde estudou humanidades — gramá-
tica e retórica — no Colégio de Santo Antão em Lisboa e 
depois filosofia e medicina nas Universidades de Coimbra 
e de Salamanca, completando depois um doutoramento na 
Universidade de Siguenza, na antiga região histórica de 
Castela-a-Nova em Espanha (Lemos, 1909: 30 e 35; Mira, 
1947: 165). 

Embora Zacuto tenha sido essencialmente um clínico, 
estava, no entanto, consciente das investigações e desco-
bertas do seu tempo como a da circulação do sangue por 
Harvey, das plantas medicinais provenientes da Ásia e 
da América ou dos trabalhos dos médicos holandeses, já 
que como tantos outros judeus foi viver para Amesterdão 
(Lemos, 1909; Mira, 1947).

Segundo Maximiano Lemos (1909: 309), uma das gran-
des obras de Zacuto foi o «De medicorum principum his-
toria» (1642) onde escreveu sobre a diabetes. Apesar da 
fama de Zacuto como um dos mais importantes médicos 
portugueses de Seiscentos, a obra não faz mais do que co-
ligir as observações de autores clássicos e islâmicos, de 
Galeno a Celso, de Egineta a Avicena, entre muitos outros 
(Lemos, 1909: 310). O «De medicorum principum historia» 
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divide-se em seis livros, sendo que o Livro II versa sobre as 
doenças dos aparelhos digestivo, respiratório, circulatório 
e urinário, com um total de 151 histórias. 

Zacuto refere-se à diabetes em moldes similares aos clás-
sicos, aliás pouco mais faz do que citar constantemente os 
clássicos. Purgas, sangrias e medicamentos que ajudassem 
a evacuar os humores malignos eram os principais trata-
mentos, seguidos de um vasto leque de substâncias desti-
nadas a tratar os sintomas da doença (Z. Lusitano, 1642: 
423). Como faz notar Maximiano Lemos, “Zacuto, apparece-
-nos, atravez das suas obras, como um dos mais illustres 
representantes do galenismo moribundo, que elle desejaria 
manter em toda a sua pureza. Confessa o seu culto pela me-
dicina tradicional , e combate os modernos que pervertem 
os textos, ou desrespeitam os mestres” (Lemos, 1909: 340). 

Outro ilustre da medicina portuguesa de Seiscentos foi 
João Curvo Semedo (1635–1719), alentejano de Monforte, 
frequentou Humanidades no Colégio dos Jesuítas em Lisboa 
e depois cursou Medicina em Coimbra, tendo vindo a es-
tabeleceu-se na capital como clínico da Casa Real e da Mi-
sericórdia, além de ter sido nomeado cavaleiro da Ordem 
de Cristo e familiar do Santo Ofício (Lemos, 1991a: 43). 
Quase no final da centúria de Seiscentos, em 1695, publicou 
a sua obra mais famosa «Polyanthea medicinal: notícias 
galénicas, e chymicas, repartidas em três tratados» que 
teve múltiplas edições. Como o título indica Curvo Semedo 
organizou uma polianteia (coleção) de notas médicas em 
três tratados, sobretudo de base galénica, mas também 
iatroquímica. Dominavam os autores clássicos, mas co-
nhecia igualmente os trabalhos de química médica, que 
autores como Paracelso e Van Helmont iam fazendo, re-
velando-se a «Polyanthea Medicinal», no dizer de Ferreira 
de Mira, um “novo evangelho dos médicos portugueses” 
(Mira, 1947: 169). 

A diabetes aparece-nos no segundo tratado da «Polya-
nthea», em capítulo próprio, descrevendo-a o autor nos 
seguintes termos:
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“Diabetica he um achaque dos rins, em que os doentes 
continuamente estão ourinando, com huma sede insofrí-
vel. A causa material de que procede, he a muyta copia de 
humores serosos, coléricos, & salsuginosos, que com a sua 
acrinomia irritão de tal sorte a faculdade expultrix dos 
rins, que por muyto quentes atrahem todas as serosidades 
do corpo, & como estas se descarregão na bexiga, & ella 
as não possa sustentar pela grande quantidade, & muyta 
acrimonia, daqui procede estarem ourinando a cada ins-
tante, & na falta de tantas humidades se excita a sede, 
& a magreza notável, pois se esgotão atè as humidades 
alimentícias” (Semedo, 1697: 514)

Por este excerto se percebe que não só a diabetes con-
tinuava a ser tida como uma doença renal, que tinha por 
base a teoria dos humores à velha guisa galénica, como 
também ia dando pistas acerca de uma interferência quí-
mica de substâncias acrimónias (ácidas), que segundo 
Semedo irritavam os rins e levam-nos a expelir a urina. 
Apesar de filiar-se nas doutrinas dos clássicos e mostrar 
inclinações para a iatroquímica (Mira, 1947: 230), não dei-
xava de perspetivar uma possível origem desconhecida 
da doença quando dizia “Outros querem, que a Diabetica 
tenha por causa hum certo veneno, ou qualidade oculta, 
que se cria nos nossos corpos […] Porque que se não pode 
também gerar nos que tem diabetica outro veneno de tão 
rara qualidade de que provoque huma sede inextinguível?” 
(Semedo, 1697: 514). E porque acreditava também que era 
o calor dos rins que enfraquecia a capacidade retentiva 
renal, desaconselhava o coito aos diabéticos, por ser “como 
um veneno mortal […] que basta para tirar a vida” (Semedo, 
1697: 518), por relaxar e aquecer os rins em demasia, de-
saconselhando também o exercício em excesso.

É interessante notar que, na «Polyanthea», Curvo  
Semedo manteve um discurso otimista acerca da possi-
bilidade de cura da diabetes, formulando um conjunto de 
nove advertências para tratar o problema, quer com ali-
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mentação, quer com o temperamento dos rins, quer com 
proibições, entre outros meios. Mas na obra «Atalaya da 
vida», onde dispôs as doenças por ordem alfabética, definiu 
a diabetes como “uma doença perigosíssima & muito difi-
cultosa de curar, na qual os doentes padecem as mayores 
cedes, que a dos hydropicos, & dos que tem febres ardentes, 
porque toda a agoa de um rio não basta para a moderar” 
(Semedo, 1720: 203), revelando uma consciência mais rea-
lista face à difícil tarefa de tratar a doença. Nesta obra, 
indicou um conjunto de tratamentos e receitas ingénuas, 
provando o estado atrasado da medicina do seu tempo.

O tratamento proposto por Curvo Semedo não difere 
em nada de todos os médicos seus coevos ou antecesso-
res. A medicina humoral impunha uma fórmula universal 
de cura que passava por expulsar os humores malignos 
segundo a fórmula latina “clysterium donare, postea 
saignare, ensuita purgare” (Lebigre, 1997: 289), isto é, 
a sangria, a purga, e os clisteres eram a panaceia. Segundo 
Bynum (2008: 11) este tipo de medicina humoral centrava-
se essencialmente nos fluidos orgânicos, já que eram o ele-
mento operativo, e muito menos na anatomia, uma vez que 
que não requeria muito conhecimento da mesma. 

Na «Polyanthea medicinal», Curvo Semedo defendia a 
sangria para evacuar os humores, fazer diminuir a tem-
peratura dos rins e fígado e aliviar a sede, e quando tal 
não fosse possível, pelo estado débil do doente, advogava 
vomitórios como meio de purga:

A cura da diabética consiste em evacuar os humores sero-
sos, em temperar o demasiado calor dos rins, & fígado, em 
confortar as vias relaxadas, & em extinguir a qualidade 
maligna oculta, de que procedem as continuas seccuras, 
pelo que se deve começar a cura com sangrias nos bra-
ços, & algumas na costa da mão direita, na vea Salvatella, 
havendo forças, & quando as não haja […] será utilíssimo 
conselho começar a cura com os vomitórios do Quintilio 
(Semedo, 1697: 514).
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Na «Atalaya da vida», que publicou anos depois da «Pol-
yanthea medicinal», para além das sangrias e purgas, que 
considerava o remédio mais eficaz, dava um destaque par-
ticular aos banhos de água fria ou tépida como forma de 
diminuir o calor dos rins, que como se sabe eram uma 
das causas que os médicos clássicos apontavam para a di-
minuição da capacidade retentiva e da excessiva micção.

O remedio mais efficàz para esta doença, depois de al-
gumas sangrias, em quanto as forças o permitirem, 
& a doença for nova são os vomitórios de agua Benedita 
repetidos duas ou três vezes em dias alternados, & depois 
deles sam os banhos de agua da pia dos Ferreyros, cosida 
com folhas de tanchagem, alface & enfayão; advertindo 
que os taes banhos devem ser de agua fria, ou escassa-
mente tíbia (Semedo, 1720: 203).

Após as sangrias e as purgas, Curvo Semedo identificou 
um conjunto de produtos, que pretensamente curavam a 
doença, entre os quais se destacavam leite de cabra, ba-
nhos de água doce, rosas vermelhas, alface, murta, alme-
cega da Índia, sangue de dragão, peles de castanha assada, 
mirobálanos citrinos, terebintina, mão de vaca ou vitela, 
água de limadura de osso de veado, açúcar rosado velho, 
etc. Destacou a utilização do estanho, mas que devia ser 
“estanho virgem de Vizeu calcinado & reverberado Chy-
micamente” (Semedo, 1697: 515). Pelo meio desta constela-
ção de produtos de origem animal, vegetal e mineral, que 
prometiam a tão esperada cura, começa a perceber-se em 
Curvo Semedo, e no dizer de Ferreira de Mira (1947: 171), 
uma certa charlatanice de que é exemplo a seguinte passa-
gem: “Tomay pòs de coral, & de estanho preparados, & de 
crocús martis adstringente, de cada cousa destas vinte 
grãos, & continuando com estes banhos, & remédios dous 
mezes, se acharà o doente sam” (Semedo, 1720: 204). 

Não se pode estranhar que a medicina humoral, he-
rança dos gregos, fosse ainda nesta altura o mais impor-
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tante quadro de referência dos médicos ocidentais. Uma 
anatomia ainda limitada e uma fisiologia insipiente, ao que 
se juntaram diversas teorias iatroquímicas, iatromecâ-
nicas e, no século XVIII, uma medicina de base filosófica, 
condicionaram o entendimento de diversas patologias até 
ao século XIX (Bynum, 2008: 11), quando emergiu uma me-
dicina científica que começou gradualmente a substituir 
as conceções e as crenças anteriores. 

No século XVIII outro médico bem conhecido, Francisco 
da Fonseca Henriques (1665–1731), também escreveu sobre 
a diabetes e sobre o seu tratamento. Segundo Maximiano 
Lemos (Lemos, 1991a: 115), Fonseca Henriques foi um dos 
mais notáveis representantes do iatroquimicismo, sem, no 
entanto, deixar de mostrar o seu respeito pelos conheci-
mentos dos antigos. Nas terapêuticas defendidas nas suas 
obras, continuava a prescrever as sangrias, os purgantes, 
os expetorantes, as escarificações, as ventosas e os fontí-
culos, isto é, os tratamentos próprios da medicina humoral 
e empírica (Lemos, 1991a: 115-116). 

Uma das obras mais conhecidas de Francisco da Fonseca 
Henrique é a «Medicina Lusitana, Socorro Delphico», que 
publicou pela primeira vez em 1711. No capítulo 101 do Li-
vro II, Fonseca Henriques abordou o problema da “payxam 
diabetica”, da qual assistira a três casos. À semelhança de 
outros médicos, no entendimento de Fonseca Henriques 
a “Diabética hé um arrebatado e copioso fluxo de matéria 
potulenta pelas vias da ourina sem alteraçam nem comu-
taçam alguma, com sede inexhausta e com huma emacia-
çam, e magreza de todo o corpo” (Henriques, 1731: 689). 
Apesar da descrição parecer muito comum à de outros mé-
dicos, o doutor Mirandela, como era conhecido, acreditava 
haver dois tipos de diabética: uma diabética verdadeira ou 
legitima e uma diabética “notha” ou “espura”, isto é, falsa 
ou não genuína: 

A verdadeira hé aquella em que as cousas liquidas se eva-
cuam logo que se bebem, saindo sem commutação alguma 
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[…] a notha hé aquella em que a ourina ténue, e crua se 
evacua copiosissimamente pelas vias destinadas pela sua 
excreçam causando grande sede , e muitas vezes sede con-
tínua, e lenta, ardores nos lombos, e magreza em todo o 
corpo (Henriques, 1731: 690).

Por trás desta classificação poderiam estar já os con-
ceitos de diabetes mellitus, ou verdadeira, e de diabetes 
insipidus, ou espúria, isto é diabetes sem glicosúria. Se-
gundo Medvei (1984: 174) a diabetes espúria já havia sido 
estudada e explicada em 1683 por Michael Ernest Ettmüller 
(1644–1683), um iatroquímico alemão, na sua obra póstuma 
«Chemia experimentalis» de 1684. Fonseca Henriques 
conhecia o trabalho de Ettmüller e citou-o na página 690 
da sua obra. 

Segundo Fonseca Henriques, a causa da diabetes ver-
dadeira era a laxação do piloro do estomago e de outros 
vasos, que não retendo os líquidos no estômago, intestinos 
e bexiga possibilitavam ao corpo excretar grandes quanti-
dades de água. A causa da diabetes espúria encontrava-se 
na fermentação da massa sanguínea, ou melhor na exis-
tência de um fermento acre e volátil no sangue, que gerava 
uma digestão viciosa e resultava na coliquação do sangue e 
outras partes do corpo, levando à sua evacuação pela urina 
(Henriques, 1731: 690-691). Quanto aos sintomas de cada 
uma das diabetes Fonseca Henrique descreveu-as sem ter 
em conta, por exemplo, a glicosúria na diabetes verdadeira 
e a ausência de açúcar na urina na diabetes espúria, uma 
vez que só mais tarde se perceberia esta diferença.

A diabetica verdadeyra conhece-se com facilidade vendo 
a ourina, pela qual saem as cousas liquidas incommuta-
das, ou com imperfeita commutaçam. A notha conhece-se 
pela febre, que ordinariamente a acompanha, pela sede 
incompescivel, pela contabescencia, e debilidade do corpo 
todo, que em poucos dias se seca, e enfraquece, por se colli-
quarem as humidades aliveys, e sustantificas. Conhece-se 
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mays pelo ardor, e quentura dos lombos, e pelo profusis-
simo fluxo de ourinas ténues, aquosas e cruas (Henriques, 
1731: 691).

Não se pode estranhar que o tratamento fosse diferen-
ciado para os dois tipos de diabetes. Com efeito, o trata-
mento da diabetes verdadeira passava primeiramente por 
fortificar a boca inferior do estomago para ser capaz de 
reter líquidos e outras matérias e por isso era necessário 
eliminar a fleuma. Fonseca Henriques aconselhava no ini-
cio do tratamento os vomitórios, tal como o sal vitriolo, 
vinho emético e a água benedita de Rolando, ou a purga 
com resina de jalapa, diagrídio de Paracelso, tártaro vitrio-
lado e xarope áureo, seguidos de produtos corroborantes 
e adstringentes (Henriques, 1731: 691-692).

A terapêutica da diabetes espúria iniciava-se igual-
mente com vomitórios ou purga, seguindo-se uma sangria 
na veia de um dos braços e aplicação de sanguessugas nas 
veias hemorroidais, se se tratasse do início da diabetes. 
O tratamento continuava com leite de burra, vaca, cabra 
ou ovelha ferrado com pedras do rio em brasa e contendo 
pó de pedra hematite ou de magistério de coral com o ob-
jetivo de corrigir o fermento do sangue (Henriques, 1731: 
692). Outros remédios faziam parte do receituário do dia-
bético como uma água de tanchagem, água de beldroegas, 
pedra hematite, terra sigilada e grãos de láudano opiado. 
Os banhos de rio para acalmar a temperatura dos rins e 
uma dieta contendo galinha, frangão, vitela, cabrito, mãos 
de carneiro ou vitela, arroz, aletria, caldo de farinha de 
aveia ou cevada, trigo, gemas de ovo e açúcar, entre ou-
tros alimentos, completavam o tratamento (Henriques, 
1731: 693-694).

As conceções e os tratamentos da diabetes que temos 
vindo a expor mostram que durante vários séculos a me-
dicina continuava a não perceber a origem da doença 
nem preconizava um tratamento adequado. Os autores 
apresentados mostravam uma conceção de diabetes presa 
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aos preceitos da medicina empírica e humoral, ao que se 
foram juntando outros conceitos provenientes da iatro-
química emergente. Consequentemente, os tratamentos 
eram desadequados, ora mantendo purgas e sangrias 
ora aconselhando remédios bizarros caindo por vezes na 
charlatanice ou em crenças obscuras que nem os autores 
sabiam explicar muito bem, fazendo-se como os antigos 
e acrescentando-se novidades que emergiam conforme as 
doutrinas médicas iam ganhando terreno. Chegados ao 
século XIX, os médicos portugueses sabiam ainda muito 
pouco sobre esta doença misteriosa. 
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5
O estudo da diabetes 

em Portugal
entre o século XIX e a 
descoberta da insulina 

No século XIX, as modificações operadas ao nível médico 
permitiram ultrapassar a medicina escolástica baseada 
nos textos dos antigos e nos sistemas médico-filosóficos 
que marcaram os séculos imediatamente anteriores. Foi no 
século XIX que nasceu a medicina moderna de base cientí-
fica, seguindo um método escorado na observação direta, 
na mensuração e na experimentação como forma de re-
colha de dados. Seguia-se depois uma interpretação com 
base nesses dados que permitia convertê-los em saberes 
verdadeiramente científicos (Lain-Entralgo, 1978: 396-398). 

Deste modo surgiram várias correntes médicas no sé-
culo XIX, que catapultaram a arte médica para uma medi-
cina científica. O anatomoclinicismo, a nosografia baseada 
na especificidade etiológica, a histologia patológica, a fi-
siologia e a bacteriologia (Bariéty & Coury, 1971: 85-92) 
foram áreas científicas que se desenvolveram ao longo de 
Oitocentos, aumentando de forma espetacular o conhe-
cimento do corpo humano, o conhecimento das doenças 
e o conhecimento dos meios e substâncias terapêuticas. 
Foi com o trabalho hospitalar e laboratorial, que permitiu 
diagnosticar e compreender, a par de uma medicina cada 
vez mais social, que permitiu programar e prevenir, que 
houve um salto quantitativo e qualitativo da medicina.

Nos inícios da centúria de Oitocentos, a França e a Ale-
manha lideravam com os seus hospitais, e depois também 
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com os laboratórios, o processo de cientificação da medi-
cina. Em Portugal, no mesmo período a medicina ficou 
marcada pela reforma do ensino médico que décadas an-
tes o Marquês de Pombal empreendera na Universidade 
de Coimbra. Das simples leituras, à velha guisa escolás-
tica, o ensino passou a contar com um teatro anatómico, 
cadáveres em número suficiente para o ensino prático de 
anatomia e cirurgia, um trabalho mais próximo dos hospi-
tais, reforma do corpo docente com a contratação de novos 
professores, entre outras medidas (Mira, 1947: 269-270). 

Todavia, pouco se fez no campo da cirurgia, sendo que 
só no final do primeiro quartel do século XIX, a 25 de ju-
nho de 1825, foram estabelecidas duas Reais Escolas de 
Cirurgia, uma em Lisboa e outra no Porto. Com estas es-
colas o ensino da medicina passou a ser mais prático, com-
preendendo o estudo da anatomia, da fisiologia, de matéria 
médica, da farmácia, da higiene, da patologia externa, da 
terapêutica, da arte obstétrica, da medicina operatória, da 
clínica cirúrgica, da patologia interna e da clínica médica 
(Carvalho, 1929: 43). 

Apareceram, nesta altura, também um conjunto de no-
vas obras, geralmente traduções, mas também algumas 
originais, e sobretudo periódicos médicos que ajudaram 
a vulgarizar uma medicina cada vez mais complexa e 
científica. Entre 1835 e o início do século XX podem-se 
contar cerca de duas dezenas de periódicos portugueses, 
tais como: «Jornal da Sociedade das Sciencias Medicas 
de Lisboa» (1835–1929), «Annaes do Conselho de Saúde 
do Reino» (1838–42), «Gazeta Médica do Porto» (1842–53, 
1860–61, 1897–1902), «Jornal dos Facultativos Militares» 
(1843–49), «O Escholiaste Médico» (1851–1869), «Revista 
Médica de Lisboa» (1844–46), «Jornal de Pharmacia e 
Sciencias Acessorias de Lisboa» (1848-1902), «Jornal de 
Pharmacia e Sciencias Acessorias do Porto» (1857–74), «Ga-
zeta Médica de Lisboa» (1853–83), «Archivo de Pharma-
cia e Sciencias Acessorias da Índia Portuguesa» (1864–71), 
«O Correio Médico de Lisboa» (1871–96), «Gazeta dos Hos-
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pitais Militares» (1877–84), «Estudos Médicos» (1878–81), 
«Archivos de Historia da Medicina Portuguesa» (1876–89, 
1894–96, 1910–23), «Coimbra Médica» (1881–90), «Revista 
de Medicina Militar» (1886-90), «A Medicina Moderna» 
(1894–1923), «Revista de Medicina e Cirurgia Práticas» 
(1894–1905) e «Boletim da Sociedade de Medicina e Cirur-
gia» (1897–1902) (Carvalho, 1929: 45-46). 

É neste contexto de renovação do conhecimento médico 
que apareceu o primeiro tratado dedicado à diabetes es-
crito por um português. No ano de 1806 é dado à estampa o 
«Tratado da Diabetes» da autoria Manoel Pereira da Graça, 
médico, Bacharel em Filosofia e Doutor em Medicina pela 
Universidade de Coimbra e Cavaleiro da Ordem de Cristo. 
O «Tratado da Diabetes» (Graça, 1806) é uma monogra-
fia de noventa páginas onde é feito, primeiramente, um 
“estado da arte” dos conhecimentos sobre a diabetes. Não 
sendo uma obra onde se apresentam e discutem grandes 
descobertas, é sim uma obra onde o autor denuncia as 
teorias erróneas perfilhadas pelos médicos do seu tempo, 
apontando, segundo Ferreira de Mira (1947: 302), com exa-
tidão os sintomas da doença. 

No prólogo do tratado tece críticas à visão tradicional 
dos mestres da Universidade, que pareciam ser um en-
trave ao progresso da ciência (baseada na observação e 
na razão), fazendo depois o mea culpa por ter seguido esta 
lógica durante anos, até que por sua iniciativa quebrou com 
a dependência de tais doutrinas:

Deves leitor, convir commigo, que a prevenção contra a 
autoridade é um gigantesco passo na carreira das Scien-
cias da observação e de razão; e que sem crítica todo o 
saber é fé, ou doutrina emprestada semelhante ao corpo 
sem alma. Deves igualmente concordar commigo que a 
dependência do voto dos mestres nos exames dos discí-
pulos é um poderoso obstáculo, que retarda o progresso 
das Sciencias nas Universidades, aonde os professores 
se offendem de que alguém ouse arredar-se das suas opi-



82

niões […] porque em quanto frequentei a Escola Médica 
da Universidade de Coimbra paguei tributo à autoridade, 
e só depois que me desliguei da dependência, resgatei o 
discurso, e entrei a examinar com desabafo as doutrinas, 
que ali se tinham ensinado, e que ainda hoje se ensinão. 
Em pouco tempo conheci que muntas dellas erão erradas 
(Graça, 1806: i-ii)

Fig. 2 — Primeiro tratado português sobre a Diabetes por Manuel Pereira da Graça 

(1806).
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Manoel Pereira da Graça prossegue com a denuncia às 
teorias médicas da altura que ele próprio havia seguido, de-
signadamente questões ligadas à patologia, como a teoria 
dos humores, o contágio, etc. Quanto à diabetes, Manoel 
Pereira da Graça traçou de uma forma muito transparente 
o estado de conhecimentos afirmando “a Diabetes é uã da-
quellas, sobre o qual os nossos conhecimentos estão ainda 
tão atrasados, que se ignora a sua natureza, e curativo” 
(Graça, 1806: iv). 

O primeiro capítulo do tratado é uma crítica às vá-
rias definições e tipologias de diabetes em vigor no início 
do século XIX, acusando de defeituosas as definições de 
Galeno, Paulo Egineta, Erlsferd, Kratzenstein, Buchwald, 
Boerhaave, Cullen, Home, entre muitos outros citados por 
Graça, admitindo que para ele, os sintomas da doença de-
viam ter em conta sobretudo os sintomas primitivos, es-
senciais e duradouros da doença. Como tal, a diabetes para 
Manoel Pereira da Graça podia definir-se como uma “eva-
cuação excessiva da ourina doce, acompanhada de sede, 
pelle seca, magreza, apettite desordenado” (Graça, 1806: 3). 

Quanto às tipologias em voga na altura começou por 
referir a existência da diabetes verdadeira, quando se uri-
nava mais do que no estado natural, ou falsa, em que se 
urinava tanto ou mais do que o que se bebia, mas também 
referia a lienteria urinal, quando existia uma evacuação 
imediata das bebidas ingeridas, a chyluria e a chalacturia 
se pela mesma via se excretava quilo ou leite, ou ainda po-
dendo ser uma diabetes periódica, hereditária, congénita, 
coliquativa, etc. (Graça, 1806: 3-4). O autor do «Tratado da 
Diabetes» enumerou exaustivamente os vários autores que 
escreveram sobre a doença, mostrando uma variedade 
enorme de definições e espécies de diabetes, que estavam 
de acordo com as várias teorias médicas que circulavam 
na Europa, de Galeno até Darwin. 

Não deixa de ser interessante notar que o desconheci-
mento da etiologia da diabetes permitiu a criação de uma 
miríade de explicações para a doença. Uma que ilustra 
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bem esta realidade são as várias espécies de diabetes que, 
por exemplo, Erasmus Darwin refere. Erasmus Darwin, 
avô do famoso naturalista Charles Darwin, numa das suas 
mais famosas obras — «Zoonomia» — explicou a diabetes 
como sendo um fenómeno devido ao movimento retró-
grado de alguns ramos do sistema linfático e da obstrução 
do fígado. Erasmus Darwin considerava existirem várias 
espécies de diabetes como a drunken diabetes ou a diabetes 
temporária ou ainda a diabetes crónica, diabetes aquosa, 
etc. (Darwin, 1794: 312-314). 

No «Tratado da Diabetes» o autor está mais inclinado 
para aceitar a classificação, já corrente, de diabetes açuca-
rada — ou idiopática — e de diabetes insipida, tendo afir-
mado que vira oito casos da primeira, mas nenhum da 
segunda (Graça, 1806: 8-9). Aponta como principais cau-
sas remotas da diabetes a ingestão de bebidas fermenta-
das e licores leves (cerveja, vinho, bebidas com base de 
aguardente), e comidas estimulantes, mas também as 
paixões desordenadas e duradouras — tanto excitantes 
como deprimentes — e o uso recorrente de chá e de café 
(Graça, 1806: 18). Percebe-se pela indicação das causas que 
Graça concebe explicações de tipo brownista, nas quais as 
doenças são explicadas pelo estado asténico ou esténico do 
doente, face ao qual de deveria prescrever tratamento de 
princípio contrário à causa da doença, ou seja, para doen-
ças asténicas usar-se-iam os estimulante e para as doenças 
esténicas aplicar-se-iam os sedativo (Sournia, 1995: 200).

Para Manoel Pereira da Graça a causa da diabetes es-
tava na debilidade e irritabilidade de todo o corpo, mas 
em especial no sistema absorvente e nos órgãos urinários 
— “de sórte que uã certa e determinada proporção entre 
a debilidade, irritabilidade, e irritamento constitui a dia-
betes” (Graça, 1806: 41) — dizendo mesmo que as pessoas 
mais irritáveis ou irritadas eram mais atacadas pela dia-
betes, de que eram exemplo os homens hipocondríacos e 
as mulheres histéricas (Graça, 1806: 41). Assim, deduziu 
que a irritabilidade da pessoa conduzia à irritabilidade dos 
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rins, que por sua vez aumentava o movimento dos seus 
vasos e produzia maior quantidade de urina do que em 
estado natural. No entanto, deixou claro que desconhecia a 
razão da formação da matéria açucarada contida na urina, 
atribuindo possivelmente às propriedades químicas dos 
humores, e suas combinações, o açúcar na urina (Graça, 
1806: 45-46). 

Para Manoel Pereira da Graça a cura da diabetes fazia-
se por meio de uma terapêutica medicamentosa e pela ali-
mentação do diabético. A terapêutica medicamentosa tinha 
como propósito tratar a irritação que debilitava o doente. 
Caso fosse uma debilidade direta, provocada por frio, fome 
ou “paixões deprimidas” e considerada pouco usual, a tera-
pêutica devia incluiu soro de leite, quina e adstringentes. 
Caso a debilidade fosse indireta, provocada por bebidas es-
pirituosas, comidas acres, relações sexuais intensas e “pai-
xões excitadas”, a terapêutica devia incluir estimulantes 
como a água de cal, águas termais sulfuradas, sulfuretos 
alcalinos — amoniacal, ópio, cáusticos, valeriana silves-
tre, cobre amoniacal entre outros — mas também eméti-
cos, purgantes, sangrias e unturas de azeite (Graça, 1806: 
53-54). No essencial, este médico mantinha a polifarmácia 
e a evacuação de humores como o tratamento específico 
da diabetes. Quanto à alimentação, aconselhava uma dieta 
contendo carne, manteigas, vinho, leite com água de cal e 
água com sulfureto de potássio (Graça, 1806: 55). 

Apesar do «Tratado da Diabetes» ter como propósito 
criticar as teorias e tratamentos considerados pelo autor 
como infundados e produto de doutrinas seculares, e fa-
zer vingar a ideia de que a diabetes tinha de ser vista com 
base na racionalidade, não se avançou no entendimento da 
natureza da doença nem no seu tratamento. O tratamento 
prescrito pelo médico está alinhado com a corrente brow-
nista adotada pelo médico, sem, contudo, por de parte tra-
tamentos mais tradicionais como a evacuação dos humores. 

Uma obra digna de registo é a de Abel Jordão, que tendo 
cursado medicina em Coimbra foi depois para Paris, onde 
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trabalhou no Serviço do Prof. Joseph Jean Nicholas Fuster 
no Hôpital Saint-Éloi em Montpellier, que havia sido um 
dos fundadores das cadeiras de nosologia e meteorologia 
na École de Santé de Montepellier, que substituiu a antiga 
escola de medicina e cirurgia fechada por decreto da Con-
venção em 1794 (Obled, 2001: 55). Abel Jordão concluiu a 
23 de junho de 1857 o Doutoramento em Medicina na Fa-
culdade de Medicina de Paris com uma tese intitulada 
«Considérations sur un cas de diabète», com base numa 
observação feita no dito hospital. 

Na tese fez inicialmente uma descrição minuciosa do 
caso de diabetes que observou, passando depois ao exame 
e discussão de alterações sintomatológicas nos diabéti-
cos como o emagrecimento, o estado da pele, as funções 
locomotoras, os cinco sentidos, as funções intelectuais, 
o sono, o apetite, a sede, a digestão, as secreções, entre 
outros (Jordão, 1857). Jordão cita numerosas vezes na sua 
tese o «Tratado da Diabetes» de Manoel Pereira da Graça 
dizendo mesmo que foi o primeiro a identificar um pro-
blema da pele associada à doença, quando diz “on observe 
encore chez les diabétiques une troisième complication du 
côte de la peau, qui a été décrite pour la primière fois par 
Manoel Pereira da Graça. C’est l’existence d’ulcérations 
aux jambés, sans gangrene” (Jordão, 1857: 18). 

Através deste trabalho académico de Abel Jordão, e na 
ausência de uma estatística organizada, ficamos a saber 
que em meados do século XIX poucos eram os casos de 
diabetes observados em Portugal. Diz Jordão que nas 
províncias do norte de Portugal até Coimbra não exis-
tiam nenhum caso reportado. Em Cinco Villas, Bairrada 
e Coimbra o Dr. António Augusto da Costa Simões tinha 
observado um caso em catorze anos de prática clínica, em 
Oliveira de Canhedo o Dr. M. Tenreiro observara dois ca-
sos em quinze anos, em Condeixa o Dr. Quaresma obser-
vara um caso e José Ferreira de Macedo Pinto no hospital 
de Coimbra observara três casos, e mais um na prática pri-
vada. Diz que em Lisboa, no Hospital de São José, em 1853, 
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só tinha sido observado um caso em dez mil doentes e no 
Hospital do Funchal o Dr. M. Pitta observara em dezasseis 
anos (1837–1853) apenas seis casos (Jordão, 1857: 66-67). 

O tratamento da diabetes era um quebra-cabeças para 
os médicos, admitindo Jordão que era mesmo a parte mais 
difícil e espinhosa da história da doença, e que a prova 
da insuficiência de conhecimentos e dificuldades neste 
campo era a existência de uma grande variedade de me-
dicamentos (Jordão, 1857: 75). Jordão expôs vários recursos 
terapêuticos empregues como água de Vichy, limonada 
nítrica com éter, fricções narcóticas nos rins, pilulas pur-
gativas banhos de vapor e medicamentos sudoríficos, que 
eram acompanhados de uma dieta que incluía alimentos 
feculentos, vegetais ou pão de glúten por exemplo (Jordão, 
1857: 76-80).

Abel Jordão tornou-se depois professor da Escola Mé-
dico-cirúrgica de Lisboa e presidente da Sociedade de 
Ciências Médicas de Lisboa tendo publicado alguns tra-
balhos sobre a doença. Entre 1863 e 1864, Jordão publicou 
uma série de trabalhos no Jornal da Sociedade de Ciências 
Médicas de Lisboa sobre a diabetes, tecendo um conjunto 
de reflexões e convocando um vasto leque de médicos para 
colocar em perspetiva o que se conhecia sobre a diabetes. 
Apresentando dados estatísticos de médicos estrangeiros 
e nacionais sobre a idade mais frequente da diabetes di-
zia ser entre os 25 e os 60 anos onde se reportavam mais 
casos (Jordão, 1863d: 41), e com base nas estatísticas fez 
notar que haviam mais diabéticos do sexo masculino do 
que do sexo feminino, embora reconhecesse que o sexo não 
tinha influência na produção da moléstia (Jordão, 1863c: 
81-82). Abordando outras causas da doença, acreditava que 
o temperamento linfático e sanguíneo eram os que mais 
predispunham à diabetes, que ela era hereditária e que as 
pancadas, especialmente no crânio e coluna, eram causas 
das diabetes, dizendo mesmo “As pancadas na nuca ou na 
outra parte do craneo seguidas ou não de fraturas são uma 
das causas mais evidentes da diabetes” (Jordão, 1863a: 273). 
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Fig. 3 — Lição sobre os sintomas da diabetes por Abel Jordão (1866). 

Subsistiam no ideário de Abel Jordão algumas cren-
ças erradas acerca da diabetes, produto do estado de co-
nhecimentos sobre a doença. A crença mais destacada é 
a da cura da doença, quando diz “esta doença termina 
não raras vezes pela cura” (Jordão, 1863b: 349), acredi-
tando ainda que a diabetes poderia terminar em tísica, 
pneumonia, morte por indigestão, apoplexia, hidropisia, 
etc. (Jordão, 1863b: 350), ou seja acreditava que a marcha 
da doença levava a outras patologias, mesmo, por exem-
plo, sendo do foro infetocontagioso. Na verdade, o estado 
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debilitado do diabético poderia facilitar a contração de 
determinadas doenças, mas não a evolução da diabetes 
para uma tísica. 

Em 1866, Abel Jordão deu à estampa uma lição clínica 
feita na Escola Médico-cirúrgica de Lisboa com o título 
«Sobre alguns symptomas da diabete», tratando-se de 
um caso clínico de uma doente diabética de 24 anos que 
acompanhou de perto. Esboçou o quadro clínico da doente, 
discutindo os sintomas manifestados à luz das ideias em 
voga na época, comparando o seu diagnóstico com outros 
autores estrangeiros. Outros aspetos como o prognóstico, 
a relação da diabetes com outros fatores ou mesmo o tra-
tamento são ignorados na lição, isto porque o autor não 
teve tempo para prosseguir: “Desejava hoje tratar da re-
lação que há entre a diabete e albuminúria a propósito das 
erupções cutâneas diabéticas, mas a hora está adiantada”! 
(Jordão, 1866: 13).

Até ao final do século XIX muito pouco se escreveu 
sobre a diabetes. Apenas no âmbito académico foram 
sendo produzidas algumas teses de final de curso como 
veremos mais adiante. No periodismo médico da altura, 
entre 1883 e 1900, muito poucos foram os artigos originais 
escritos sobre a doença diabética por autores portugueses. 
Por exemplo, duas revistas médicas importantes da altura 
como eram «A Medicina Contemporânea» e a «Coimbra 
Médica» publicaram cerca de três dezenas de notícias/ar-
tigos sobre diabetes até ao final do século XIX. Dessas três 
dezenas apenas cinco artigos era originais portugueses, 
sendo as outras notícias/artigos de origem estrangeira, 
traduzidos e com finalidade de divulgação junto da comu-
nidade médica nacional.

Em 1893, num pequeno artigo publicado na «Coimbra 
Médica» intitulado «A pathogenia de algumas formas de 
diabetes», Augusto Rocha discutiu e explicou a formação 
da glicose dentro do aparelho gastrointestinal, tentando 
perceber as diversas formas de patogénese diabética 
(Rocha, 1893).
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Em 1896, C. Garcia numa notícia publicada acerca das 
conclusões do Congresso de Nancy, afirmou que o regímen 
alimentar continuava a ser a pedra angular do método 
terapêutico, mas referindo-se já a vários médicos que ha-
viam experimentado os métodos organoterápicos, nomea-
damente com injeções de extratos pancreáticos, embora 
com um sucesso limitado (Garcia, 1896). 

Em 1898, Carlos Tavares divulgou um artigo sobre a 
gangrena diabética, que publicou na «A Medicina Contem-
porânea», onde revelou o seu desconhecimento acerca da 
associação entre a glicosúria do diabético e a gangrena, 
mas concluiu dizendo que “o certo é que o estudo deta-
lhado dos factos prova a miserável influência da glycose 
na produção da gangrena” (Tavares, 1898: 21). Outro autor, 
Augusto de Miranda publicou uma observação clínica 
sobre um caso de coma diabético, onde identificou os 
sintomas do doente de 43 anos, através de exames labora-
toriais e prescreveu uma medicação à base de limonada 
citro-magnésica, caldos e leite. Apercebendo-se, após os 
exames à urina, que estava perante um caso de coma 
diabético e prescreveu-lhe 20g de bicarbonato de soda 
por dia, uma garrafa de kefir em vez do leite, e como o 
doente tinha apetite mandou dar-lhe um bife ao almoço, 
sopa de hortaliça e carne guisada com batatas ao jantar 
e água à discrição. Como resultado o autor afirmou que o 
doente saiu curado do coma e muito melhorado da diabetes  
(Miranda, 1898: 222-223).

Além da patogenia da diabetes, um dos temas mais foca-
dos era o da terapêutica. Não existia nos finais do século XIX 
um tratamento específico e, acima de tudo, eficaz contra a 
diabetes. A profusão de notícias sobre tratamentos diferen-
tes para a doença permite perceber a dificuldade para encon-
trar uma terapêutica acertada para a doença, havendo sim 
numerosas experiências com substâncias de vários tipos. 
A título de exemplo, a revista «A Medicina Contemporânea» 
divulgou em 1894 um licor bromo-arsenical em voga na  
Alemanha composto de ácido arsénico, carbonato de potás-
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sio, água destilada e brómio (“Licor bromo-arseniacal para 
o tratamento da diabete,” 1884: 207) e ainda um tratamento 
usado por um médico de nome Sébastian que empregava um 
composto de água destilada, ácido arsenioso, bicarbonato 
de potássio, brómio e sulfato de estricnina sob forma gra-
nulosa, aconselhando também um purgante salino e água 
ferruginosa (Sébastian, 1884: 407). Em 1887 apareceu uma 
pílula de salicilato de litina e benzoato de litina (Vigier, 1887: 
387) e no ano seguinte o mesmo autor apresenta uma pilula 
litinada, à base de carbonato de litina, arseniato de sódio 
e extratos de genciana, a ser tomada duas a três vezes por 
dia (Vigier, 1888: 48). É ainda divulgada uma pílula preten-
samente muito utilizada em Lisboa nos seguintes moldes: 
“Nos últimos mezes tem sido empregada por grande nu-
mero de clínicos de Lisboa a seguinte fórmula no tratamento 
da diabetes. Os resultados obtidos são surpreendentes. Ex-
tractos de noz vómica … 0,01 centigr. Carbonato de manga-
nez … 0,1 decigr.” (“Contra a diabetes,” 1888). Não existem 
nestas notícias uma palavra sobre o objetivo das pilulas. 

A «Coimbra Médica» também noticiou preparados se-
melhantes, como o de 1896, em que transcreveu uma re-
ceita do «Progrés Médicale», onde se aconselhava cápsulas 
de antipirina e bicarbonato de soda contra a poliúria e a 
glicosúria, uma hóstia de sulfato de quinino e outra de ar-
seniato de soda, carbonato de litina, codeína, teriaga em 
pó e extratos de quina em pó e ao final de um mês de trata-
mento duas pílula às refeições contendo tartarato férrico-
potássico, ruibarbo em pó, noz vómica em pó e extratos de 
quina (“Contra a diabetes,” 1896: 110-111). 

Em 1900, as pilulas contra a diabetes eram ainda di-
vulgadas em Portugal como atesta outro formulário tera-
pêutico publicado pela «Coimbra Médica» onde figurava 
cápsulas amiláceas contendo arsénico de soda, carbonato 
de litina, codeína, teriaga em pó e extratos de quina seco 
em pó, a serem tomadas três vezes ao dia (“Contra a dia-
betis,” 1900: 399), não sendo especificados os objetivos 
específicos das pilulas. No mesmo ano, «A Medicina Con-
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temporânea» divulgou uma limonada para os diabéticos 
composta por ácido cítrico, glicerina, conhaque e água des-
tilada (“Limonada para os diabéticos,” 1900: 117).

Assim, apesar das várias descobertas no final do sé-
culo XIX, em especial a de Minkowski e von Mering, de 
que a ablação do pâncreas provocava diabetes açucarada, 
permitindo perceber que a diabetes era uma doença com 
sede no pâncreas, a terapêutica não acompanhou as des-
cobertas. Em Portugal pouco se escreveu de original nos 
principais periódicos médicos da altura. Talvez por ser 
ainda uma doença pouco comum na sociedade portuguesa, 
presume-se que seriam poucos os casos de diabetes tipo 2 
no final de Oitocentos, sendo a maioria de tipo 1, a atenção 
prestada pelos médicos de então a esta doença não está ao 
nível, por exemplo, das doenças infetocontagiosas. Tendo 
em consideração que a estatística médica tinha na altura 
muitas limitações — “mantendo-se as estatísticas de morta-
lidade inteiramente dominadas pelos óbitos de doenças in-
feciosas e de causa desconhecidas” (Ferreira, 1990: 275) — a 
diabetes não era uma doença que estivesse na primeira li-
nha de preocupação médica. Não obstante, a revista «A Me-
dicina Contemporânea» dava conta em 1898, portanto no 
final do século XIX, de um aumento do número de casos 
de diabetes entre a população de Lisboa à semelhança do 
que acontecia em Paris e noutras cidades dinamarquesas: 

Augmento de frequência de diabetes. — A propósito deste 
assumpto veio á tela da discussão, no recente congresso 
de Nantes a mortalidade pela diabetes, que n’algumas ci-
dades cresce de um modo assustador. Em Paris, segundo 
os trabalhos de Bertillon, no espaço de 28 annos a mor-
talidade por esta doença tornou-se oito vezes maior; nas 
cidades da Dinamarca, quadruplicou durante um período 
de 35 annos; etc.

Consultando semana a semana, os Boletins de estat. 
e demog. med. de Lisboa, apurei o seguinte mappa com 
respeito á nossa capital:
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Mortalidade anual por diabetes
De 1881 a 1885 ………………........................................... 6,7
1886 a 1890 ……………….………………............................ 7,5
1891 a 1895 …………..………………….............................. 10,4
1896 a 1897 ……………..……………….............................. 11,7

Do exame d’estes números, conclue-se que em Lisboa, 
também tem augmentado os óbitos pela diabetes, mas em 
menor proporção do que nas cidades acima referidas. Não 
se deve comtudo esquecer, que actualmente se diagnosti-
cam diabetes as quaes há annos passariam despercebidos 
(“Aumento de frequência da diabetes,” 1898: 288). 

5.1
O conhecimento da doença nos meios académicos

A criação das Escolas Médico-cirúrgicas permitiram dar 
um novo fôlego à medicina e cirurgia portuguesas e de 
certa forma descentrar o ensino da medicina feito em 
Coimbra, com algum pendor filosófico, existente ainda 
no século XIX. A criação das escolas e o seu regulamento, 
vieram exigir que o final do curso fosse marcado pelo Acto 
Grande, isto é, uma prova académica destinada à obtenção 
da licença profissional (Costa & Vieira, 2012: 251), onde o 
estudante de Medicina devia apresentar uma Dissertação 
sobre “qualquer matéria de Cirurgia […] e seis proposi-
ções Medicas ou Cirurgicas, igualmente de sua escolha, 
e escriptas no fim da Dissertação” (Regulamento para as 
Escholas Medico-Cirurgicas de Lisboa e Porto, 1840: 20). 

Surgem a partir deste prossuposto a multiplicação de 
Teses Inaugurais para o Acto Grande, que representam 
uma importante fonte para a história da medicina, permi-
tindo perceber a evolução do pensamento e saber médico 
de cada período histórico, não obstante por vezes serem 
apenas “estados da arte” dos conhecimentos médicos da 
altura, sem acrescentar novidade. Posteriormente, e na se-
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quência da transformação das Escolas Médico-cirúrgicas 
em Faculdades de Medicina, as teses inaugurais passaram 
a teses de licenciatura, ao que acresciam as teses de dou-
toramento para o Grau de Doutor em Medicina.

Na Escola Médico-cirúrgica de Lisboa produziram-se 
as primeiras teses sobre diabetes em Portugal, três teses 
durante a segunda metade do século XIX e mais três até à 
descoberta da insulina. 

A primeira tese data de 1863 e tratou-se da tese inau-
gural de José Simões sobre a «Observação de um caso de 
diabetes seguido de algumas considerações sobre a symp-
tomologia, a anatomia pathologica e o tratamento» (Simões, 
1863). A tese manuscrita figura no catálogo da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa, mas está dada como 
inexistente no acervo, impedindo uma descrição do seu 
conteúdo. Mas pelo título percebe-se que se tratava da ob-
servação de um caso clínico e várias considerações sobre 
a sintomatologia, a anatomia patológica e o tratamento. 

Em 1868, Manuel Silva apresentou como tese inaugural 
«Alguns phenómenos da diabete». Manuel Silva, inspi-
rado pelas lições sobre a diabetes do professor Abel Maria 
Jordão, professor de Fisiologia e Anatomia Geral de que 
quem já falamos, escreveu a sua tese sobre o tema da dia-
betes, onde faz dedicatória a Abel Jordão (júri da prova) e 
se considera seu discípulo (Silva, 1868: 7). A tese não traz 
novidade alguma, já que o trabalho é essencialmente um 
“estado da arte” sobre alguns fenómenos nervosos da dia-
betes, onde apresenta as variadas perspetivas dos autores 
que escreveram sobre este tema. 

Foi depois preciso esperar duas décadas para que ou-
tro aluno finalista se interessasse pelo tema. Em 1888, 
Dominguez Centeno escreveu «Contribuição para o estudo 
do coma diabético», um tema visto pouco frequentemente 
na clínica do hospital como o autor explica: 

Durante a nossa clínica escolar tivemos ocasião de ob-
servar um caso de coma diabético. A observação d’esta 
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complicação da diabete assucarada, posto que tenha sido 
frequente no estrangeiro, em Portugal os casos não abun-
dam, pois consultando os annaes das histórias clínicas 
desde 1884, epocha em que Kussmaul reconheceu a indi-
vidualidade do coma dyspeneico, não encontrei nenhum 
caso de dyspenêa comatosa.
Alguns professores e clínicos d’este hospital me disseram 
que nunca tinham visto tão terrivel complicação (Centeno, 
1888: 15).

Fig. 4 — Dissertação de Dominguez Centeno sobre o coma diabético defendido na 

Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (1888).
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Na tese, Centeno descreve a etiologia, sintomatologia, 
marcha e formas clínicas em jeito de revisão de litera-
tura, para depois expor um caso observado na enfermaria 
S. Carlos de um homem de 48 anos que sofria de diabetes 
glicosúrica, tuberculose pulmonar e morreu de coma dia-
bético, porque como disse o autor “em todos os tratamen-
tos até hoje empregados a therapeutica tem sido sempre 
inefficaz” (Centeno, 1888: 65). Pelo capítulo da patogenia 
ficamos a perceber que existiam duas teorias acerca da 
origem do coma, sendo que uma teoria atribuía o coma às 
alterações materiais sofridas pelos tecidos ou líquidos do 
diabético e a outra teoria dizia que o coma era resultado de 
uma intoxicação pelos produtos da fermentação anormal 
da glicose (Centeno, 1888: 71).

Já entrados no século XX, a primeira tese que identifi-
camos destinava-se a concurso ao professorado da Escola 
Médico-cirúrgica de Lisboa. Em 1904, António da Silveira 
Lima Faleiro apresentou uma tese de 134 páginas intitu-
lada «Estudos sobre a pathogenia da diabetes glycosurica», 
concluindo que “A diabetes glycosurica é um syndroma 
resultante do mau funcionamento do hépato-pancreas, em 
relação ao metabolismo nutritivo dos hydratos de carbone” 
(Faleiro, 1904: 133). 

Em 1913, nova tese sobre diabetes. Manuel Prates com-
pôs um trabalho de licenciatura «Sobre o prognóstico ope-
ratório das cataractas diabéticas», já na jovem Faculdade 
de Medicina de Lisboa, e tendo o professor Gama Pinto, 
que ensinava Oftalmologia, como supervisor. Após os ca-
pítulos teóricos debruçou-se na análise de 30 casos segui-
dos no Instituto de Oftalmologia de Lisboa (Prates, 1913), 
e sendo sobretudo uma tese sobre cirurgia oftalmológica 
não dissertou muito sobre diabetes.

Por fim, em 1922 é apresentada a primeira tese de dou-
toramento sobre diabetes em Lisboa com o título «Contri-
buição para o estudo do tratamento da diabetes açucarada 
pelo método de Allen» por José de Sousa Costa. No essen-
cial esta tese tratava do tratamento da diabetes pelo mé-
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todo de Frederick Allen, que desenvolveu um método lógico 
e eficaz de controlar a glicosúria através da dieta da fome 
(starvation diet), muito bem acolhida nos EUA, em espe-
cial por Elliott Joslin na sua clínica especializada. A tese 
não traz muito de original, já que se baseou na aplicação 
do método de Allen a casos observados no hospital esco-
lar e replicando as tabelas nutricionais e dietas que Allen 
e depois Joslin publicaram anos antes. Finalizou com a 
apresentação de cinco casos de diabetes, mas ficamos sem 
saber o resultado da terapêutica pois o autor não elaborou 
nenhuma conclusão no final do estudo (Costa, 1922). 

Na Escola Médico-cirúrgica do Porto foram produzi-
das apenas seis teses inaugurais sobre a diabetes, entre 
1873 e 1898. A primeira tese foi escrita em 1873 por Aires 
de Araújo Maia, intitulada «Qual a origem da glycose na 
diabéte saccharina?». Nesta tese o autor expôs as três teo-
rias existente sobre a diabetes conhecidas na sua época. 
A primeira teoria apresentada é a teoria hepática, segundo 
a qual, e baseada nos estudos de Claude Bernard, na pato-
génese da diabetes o fígado exercia o papel principal, mas 
passivo (Maia, 1873: 41). Segue-se a apresentação da teoria 
gástrica de Bouchardat, segundo a qual a transformação 
da fécula em açúcar era devido a um princípio existente 
no suco gástrico (fermentação) dos diabéticos (Maia, 1873: 
43-44), e da teoria da acidez no sangue de Mealhe em que a 
diabetes era determinada pela alcalinidade do sangue que 
não destruía o açúcar e o excretava através dos rins como 
um corpo estranho (Maia, 1873: 47). 

Em 1882, André Mello fez na sua tese inaugural um 
esboço etiológico, patogénico e terapêutico da diabetes. 
Nela o autor distancia-se da teoria de Claude Bernard que 
asseverava que a diabetes era uma simples glicosúria pro-
vocada por uma alteração fisiológica — “[…] a diabete de 
forma nenhuma, pois que esta não é uma simples glyco-
suria; é uma glycosuria e mais alguma coisa” (Mello, 1882: 
ix). Como causas da diabetes o autor apontava dois gru-
pos de causas, as causas predisponentes, como a heredi-
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tariedade, o temperamento, a idade e o sexo, e as causas 
determinantes como as causas externas (ex.: condições cli-
matéricas), as causas fisiológicas (ex.: profissão, exercício, 
alimentação, gravidez) e ainda as causas patológicas (ex.: 
alterações do sistema nervoso, do sistema digestivo ou do 
sistema respiratório, medicamentos, venenos, discrasias, 
etc.) (Mello, 1882: 2). 

O autor faz depois uma súmula das principais teorias 
existentes no seu tempo, de que são exemplos a teoria gás-
trica de Bouchardt, a teoria hepática de Claude Bernard, 
a teoria respiratória de Mialhe, a teoria da fermentação 
de Schiff, mas faz igualmente alusão à teoria pancreática, 
reconhecendo-se a importância do suco pancreático sobre 
vários nutrientes, mas este mesmo suco era considerado 
uma combinação de dois fermentos — “o fermento glyco-
sico e o fermento emulsivo” (Mello, 1882: 82) e não uma 
hormona como mais tarde se veio a demonstrar. Face às 
diversas teorias existentes, o autor rendeu-se à evidência:

Vimos pela exposição que fizemos das theorias da diabete 
ainda em voga que nenhuma explicava cabalmente o seu 
mechanismo pathogenico. Em todas há uma porção de 
verdade, mas nenhuma corresponde ao nosso desidera-
tum. Umas explicam o phenomeno por uma producção 
d’assucar maior que o normal, outras por uma destruição 
insufficiente d’este mesmo princípio. Umas quando muito 
explicariam a glycosuria, mas não a diabete; outras são 
simples hyphoteses (Mello, 1882: 87).

Neste capítulo da fisiopatologia existiam tantas hipóte-
ses em aberto, e nenhuma certeza, que era expectável que 
pouco o autor adiantasse sobre a diabetes. O desconheci-
mento dos mecanismos da doença, da insulina e do seu 
papel sobre o açúcar impediam os autores de ir mais longe. 
Quanto ao tratamento da doença limitou-se a apresentar os 
tratamentos prescritos pelos médicos autores das teorias 
referidas. Contudo, há que destacar entre os vários trata-
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mentos “imaginativos”, o tratamento alimentar, já com a 
supressão de alimentos ricos em hidratos de carbono como 
o pão, batatas, farinhas, leguminosas, o açúcar e alimentos 
açucarados, e o exercício físico através de passeios, ginás-
tica, equitação, etc. com o objetivo de eliminar a glicemia 
(Mello, 1882: 99-100).

Durante um decénio nenhuma tese foi escrita acerca da 
diabetes. Em 1892 Joaquim Sousa escreveu sobre a pato-
genia da diabetes açucarada, concluindo que “a causa pri-
mordial da diabete é um vicio nutritivo” (Sousa, 1892: 29), 
alinhando o seu pensamento com a teoria de Bouchardt. 
Nada mais de valor disse sobre a doença. Outros dois 
médicos formados pela Escola do Porto escreveram so-
bre a diabetes antes do final do século, Lucindo Oliveira na 
sua tese apresentada em 1895 refere pela primeira vez os 
trabalhos de Minkowski e von Mering (Oliveira, 1895, 56) e 
Alberto Baptista escreveu umas «Breves considerações so-
bre a pathogenia da diabetes» (Baptista, 1898), sem acres-
centar nada de relevante ao que os outros haviam escrito. 

Em 1901, num registo diferente dos outros médicos ci-
tados, Alexandre Monteiro apresentou como dissertação 
final de curso o trabalho intitulado «Regimen da Diabete 
assucarada», onde depois de gizar uma história do trata-
mento alimentar da diabetes, dissertou sobre o regime ali-
mentar dos diabéticos. O autor começou por constatar que 
o tratamento medicamentoso existente era insuficiente 
e que o regime alimentar desempenhava um papel im-
portante na vida dos diabéticos, criticando o facto de os 
doentes não iniciarem um regime alimentar adequado no 
início da doença, porque somente procuravam o médico 
num estado mais avançado da doença e motivados pelo 
“exaggero patológico da fome, da sêde e pelos progressos 
do emmagrecimento” (Monteiro, 1901: 39). Recorrendo 
a vários autores, essencialmente estrangeiros, Monteiro 
fala do papel dos vários tipos de alimentos — hidratos de 
carbono, carne, ovos, legumes, pão e bebidas — na diabe-
tes, mas também da hidroterapias das vestes, exercício, 
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tratamento moral e climas e sua influência no tratamento 
da doença.

Em 1919, e anteriormente à descoberta da insulina, 
surgiu no quadro da Faculdade de Medicina do Porto a 
primeira tese de doutoramento sobre diabetes, pela mão 
de Elísio Coimbra. A tese «Diabetes pancreática: genera-
lidades sobre diabetes» foi motivada pelos casos clínicos 
observados pelo autor no Hospital de Santo António do 
Porto, onde estava sediada a Faculdade de Medicina do 
Porto. Dividiu a tese em quatro partes, tratando na pri-
meira parte de generalidades sobre diabetes — definição 
de diabetes açucarada, classificação, tipos clínicos e asso-
ciação com outras doenças — e na segunda parte sobre a 
diabetes pancreática — anatomia e fisiologia patológicas, 
etiologia, sintomatologia, diagnóstico, etc. —, na terceira 
parte mencionou os vários tipos de tratamento e na quarta 
parte expôs as observações clínicas realizadas. 

Não tendo ainda sido descoberta a insulina, o autor 
definia a diabetes como “um síndroma essencialmente 
caracterizado pela glicosúria e poliúria permanentes 
e por perturbações da nutrição” (Coimbra, 1919: 32), 
dedicando -se a um exercício de classificação das tipo-
logias da diabetes, que assumia dois tipos: a diabetes 
sem desnutrição (diabetes gorda ou artrítica), hoje dia-
betes tipo 2, sendo essencialmente uma perturbação do 
metabolismo dos hidratos de carbono, e a diabetes com 
desnutrição (diabetes magra ou pancreática) , hoje dia-
betes tipo 1, sendo uma perturbação do metabolismo 
dos hidratos de carbono e das matérias albuminoides 
(Coimbra, 1919: 35). Mas apesar do esforço para melhor 
definir e classificar a diabetes pancreática, a declaração 
do autor testemunha ainda o desconhecimento sobre a 
etiologia: “A etiologia da diabete pancreática é obscura. 
[…] Como causa da diabete pancreática, encontramos às 
vezes as infecções e as intoxicações. A sífilis e a gripe, 
teem grande influencia na diabete pancreática” (Coimbra, 
1919: 105). 



101

O mesmo se pode dizer do tratamento, faltando ainda 
dois anos para a descoberta da insulina, o médico portu-
guês escreveu no início do capítulo sobre o tratamento sim-
plesmente “A diabete não tem um tratamento específico” 
(Coimbra, 1919: 139). À exceção das recomendações acerca 
da manutenção de um estilo de vida ativa e de cuidados 
nutricionais, o que Elísio Coimbra recomendou constituía 
uma rememoração das terapêuticas de séculos anteriores: 
recomenda-se banhos frios para os rins, os cuidados com 
as emoções, os desgostos, as preocupações, medicação al-
calina, medicação para o sistema nervoso (ópio, brometo de 
potássio, valeriana), antipiréticos, oxidantes, tónicos e esti-
mulantes (arsénico, estricnina, ferro), opoterapia hepática, 
pancreática, tiroideia, duodenal, tratamento eletroterápico, 
termal, climatérico, etc. Mas, a certeza é que em 1919 as 
terapêuticas dos tempos antigos, alguns ainda da Idade 
Média, estavam ainda em voga, sem eficácia alguma com-
provada. Se o tratamento da diabetes parecia um quebra-
cabeças o tratamento do coma diabético fugia à capacidade 
terapêutica da altura: “Estando o coma constituído, pode-se 
dizer que todos os meios terapêuticos até hoje empregados 
são ineficazes. Teem-se empregado os estimulantes geraes: 
injecções de éter, de cafeina, acetato de amoníaco em altas 
doses, mas a ação obtida é nula” (Coimbra, 1919: 177). Após 
a apresentação de alguns casos clínicos observados por 
Coimbra, este concluiu a tese dizendo que, 

Com respeito á etiologia dos casos de diabete pancreática 
que acabamos de expôr, não se pode afirmar categorica-
mente qual seja.

Uma infecção desconhecida ou uma perturbação fun-
cional das glândulas vasculares sanguíneas, poderiam 
explicar a etiologia da diabete dos doentes que apresen-
tamos (Coimbra, 1919: 240). 

No que à Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra diz respeito, só se encontram identificadas duas 
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teses médicas sobre diabetes nas primeiras três décadas 
do século XX. Em 1918, Alexandre Bolotinha apresentou 
uma tese de doutoramento intitulada «Um caso clínico de 
diabetes glicosúrica: acidose, glicose e tratamento» onde 
estuda a diabetes, como uma das doenças da nutrição que 
mais vezes aparece na clínica, ao lado da gota e obesidade. 

Após uma brevíssima resenha histórica sobre a dia-
betes, dedica depois um capítulo à diabetes em geral, re-
velando um certo desconhecimento ao nível das causas 
da doença quando refere apenas duas causas: o estado 
de debilidade nutritiva, respeitante à assimilação dos hi-
dratos de carbono, e as causas ocasionais, da qual fazem 
parte a supra alimentação e a falta de exercício físico, mas 
também os resfriamentos, surmenage física e intelectual, 
traumatismos, etc. (Bolotinha, 1918: 6). Expõe depois um 
caso de diabetes de um homem, trabalhador rural de  
Palheira (Coimbra), caracterizando-a. Salienta-se o tra-
tamento prescrito, que incluía um regime alimentar que 
permitisse a diminuição da glicosúria, sem, no entanto, 
revelar qual, a higiene física e moral do doente, que incluía 
exercício moderado, ginástica médica, massagem, asseio 
da pele, evitar trabalho intelectual demasiado, comoções 
de vária ordem e uso de águas alcalinas. Quanto ao trata-
mento medicamentoso a polifarmácia reinava: 

No meio do grande número de medicamentos, destacam-
se os alcalinos que são a base do tratamento da diabetes.

Podemos empregar vários alcalinos como a água de 
cal, magnesia calcinada, bicarbonato de potássio, sal de 
Seignete, citrato ou tartarato de sódio; mas o mais usado 
é o bicarbonato de sódio […] Há quem aconselhe em casos 
graves como este opoterápia hepática e pancreática […] 
os medicamentos adjuvantes como: sais de ópio, brometo 
de potássio, valeriana, permanganato de potássio, fosfo-
vanadato de sódio, levadura de cerveja, striquinina, ar-
seniacais, ferro, fosfatos de licitina (Bolotinha, 1918: 49). 



103

Em 1924 apareceu uma outra tese de doutoramento, 
da autoria de Custódio Ferreira sobre o «Problema Glico-
surico-Diabético em 1923 e 1924» onde o autor se propôs a 
estudar extensivamente o problema glicosúrico-diabético 
abordando um conjunto de temas vasto, do qual se destaca o 
tratamento. Entre os diversos meios terapêuticos surge re-
ferências à insulina, mostrando ainda o desconhecimento 
médico acerca da posologia quando refere “a insulina deve 
ser administrada em pequenas doses até que se conheça a 
reação individual ao medicamento” indicando apenas que 
“uma unidade fez baixar a glicémia a 0,03% num doente 
de Joslin” (Ferreira, 1924: 172). Acerca do tratamento do 
coma diabético refere igualmente que “a insulina é o me-
dicamento heroico do côma diabético. Mas tem de ser ma-
nipulada prudentemente pois, do contrário, arrancaremos 
o diabético a um côma para o lançarmos noutro, também 
grave — o côma hipoglicémico” (Ferreira, 1924: 190).

5.2
Outros progressos e novos desafios 

A descoberta da insulina foi um marco importante para a 
diabetologia mundial. O que até então eram apenas tera-
pêuticas convencionais e destinadas a aliviar os sintomas 
da doença passou para uma terapêutica verdadeiramente 
eficaz, apesar de não definitiva. A descoberta da insulina 
pôs fim a um conjunto de tratamentos tradicionais como 
eram por exemplo as dietas da fome, através da subnutrição.

A descoberta da insulina estimulou a procura de com-
postos orais para baixar os níveis de açúcar no sangue. Por 
exemplo, James Collip, na década de 1920, pensou que as 
plantas por conter glicogénio deveriam ter um composto 
que funcionasse como a insulina. Fez então extratos a par-
tir de levedura, de pontas de cebola, de alface, grãos ger-
minados de cevada e de relva que pareciam ter baixado a 
glicose no sangue dos coelhos (Tattersall, 2009: 126). 
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Entretanto, a partir da erva galega officinalis, ou ar-
ruda-caprária, foi isolado um químico chamado guani-
dina, que após várias tentativas de modificação molecular 
para a tornar menos tóxica e com maior poder de diminuir 
o açúcar no sangue veio a resultar na sintalina, que em 
1926 Minkowski dissera que seria de grande ajuda para o 
combate à diabetes (Tattersall, 2009: 126). Mais tarde, em 
1928, apareceria a neosintalina, mas ambas as substâncias 
provocavam efeitos secundários adversos como perda de 
apetite, náuseas, diarreia, falha hepática que se revelavam 
fatais para os doentes (Lisboa, 2002a: 15).

Na década de 1940 outras substâncias apareceram, 
como a carbutamida, sintetizada em 1945 em Dresden 
(Alemanha Oriental) como um agente antibacteriano (sul-
famidas), sendo o primeiro da classe das sulfonilureias 
clínicas, sob a forma de comprimidos antidiabéticos. 
Posteriormente, o responsável pelas investigações rela-
cionadas com a carbutamida foi trabalhar na Alemanha 
Ocidental na empresa Boehringer Mannheim, tendo sido 
experimentada em vários doentes em Berlim. Concluiu-
se que a substância reduzia o açúcar no sangue, mas só 
em adultos com diabetes há menos de dez anos e que não 
tivessem usado insulina por mais de um a dois anos, ou 
seja, em pessoas que tivessem ainda reservas de insulina. 
A carbutamida foi testada pela Eli Lilly nos EUA, mas vá-
rios efeitos secundários e mortes devidos à doença foram 
detetados (Tattersall, 2009: 127-128). 

Na década de 1950 seguiu-se a descoberta da tolbu-
tamida e da clorpropamida. Em 1956 nos laboratórios 
Hoechst descobriu-se a tolbutamida, mas rapidamente 
perceberam que funcionava essencialmente com doentes 
mais velhos e gordos, a diabetes tipo 2, e com diabetes 
manifestada recentemente. Em 1958, a clorpropamida foi 
introduzida no tratamento da diabetes, verificando-se um 
efeito mais potente e de longa duração (Tattersall, 2009: 
129). Seguiu-se o aparecimento da fenformina em 1958, que 
foi utilizada durante várias décadas. Entretanto foi intro-
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duzida a melformina que ainda hoje é o antibiótico mais 
usado em todo o mundo com mais de 60 anos de história.

Todavia, o marco mais importante da segunda metade 
do século XX foi a produção de insulina sintética, que 
possibilitou uma produção industrial capaz de abastecer 
uma larga franja de população diabética por todo o mundo, 
e baixar o preço da insulina. A sintetização da insulina tor-
nou-se na sintetização da primeira proteína de qualquer ti-
pologia, incluindo humana, a ser produzida quimicamente. 
Tal como a descoberta da insulina foi feita à margem da 
ciência europeia, na América do Norte, também a difí-
cil sintetização da insulina teve como palco a Ásia, mais 
propriamente a China. Foi Wang Ying-lai (1907–2001) um 
bioquímico chinês a conseguir o feito. 

Wang licenciou-se em química na Universidade de Jin-
ling, tendo depois rumado à Universidade de Cambridge, 
onde trabalhou com David Keilin, tendo terminado o dou-
toramento em 1941, seguindo-se um período em que lecio-
nou e investigou no Dunn Nutritional Laboratory e depois 
no Cambridge Molteno Institute. No final da II Guerra 
Mundial regressou à China, onde trabalhou como membro 
sénior do Medical Research Institute da Academia Sinica 
(Academia Chinesa da Ciência), recrutando e formando 
centenas de jovens cientistas. O feito mais marcante da 
carreira de Wang foi ter sintetizado a insulina em 1965 
(Wang, 2001: 38). 

O projeto para a síntese da insulina começou em agosto 
de 1958 com o objetivo primário de sintetizar 20 aminoáci-
dos, os componentes fundamentais de qualquer proteína. 
Após um longo processo a equipa de Wang conseguiu 
produzir as correntes de aminoácidos A e B e fazer o seu 
alinhamento (Wang, 2001: 38). A sintetização total da in-
sulina representou um salto em frente da biotecnologia e 
da insulinoterapia massiva, tornando vãos os esforços dos 
países norte-americanos e europeus para serem bem-su-
cedidos nesta missão.
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Fig. 5 — Estojo para análise da glicose da urina. Fonte: Espólio da Cruz Vermelha 

Portuguesa. 
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6
Ernesto Roma
e as origens

da diabetologia social
em Portugal

No campo da diabetes, a descoberta da insulina foi um 
marco revolucionário na história da doença e do seu tra-
tamento, no estrangeiro como em Portugal. Em vários 
séculos, pequenas descobertas foram feitas acerca desta 
doença — a “epidemia silenciosa” — apesar de nenhuma 
ter sido tão revolucionária como a insulina.

Como mostramos no capítulo precedente, em Portugal 
a Diabetologia, como área médica era inexistente. Segundo 
Joaquim Dinis da Fonseca, Subsecretário de Estado da As-
sistência Social (1940–1944) e das Finanças (1944–1950), 
a insulina foi recebida relutantemente nos meios médi-
cos, ao mesmo tempo que o estudo sério da diabetes nas 
faculdades de medicina encontrava-se atrasado (Fonseca, 
1955: 154). Faltavam, igualmente, métodos de diagnóstico 
mais rápidos, uma terapêutica eficaz e, sobretudo, uma 
educação dos doentes em múltiplas áreas implicadas do 
desenrolar da doença. 

Curiosamente, no ano em que a insulina foi descoberta 
e comunicada à comunidade médica e científica no Canadá, 
um médico português — Ernesto Roma — encontrava-se 
em estágio num hospital norte-americano, tendo acesso 
aos mais recentes e pioneiros desenvolvimentos no campo 
da diabetologia, tendo absorvido rapidamente os conheci-
mentos existentes na época e regressado a Portugal para 
fazer carreira numa área ainda inexistente no país. 
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Ernesto Galeão Roma (1887–1978), era oriundo de 
uma família de militares de Viana do Castelo. O seu avô, 
o Dr. Policarpo António Esteves Galeão, de quem herdou 
a faceta de médico e filantropo, era capitão-médico no ex-
tinto Regimento de Infantaria 3 e conhecido nos meios 
pobres de Viana do Castelo como o “pae dos pobres” pe-
los serviços médicos gratuitos e esmolas dadas às famí-
lias carenciadas das zonas piscatórias (Cruz, 1911). O pai, 
Bento Manuel Gonçalves Roma, era igualmente oficial de 
Infantaria em Viana. 

Após o ensino primário realizado na cidade natal, ru-
mou a Lisboa para prosseguir estudos secundários no Real 
Colégio Militar, onde entrou em 1897 com o n.º 195 (“95 
— Ernesto Galeão Roma,” 1967: 30-31), fazendo depois os 
Preparatórios para entrar em Medicina na então Escola 
Politécnica de Lisboa (Correia & Boavida, 2006: 18). Em 
1905, morreu o avô vítima de tifo exantemático, tendo sido 
chorado pela cidade de Viana. Na sequência da sua morte, 
o pai de Ernesto Roma enviou-lhe um extrato do jornal 
«A Aurora do Lima» datado de 29 de maio de 1905, que 
enaltecia as virtudes e o filantropismo do Dr. Policarpo 
Galeão acompanhado de uma nota que Ernesto Roma guar-
dou toda a vida, dizendo simplesmente: “Tua avó envia-te 
este bocado de jornal, para que tu e o João o leião com at-
tenção; e o guardem; a fim de seguirem sempre o exemplo 
do seu Avô” (Roma, 1905), exemplo esse que viria a seguir 
e a concretizar com a criação de uma associação para dia-
béticos pobres. 

Em 1908 ingressou na Escola Médico-cirúrgica de Lisboa 
para estudar Medicina, sendo aluno dos mais prestigiados 
professores de Medicina da altura como Henrique Vilhena, 
Sílvio Rebelo, Carlos Bello de Moraes, Bettencourt Raposo, 
Ricardo Jorge, Gama Pinto e Sobral Cid, tendo ainda feito 
em 1910 um cours de technique clinique na clínica de Dieu-
lafoy, no famoso Hôtel Dieu de Paris (Correia & Boavida, 
2006: 18-19). Durante a preparação do seu trabalho de fi-
nal de curso frequentou ainda, com assiduidade, o Insti-
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tuto de Anatomia da Faculdade de Medicina dirigido por 
Henrique Vilhena (Roma, 1913: 6). Em 1913 apresentou 
uma Dissertação de final de curso intitulada «Microcefa-
lia», deixando perceber uma inclinação para a psiquiatria, 
tendo presidido ao júri da sua tese o eminente Professor 
Júlio de Matos, acompanhado por Egas Moniz, que viria a 
ser Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia em 1949, e Jaime 
Salazar como vogais.1

Já formado como médico exerceu entre 1913 e 1922 fun-
ções de 2.º Assistente de Patologia Interna, Clínica Médica, 
Terapêutica e Especialidades Médicas na Faculdade de Me-
dicina de Lisboa (Correia & Boavida, 2006: 21). Com a par-
ticipação de Portugal na I Guerra Mundial, Ernesto Roma 
integrou voluntariamente o Corpo Expedicionário Portu-

1 Contrariamente ao que escreveram Correia & Boavida (2006), Veloso & 
Correia (2017) e, já antes deles, Fontes (1976), Miguel Bombarda não fez parte 
do júri da dissertação já que morreu assassinado em 1910, nas vésperas da im-
plantação da República, e Ernesto Roma findou o curso médico em 1913. Na 
tese original dactilografada existente na Faculdade de Medicina de Lisboa a 
apreciação do trabalho foi feita no dia 21 de julho de 1913 perante um júri cons-
tituído por Júlio Xavier de Matos, presidente, António Caetano de Abreu Freire 
Egas Moniz, vogal e Jaime Ernesto Salazar d’Eça e Sousa, vogal (Roma, 1913).

Fig. 6 — Nota pessoal enviada pelo pai de Ernesto Roma aquando da morte do avô 

em 1905. Fonte: AMVC — Ernesto Galeão Roma, pasta 61.
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guês, inserido no Regimento de Infantaria n.º 1 com o posto 
de Alferes-médico em maio de 1916, ao que ascenderia a 
Tenente em setembro de 1917 e depois Capitão-médico mi-
liciano em janeiro de 1921 (“95 — Ernesto Galeão Roma,” 
1967: 31). 

Com o final da guerra, Ernesto Roma iniciou funções 
de Chefe de Clínica Médica no Hospital de Santa Marta 
em Lisboa, trabalhando com o Professor Carlos Bello 
de Moraes e reforçando a amizade com Pulido Valente. 
Segundo Veloso e Correia (2017: 247), por conselho de Bello 

Fig. 7 — Folha de rosto da tese original de Ernesto Roma apresentada à Faculdade 

de Medicina de Lisboa em junho de 1913. Fonte: Biblioteca da FMUL.
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de Moraes, Ernesto Roma rumou a Boston, nos Estados 
Unidos da América, para especializar-se em Ética com um 
eminente filósofo, educador e professor da Universidade 
Harvard e médico no Massachusetts General Hospital, 
Richard Clarke Cabot (1868–1939), pioneiro no trabalho 
e assistência social no EUA. 

Porém, o Professor Bruno da Costa refere num artigo 
publicado no «Coimbra Médica» em 1956 que Ernesto 
Roma havia ido para os Estados Unidos para estudar a 
aplicação da insulina: “Le Dr. Ernesto Roma, aussitôt 
après la découverte de l’insuline, s’est rendu aux États 
Unis d’Amérique afin d’étudier «in loco» son application 
thérapeutique au diabète” (Costa, 1956: 721).

Independentemente das motivações, Ernesto Roma 
estagiou quer no Peter Bent Brigham Hospital quer no 
Massachusetts General Hospital em Boston, ao mesmo 
tempo que manteve contactos com a Joslin Clinic (Veloso 
& Correia, 2017: 247) criada por um célebre diabetologista 
norte-americano, Elliott Joslin, que havia sido escolhido 
como um dos seis membros do Comité de Insulina, em toda 
a América do Norte, para testar as primeiras versões de 
insulina comercial disponibilizadas pela farmacêutica Eli 
Lilly (Barnett, 1998: 38). Como o próprio Ernesto Roma veio 
a relatar, era sua intenção ficar mais tempo nos Estados 
Unidos a trabalhar com Richard Cabot, já que levara, in-
clusive a sua família, mas a revolução que vira no trata-
mento da diabetes apressou o seu regresso:

Eu estive a estudar em Boston, nos Estados Unidos, onde 
trabalhei com o Prof. Cabot durante um certo tempo. Tudo 
ali me corria bem, tendo até levado para lá a minha família 
e fazendo tenções de me demorar muito tempo naquele 
país.

Mas, encontrava-me assim fixado nos Estados Unidos 
há dois anos, quando surgiu a descoberta da insulina para 
o tratamento da diabetes. Aquilo surpreendeu-me de tal 
maneira que eu me decidi de regressar ao meu País, como 
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que impelido por uma força que me transcendia. E assim 
abandonei tudo, incluindo a carreira que a amabilidade 
do Prof. Cabot me estava a proporcionar. E o meu lema 
era este «O que tenho a fazer é ir para Portugal imediata-
mente e dedicar-me ao tratamento da diabetes!». E assim 
voltei a Portugal, desligando-me do Prof. Cabot, que aliás 
compreendeu perfeitamente o meu problema, embora se 
sentisse muito penalizado com a minha partida (Notícias 
Médicas, 1976: 8). 

Na sequência dos conhecimentos a que Ernesto Roma 
teve acesso, tomou as diligencias necessárias ao seu re-
gresso para Portugal em outubro de 1923, retomando o seu 
lugar no Hospital de Santa Marta (Veloso & Correia, 2017: 
248). Segundo o próprio Ernesto Roma, assim que chegou 
a Portugal iniciou a prática do tratamento de diabéticos 
pela insulina no serviço do Prof. Carlos Bello de Moraes 
e na clínica privada, também no consultório de Bello de 
Moraes. Mas sabendo que só a administração de insulina 
não chegava, fazia no final das consultas pequenas prele-
ções aos doentes sobre os cuidados de higiene e dietética 
que deviam cumprir (Notícias Médicas, 1976: 8). Ernesto 
Roma foi deste modo o primeiro médico conhecido a utili-
zar a insulina em Portugal, numa altura em que a insulina 
ainda estava em expansão na Europa.

Após o início da produção de insulina em 1922 pelos la-
boratórios da América do Norte, designadamente os Con-
naught Laboratories (Canadá) e a Eli Lilly & Company 
(EUA), rapidamente algumas companhias farmacêuticas 
europeias se dedicaram à produção desta hormona. Em 
1923 quatro laboratórios britânicos já produziam insulina, 
a Allen & Hanburys, a Boots Pure Drug Company, a Brithish 
Drug Houses e a Burroughs Wellcome, seguindo-se ainda 
nesse ano a Nordisk Insulinlaboratorium na Dinamarca, 
a N. V. Organon nos Países Baixos e a Farbwerke Hoechst 
AG na Alemanha. Até meados do século XX são conheci-
das ainda outras quatro produtoras na Europa Ocidental, 
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a Novo Industri A/S na Dinamarca que passou a produzir 
insulina em 1925, a Swiss Serum & Vaccine Institute na 
Suíça, produtora a partir de 1938, a Hormon-Chemie Muen-
chen GmbH na Alemanha, produtora a partir de 1945, e 
a britânica Weddel Pharmaceuticals que produziu as pri-
meiras doses em 1950 (Jackson, 1982: 20). 

Em Portugal, o primeiro médico a produzir insulina 
for o professor Manuel Bruno da Costa da Universidade 
de Coimbra. Nas vésperas da criação do Instituto Anti-
diabético de Coimbra — criado pelo Decreto-lei n.º 30.017 
de 2 de novembro de 1939 — que funcionou sob a tutela 
dos Hospitais Universitários de Coimbra, e tendo como 
responsável o Professor António de Morais Sarmento da 
Faculdade de Medicina, o periódico «Coimbra Médica» de 
1938 publicou uma comunicação feita por Bruno da Costa 
onde anunciava que tinha conseguido produzir insulina 
no Laboratório de Química-Física e Química Biológica da 
Universidade (Costa, 1938). 

O conhecimento científico acerca do tratamento da dia-
betes em Portugal eram, como já referimos, parco e pouco 
aprofundado. A escassez de artigos científicos originais 
publicados pelos periódicos médicos no primeiro quartel 
do século XX testemunham um certo alheamento da co-
munidade médica perante este problema médico e social. 
Vivia-se nas décadas de 1929-1940 em Portugal um período 
sanitário ainda marcado pelas doenças infetocontagiosas 
e parasitárias (tuberculose, pneumonia, paludismo, tétano, 
febre tifoide, tosse convulsa, difteria, etc.), pela carência 
alimentar, doenças profissionais de vária índole e falta de 
higienização do meio ambiente em geral (Ferreira, 1990: 
299-301). A diabetes, doença própria das sociedades in-
dustrializadas e da abundância, passava despercebida nas 
estatísticas obituárias. Somente a partir de 1931, a diabetes 
aparece como uma doença referida no Anuário Estatístico 
de Portugal, sendo provavelmente nos períodos anteriores 
integrada na rubrica de “outras doenças”. Dai resulta ser 
impossível determinar a mortalidade por diabetes até pelo 
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menos 1931, e muito menos a morbilidade por inexistência 
de dados estatísticos de qualquer espécie. 

A insulinoterapia não esgotava per se a amplitude do 
campo diabetológico e da assistência aos diabéticos pobres. 
A componente educativa prefigurou-se como um elemento 
extraordinariamente relevante na diabetologia social ini-
ciada por Ernesto Roma em Portugal, e proporcionada ini-
cialmente pela associação que Roma fundou, a Associação 
Protectora de Diabéticos Pobres (APDP). 

Fig. 8 — Primeira Sede da APDP em 1926. 
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Na sequência do regresso de Ernesto Roma a Portugal 
e da sua reintegração no Hospital de Santa Marta, o Pro-
fessor Francisco Pulido Valente seu amigo e camarada, 
já que também ele esteve destacado durante a I Guerra 
Mundial em França, publicou na revista «Lisboa Médica» 
uma série de lições sobre a diabetes, que segundo Veloso 
e Correia (2017: 248) ocorrera o boato que Roma havia 
aconselhado Pulido Valente a dedicar uma série de aulas 
à diabetes. Por esta altura, Pulido Valente era professor de 
Clínica Médica e já catedrático de Patologia e Terapêutica 
Médicas na Faculdade de Medicina de Lisboa e iniciara 
uma revolução no ensino da clínica, rodeando-se de cola-
boradores de mérito, onde se encontravam Fernando da 
Fonseca, Cascão de Ansiães, Morais Cardoso e o próprio 
Ernesto Roma (Veloso, 2017: 201-205). 

Em 1924, Pulido Valente publicou as suas «Lições sobre 
a diabetes» no «Lisboa Médica», recém criado e publicado 
pelo Hospital de Santa Marta, que era o hospital escolar 
ao qual estava ligada a Faculdade de Medicina. As cinco 
lições organizavam-se de acordo com a seguinte sequência:

•	 1.ª Lição — O metabolismo na diabetes. Patogenia dos 
sintomas essenciais;

•	 2.ª Lição — Patologia da acidose diabética;
•	 3.ª Lição — sem designação (abordava técnicas de 

análise laboratorial ao sangue);
•	 4.ª Lição — Patogenia da diabetes. A insulina;
•	 5.ª Lição — Terapêutica da diabetes.

Logo na 1.ª Lição, Pulido Valente esforçou-se por definir 
a diabetes, considerando-a uma doença da nutrição, que ti-
nha como consequências do desvio metabólico a inanição, 
porque o doente não conseguia utilizar os alimentos senão 
num grau muito limitado, e a acidose diabética, pela acu-
mulação de produtos anormais do metabolismo no corpo, 
resultando em coma (Valente, 1924a: 224). Explicou depois 
o complexo mecanismo do metabolismo na diabetes, bem 
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como a patologia dos sintomas essenciais e da acidose dia-
bética, para na 4.ª Lição explicar que a origem do viciado 
metabolismo diabético, no fundo causador da perturbação 
do mecanismo da glicose, estava na insuficiência pancreá-
tica, mais propriamente da secreção interna das ilhotas de 
Langerhans -a insulina (Valente, 1924b: 271-272). 

É percetível nestas lições de Pulido Valente o cuidado 
com uma descrição tão completa quanto possível das ma-
térias tratadas, muitas vezes fazendo um histórico das 
descobertas mais importantes nos vários domínios, mas 
também a aposta numa linguagem rigorosa, mas simples 
e percetível, mostrando a finalidade pedagógica das lições 
e a veia de professor que tanto o caracterizou. Na 5.ª, e úl-
tima, Lição descreveu a terapêutica seguida no seu Serviço, 
baseada essencialmente numa dieta apropriada para os 
diabéticos, calculada de acordo com tabelas nutricionais, 
mas dando enfase à insulina como a verdadeira terapêu-
tica eficaz, especialmente em casos de coma diabético 
dizendo que “Estes doentes estavam irremediavelmente 
condenados à morte em curto prazo. A insulina salvou-os. 
Só a insulina os pode salvar” (Valente, 1924c: 339).

Um artigo publicado no «Lisboa Médica» em 1925 
por Fernando da Fonseca sobre insulinas, permite-nos 
conhecer as marcas usadas no Hospital de Santa Marta 
naquele período. No Serviço de 2.ª Clínica Médica eram 
usadas as marcas Lilly, Brand, Toronto, Merck, Léo (em 
comprimidos) e Byla (em pó), considerando o autor que as 
insulinas Merck, Léo e Byla tinham um valor terapêutico 
semelhante às mais antigas Lilly e Toronto (Fonseca, 1925: 
181). Neste artigo foram apresentados apenas dois casos 
clínicos, o primeiro de um estudante de agricultura de 19 
anos, tratado com sucesso com a insulina Lilly e o segundo 
caso de um serralheiro de 35 anos, sofrendo de gota e dia-
betes, tratado com insulina Léo. 

Fernando da Fonseca foi posteriormente convidado a 
escrever uma obra sobre a «Diabetes Mellitus» (Fonseca, 
1930) na prestigiada Colección Marañón, encabeçada pelo 
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eminente professor espanhol Gregório Marañón. Na obra, 
datada de 1930 e na qual participaram também os professo-
res Roberto Chaves e Enrique Parreira da Faculdade de Me-
dicina de Lisboa, falou da fisiologia da diabetes, abordando 
aspetos como a secreção interna do pâncreas, o hipoinsu-
linismo, o hiperinsulinismo, mas também da terapêutica 
da diabetes, focando a questão no tratamento etiológico, no 
tratamento dietético e no tratamento com insulina. 

Fig. 9 — Capa do livro «Diabetes Mellitus» do Prof. Fernando da Fonseca (1930). 

Fonte: Biblioteca da APDP. 
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Nestes artigos Ernesto Roma nunca foi mencionado. 
Somente dois anos depois do regresso de Boston, em 1925, 
Roma proferiu, por ocasião da comemoração do Centená-
rio da Régia Escola de Cirurgia de Lisboa, uma primeira 
lição pública sobre diabetes no Hospital Escolar de Santa 
Marta, intitulada «Tratamento do côma diabético». Essa 
conferência foi publicada na «Lisboa Médica» em 1926, 
tendo Ernesto Roma descrito um caso que tratara ao do-
micílio por o doente já estar em estado de coma. Após três 
injeções de insulina, espaçadas no tempo, e ter dado a be-
ber um litro de água açucarada, o doente acordou do coma 
cerca de seis horas e meia depois (Roma, 1926: 59-62).

Para além da exposição clínica e científica que fez, apro-
veitou para sistematizar um conjunto de informações e in-
dicações para o público leitor. No final do artigo apresentou 
um memorando, contendo regras e precauções a observar 
pelo doente diabético, uma súmula dos primeiros sinais 
do coma diabético e precauções a ter, instruções sobre a 
injeção de insulina, tabelas nutricionais de vários alimen-
tos e informações sobre as várias insulinas comerciais à 
venda em Portugal, agentes e preços (Roma, 1926: 79-86). 

INSULINAS

Marca Uni. Preço Agente Morada

Toronto
100
200

29$00
50$00

Raul Vieira Ld.ª Rua da Prata, 51, 3.º

Lilly
50

100
200

18$00
25$00
48$00

Instituto Pasteur
Rua N. do Almada, 

71

Wellcome 100 18$00 ? ?

A.B.
Allen &

Hanbury Ld.ª

100
200
500

18$00
36$00
90$00

Coll Taylor Ld.ª
Rua Douradores, 

29, 1.º

Merck 100 20$00 J. Wimmer C.ª Rua 24 de Julho, 34

Schering 100 17$00 J. Burmeister
Rua Alm. Brandão, 

11
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Boots 100 ? J. W. Chaster, Ld.ª
Rua Conceição, 

35, 2.º

Léo
(lentículas)

100 30$00
Farmácia Freire 

de Andrade
Rua do Alecrim, 123

Byla
(em pó)

75 35$00
Gimenez, Salinas 

& C.ª
Rua Nova 

da Trindade, 9, 1.º

Quadro 1 — Insulinas à venda em Portugal em 1926. Fonte: Roma, 1926: 86.

É de notar que o trabalho desenvolvido por Ernesto 
Roma no campo da diabetologia, passou por pôr em prá-
tica um conjunto de conhecimentos, diretrizes e tecnologia 
aprendidos com médicos de vanguarda com quem teve 
contacto nos Estados Unidos da América. Em 1955, Manuel 
Bruno da Costa dizia que nos últimos trinta anos muitos 
médicos ainda não tinham dado conta das transformações 
na vida dos diabéticos, motivadas em especial pela intro-
dução da insulina na terapêutica dos doentes, que Joslin 
considerava permitir uma “nova diabetes” (Costa, 1955: 
116). Com efeito, Ernesto Roma foi dos que prontamente 
iniciaram uma nova terapêutica assente na insulina, mas 
também na educação higiénica do paciente.

A terapêutica que Roma preconizava baseava-se em dois 
pilares interdependentes, o tratamento — alicerçado na 
tríade dieta, insulina e exercício físico — e na educação 
do diabético, que compreendia uma instrução dietética 
apurada, a injeção da insulina (pressupondo conhecer os 
tipos de insulina, doseamento, assepsia, técnica de injeção) 
e ensaios principais da urina, designadamente ao nível da 
albumina, glicose e acetona (Fonseca, 1955: 162-163). Para 
que um tratamento perfeito fosse possível eram necessá-
rios “assistentes” especializados, capazes de ministrar aos 
doentes a instrução higiénica de que careciam” (Fonseca, 
1955: 162).

A própria APDP fazia questão de no seu boletim evi-
denciar o seu propósito no que concernia à educação dos 
diabéticos dizendo:
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A educação do diabético é o seu melhor tratamento.
O diabético “bem educado”, isto é, que estudou e co-

nhece a sua doença, bem como o seu tratamento, sabe 
como cuidar de si mesmo. Sabe escolher os seus alimen-
tos e a quantidade em que os deve comer. Se precisa de 
insulina sabe injectar-se a si próprio. Conhece os perigos 
que os descuidos do seu tratamento o podem fazer correr 
e sabe evitá-los. Enfim, é o melhor auxiliar do seu médico 
e, na medida em que, estando bem educado, cuide bem de 
si mesmo, pode e deve gozar de boa saúde como qualquer 
outra pessoa.

A Associação Protectora dos Diabéticos Pobres consi-
dera a educação dos diabéticos como a sua principal mis-
são. Não há melhor “protecção” para o diabético do que 
conhecer bem a sua doença e, quando possível, ajudar a 
tratá-la convenientemente. Por reconhecer isto é que a 
nossa Associação vem dedicando, desde o seu início há 
mais de 32 anos, a sua melhor atenção a esta educação 
do diabético. É-lhe sempre ensinada cuidadosamente a 
dieta que lhe corresponde, de forma a poder cumpri-la 
variando a composição das refeições; a análise da urina 
para pesquisar o açúcar, bem como os melhores momentos 
do dia para realizar essa pesquisa e a maneira de regis-
tar os resultados. Quando precisa de insulina, aprende a 
injetá-la a si próprio.

Tanto na Sede, em Lisboa, como na Delegação de 
Coimbra, realizam-se palestras para todos os diabéti-
cos, ou melhor dizendo, “lições”, feitas por médicos e en-
fermeiras, sobre a diabetes e seu tratamento. Espera-se 
dentro em breve a Delegação do Porto inicie igualmente 
esta prática. 

Todos os diabéticos deverão ouvir, pelo menos uma 
vez, cada uma destas palestras, pois elas, no seu conjunto, 
formam como que um curso.

É com o mesmo fim de o bem educar que esta Associação 
distribui aos diabéticos diversos folhetos sobre os cuidados 
com a insulina, a higiene dos pés, etc. (APDP, 1958: 3-4).
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Ora, estes não são dados novos no campo da diabetolo-
gia dos inícios do século XX. Richard Cabot e Elliott Joslin 
foram, cada um na sua área, dos primeiros a insistir no tra-
balho social a realizar junto dos doentes. Richard Cabot, 
com quem Roma foi aprender Ética em Boston, publicou em 
1914 a obra «Social Service and the Art of Healing» onde 
mostrou a importância da assistência social, segundo ele 
um moderno tipo do que se costumava designar de filan-
tropismo, no combate às doenças (Cabot, 1914: vii). 

Richard Cabot acreditava que vários problemas de 
saúde pública tinham origem na condição social da popu-
lação, como a imoralidade, a ignorância, a superlotação, 
as condições de trabalho e a pobreza, pelo que os assis-
tentes sociais tinham um papel importante na deteção 
de problemas como a má nutrição, ambientes inquina-
dos, alcoolismo, tuberculose, acidentes de trabalho, etc. 
(Cabot, 1914: vii-viii). Cabot dava relevância ao trabalho 
em equipa, considerando que o médico deveria trabalhar 
lado a lado com os assistentes e educadores sociais, porque, 
segundo ele, por razões históricas quer o trabalho médico 
quer o trabalho social provêm de um tronco comum, que é 
o cuidar das pessoas com problemas: “in earlier centuries 
the priest healed the sick, cared for the poor, taught the 
ignorant, and often led his people in industrial, governe-
mental, and even in martial activities” (Cabot, 1914: 91). 

Em suma, o que Richard Cabot propunha era um tra-
balho interdependente entre o médico e o assistente ou 
educador social, que tinham provas dadas em múltiplas 
campanhas sanitárias contra a tuberculose, o alcoolismo, 
o trabalho infantil, ou problemas como as casas escuras 
e a maquinaria desprotegida. Ora, Ernesto Roma que foi 
tutelado por Cabot durante a sua estada nos EUA terá assi-
milado este modelo de trabalho multidisciplinar, que mais 
tarde pôs em prática na APDP em Lisboa, esforçando-se 
por ter à sua volta profissionais com formações diversas 
— medicina, enfermagem, visitação, dietética, podologia, 
etc. — que permitisse alcançar resultados diferentes e mais 
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amplos em relação ao que um hospital ou clínica privada 
podiam oferecer. Joaquim Dinis da Fonseca julgava neces-
sário a existência de centros antidiabéticos e pessoal apto 
para ensinar aos doentes a dieta adequada, os procedimen-
tos para a autoinjecção de insulina e estimular a prática de 
exercício físico, mas cabendo também a tarefa moral de 
encorajar e tranquilizar o doente perante a sua condição: 

Aos centros antidiabéticos compete ainda uma tarefa mo-
ral importante […] o diabético, principalmente no início, 
sente-se muitas vezes deprimido e desanimado, e encara 
o diagnóstico como uma verdadeira condenação. Compete 
ao médico e ao pessoal assistencial especializado, encora-
jar e tranquilizar o doente (Fonseca, 1955: 163). 

 
Esta visão holística do tratamento, que não tinha so-

mente a terapêutica científica, mas que incorporava o de-
ver moral de apoiar o doente perante o medo da doença, 
animar e dar alento ao doente é sem dúvida um legado 
colhido de Cabot. Dizia este em 1914:

But moral and spiritual problems also branch out of me-
dical problems. Behind much physical suffering is the 
mental torment, the doubt, fear, worry, or remorse that 
the stress of live has created in most of the sick and in 
many who call themselves well. Without recognizing and 
treating these ills of the mind it is impossible to control 
the bodily suffering for which people consult the doctor 
(Cabot, 1914: viii).

Elliott Joslin foi também um nome marcante na for-
mação diabetológica de Ernesto Roma, já que conheceu 
este médico e o seu trabalho in loco. Elliott Joslin é um 
nome incontornável da diabetologia do século XX2, pelo 

2 Entre os cargos e menções que Elliott P. Joslin recebeu destacam-se as se-
guintes: Médico-em-Chefe Honorário do New England Deaconess Hospital, 
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seu método, pelo seu papel nesta área, pela sua clínica, 
tornando-se um importante diabetologista. Graduado pela 
Universidade de Yale, estudou depois Química durante um 
ano, entrando na Harvard Medical School em 1891 (Root, 
1962: 38), pertencendo à famosa fraternidade Alpha Delta 
Phi onde se incluíram nomes como John Rockefeller Jr., 
bem como Theodore e Franklin Roosevelt, estabeleceu-se 
depois em clínica privada em 1898 e juntou-se pouco depois 
ao pessoal do Boston City Hospital e do New England Dea-
coness Hospital (Root, 1962: 38), tornando-se no primeiro 
médico dos EUA a especializar-se em diabetes (Mazur, 
2011: 4). Foi tenente-coronel do exército dos EUA, professor 
assistente na Harvard Medical School, consultor médico 
do Boston City Hospital e diretor do Carnegie Institution 
of Washington Nutrition Laboratory (Joslin, 1919). Mas o 
seu legado mais importante foi a Joslin Clinic, criada em 
1898, hoje Joslin Diabetic Center, um centro especializado 
no tratamento da diabetes e suas complicações.

O interesse de Joslin na diabetes terá começado ainda 
na faculdade, tendo seguido de perto a doença que se ma-
nifestara na sua tia e depois na sua mãe, morrendo estas 
antes de ser descoberta a insulina. Joslin foi pioneiro nos 
registos de doentes com diabetes (a partir de 1898), nos 
seus livros destinados à educação dos doentes, na criação 
de enfermeiras-educadoras para o acompanhamento e 
educação dos diabéticos no hospital, casa e acampamentos, 
na administração da insulina na área de Boston e ainda 
na criação de uma equipa de cirurgia para tratamento do 

fundador da Diabetes Foundation, Inc., Diretor do Nutrition Laboratory da 
Carnegie Institution, membro da Academia Americana de Artes e Ciência, da 
Associação dos Médicos Americanos, Sociedade Americana de Filosofia, grau 
de Doutor Honoris Causa em Ciência pela Universidade de Harvard e pela 
Universidade de Toronto, Doutor Honoris Causa em Medicina pela Universi-
dade de Düsseldorf e a Medalha Banting da Associação Americana de Diabe-
tes e ainda os títulos honorários franceses de Membro da Academia Francesa 
e da Academia das Ciências, Professor do Collège de France, do Musée e Co-
mendador da Légion d’Honneur (Root, 1962: 38-39).
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pé diabético (Joslin Diabetes Center, s.d.-b), tudo isto até 
à década de 1920. 

A educação dos doentes diabéticos foi uma das preo-
cupações fulcrais de Joslin. Em 1916 publicou um livro 
que rapidamente esgotou — «The treatment of diabetes 
mellitus» — sendo publicada uma segunda edição no ano 
seguinte, edição essa que segundo o autor foi largamente 
reescrita com base em maior número de casos tratados 
por Joslin e adicionou, aquilo que chamou um avanço no 
tratamento da diabetes, que não era mais do que a “dieta da 
fome” preconizada pelo Dr. Frederick Allen (Joslin, 1917: v).

Frederick Allen cursou medicina em São Francisco, na 
Califórnia, trabalhando depois no Instituto Rockefeller 
em Nova Iorque e mais tarde na Harvard Medical School 
(Barnett, 1998: 26-27) onde beneficiou de um apoio de 300 
dólares do Proctor Fund (Allen, 1913: v), criado anos an-
tes pela tia de Joslin para apoiar a investigação sobre a 
diabetes. 

Entre 1908 e 1911, Frederick Allen desenvolveu estudos 
minuciosos sobre a diabetes, tendo resultado numa obra 
monumental de 1179 páginas publicada em 1913 com o tí-
tulo de «Studies concerning glycosuria and diabetes», onde 
o autor explorou, de forma tanto intensiva como extensiva, 
os mais diversos assuntos relacionados com a glicosúria 
e a diabetes, destacando-se uma revisão massiva sobre 
a história da diabetes e a literatura mais recente sobre o 
tema, bem como o seu trabalho de indução do estado dia-
bético em animais de laboratório. No seu estudo desenvol-
veu uma espécie de programa de subnutrição dos animais 
pancreatomizados, permitindo-lhe controlar a glicosúria. 

Desenvolveu, seguidamente, uma dieta similar para os 
humanos, consistindo em manter o jejum até a inexistência 
de açúcar na urina, depois inserir na dieta hidratos de car-
bono sob forma de vegetais verdes, iniciando com 10g/dia 
e aumentando progressivamente sem chegar à glicosúria. 
Depois seguia-se a reintrodução de proteínas, no começo 
com 1g a 1,5g/dia, e finalmente da gordura. Para alguns 
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doentes recomendava mesmo um dia de jejum por semana 
(Westman, Yancy, & Humphreys, 2006: 78). A dieta da fome 
de Allen revelava-se em décadas, senão mesmo séculos, o 
primeiro tratamento lógico e científico da diabetes, tendo 
marcado a última fase da chamada “era pré-insulina”, en-
tre 1914 e 1922.

O livro de Joslin fez uma rigorosa descrição da doença, 
dos fatores de risco, da etiologia, das causas de morte nos 
diabéticos (com e sem coma) e sobretudo apresentou estu-
dos estatísticos, que permitiam fazer prova dos avanços 
no tratamento da diabetes (Joslin, 1917). Mas, mais signi-
ficativo do que o livro publicado em 1916, marcadamente 
um livro científico e com estudos rigorosos, foi o livro que 
se seguiu um ano e meio mais tarde, «A diabetic manual 
for the mutual use of doctor and patient».

Este manual do diabético, cujo intento era segundo 
Joslin “to help make the home safe for the diabetic” (Joslin, 
1919), é revelador de um carácter pedagógico que Joslin 
passou a atribuir aos seus escritos. Uma coisa era publi-
car livros para investigadores e para médicos, outra bem 
diferente era publicar um livro para ser lido e entendido 
também por doentes. A primeira edição do livro foi escrita 
em 1918, antes de Joslin partir para França, onde comba-
teu na I Guerra Mundial, à semelhança de Ernesto Roma. 
Na segunda edição, de 1919, Joslin admitiu publicar uma 
versão revista, condensada e simplificada com o propósito 
de servir como um manual que permitisse aos médicos 
educar os seus pacientes, porque segundo ele não havia 
satisfação em tratar diabéticos ignorantes, devendo pelo 
contrário haver uma partilha de conhecimento que per-
mitisse uma cooperação entre o médico e o doente (Joslin, 
1919: vii). 

A educação permitiria o empoderamento do diabético, 
que era educado para conseguir tratar do seu próprio pro-
blema, diminuindo deste modo o ónus de um tratamento 
que uma doença crónica exige. Nesse sentido, Joslin foi um 
pioneiro ao criar uma abordagem conhecida como DSME 
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ou Diabetes Self-Management Education (Joslin Diabetes 
Center, s.d.-a), que mais tarde Ernesto Roma implementou, 
em Portugal, na APDP. 

O livro de Joslin caracterizava-se pela sua didática, 
explicando temas importantes que o doente diabético e o 
médico deviam conhecer. No primeiro capítulo — “Diabe-
tes” — Joslin explicou as características fundamentais da 
doença, a cronicidade da mesma, as causas mais comuns, 
associando-a com a obesidade. Dedicou depois o segundo 
capítulo aos “recentes” melhoramentos no tratamento da 
diabetes, mostrando com dados estatísticos a diminui-
ção da mortalidade no Hospital Geral do Massachusetts, 
atribuindo os resultados ao tratamento preconizado pelo 
Dr. Allen, isto é, à dieta da fome (Joslin, 1919: 24). 

Seguiu-se um capítulo muito didático baseado em “ques-
tões e respostas” onde havia lugar a questões básicas como 
“porque é que o corpo humano precisa de comida?”, pas-
sando por questões como “o que é a proteína?” até questões 
mais pessoais como “o que é que o doente diabético pode 
fazer por si próprio para além de manter a urina sem açú-
car?” ou ainda questões mais científicas como “que anes-
tésicos podem ser usados com segurança [em cirurgias 
no diabético]?”. 

Com vista a facilitar a vida aos diabéticos dedicou o 
quarto capítulo à “aritmética diabética”, onde através 
de várias tabelas explicou a composição dos alimentos 
e exemplificou com modelos práticos as quantidades de 
macronutrientes que o doente podia ingerir, por exem-
plo, em número de colheres de sopa ou chávenas. Os res-
tantes capítulos versavam sobre temas diversos como 
a higiene, as dietas para os indivíduos diabéticos e não 
diabéticos, os cuidados a ter com os dentes e a pele e 
ainda um capítulo sobre dietética, receitas e menus onde 
mostrava alimentos substitutos do pão ou do leite, recei-
tas de pão e biscoitos, torradas francesas, e menus para 
os vários dias da semana, incluindo o pequeno-almoço, 
almoço e jantar. 
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No computo geral, o livro compunha-se de dezanove 
capítulos muito instrutivos. Faltou nas primeiras duas edi-
ções o tratamento com a insulina, acrescentado mais tarde. 
É curioso notar como a estrutura fundamental do livro 
se manteve até 1960, quando foi editado pela última vez, 
incluindo um capítulo sobre o tratamento com insulina e 
antidiabéticos orais e outro capítulo sobre prevenção da 
diabetes, o que indicia que o livro não se destinava apenas 
aos doentes e aos médicos, mas igualmente àqueles que 
ainda saudáveis pudessem conhecer os fatores de risco e 
prevenir a doença.

Outro aspeto a considerar no trabalho de educação dos 
diabéticos, por Joslin, foi a formação de enfermeiras es-
pecializadas, as wandering nurses. A formação de enfer-
meiras educadoras ligadas à diabetes surgiu a partir de 
1915 no quadro da escola de enfermagem da New England 
Deaconess Hospital, onde vários professores da Harvard 
Medical School lecionavam, entre os quais Joslin (Allen, 
2003: 979). Em 1915 abriu o William Nast Broadbeck Cot-
tage, num espaço adjacente ao hospital, dedicado ao cui-
dado de doentes diabéticos. Com a divulgação da insulina 
como meio preferencial de tratamento, o hospital abriu um 
espaço para a educação dos diabéticos e suas famílias, bem 
como para enfermeiras e médicos com interesse na diabe-
tes. Mantinham igualmente uma cozinha e um restaurante 
para diabéticos, sendo as enfermeiras responsáveis pela 
preparação das refeições para os doentes e, mais tarde já 
em 1934, realizaram aulas sobre cozinha, nutrição, dieté-
tica e alimentos (Allen, 2003: 979 e 981).

Após o aparecimento da insulina, o tratamento da 
diabetes passou a fazer-se essencialmente em ambula-
tório, exigindo educadores capazes de ensinar a técnica 
de injeção de insulina a par da dieta a seguir. A forma-
ção das enfermeiras educadoras abarcava áreas como o 
coma diabético, a cirurgia, a podologia e o tratamento do 
pé diabético, as análises à urina, a administração de in-
sulina ajustada à refeição, entre muitas outras vertentes 
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de ação. A origem das wandering diabetic nurses, que foi 
um projeto de Joslin, esteve ligado à educação das mães 
de crianças com diabetes que não tinham recursos para 
contratar uma enfermeira particular.

A ideia era as enfermeiras poderem ensinar as mães em 
tarefas como analisar as urinas, interpretar os resultados, 
calcular o valor nutricional dos alimentos, entre outros. 
A origem da palavra wandering (viajar, deambular) estava 
relacionada com a sua liberdade de movimentarem-se em 
qualquer sentido indo ter com os diabéticos, e tendo como 
atributos ensinar as famílias em sua casa para garantir 
que os cuidados e rotinas eram seguidos, ensinar diabé-
ticos hospitalizados e dar instrução nos acampamentos 
para diabéticos (Allen, 2003: 984-986). 

As influências da escola diabetológica americana são 
bem evidentes em Ernesto Roma. Mencionamos já o pio-
neirismo da utilização da insulina em Portugal, a criação 
da primeira associação de diabéticos do mundo, a formação 
de pessoal de saúde capaz de pôr em prática campanhas 
de educação sobre a diabetes e ainda algumas publicações 
destinadas aos médicos e pacientes. Muito na linha de Jos-
lin, Ernesto Roma publicou pela primeira vez em 1931 o 
livro «Conselhos aos Diabéticos», que viria a ter edições 
sucessivas, com o intuito de contribuir para a educação dos 
diabéticos portugueses, seguramente as elites letradas, já 
que na altura a taxa de analfabetismo em Portugal rondava 
os 61,8% em 1930. Somente Lisboa e Porto fugiam a esta 
tendência, sendo que em 1930 cerca de 62,1% dos habitan-
tes de Lisboa e 56,7% dos habitantes do Porto sabiam ler 
(Marques, Miranda, Rollo, & Rodrigues, 1991: 520).

De forma semelhante ao que acontecera nos EUA, em 
Portugal, num primeiro período entre 1926 e 1956, pro-
cedeu-se à educação dos diabéticos e formação de pessoal 
especializado. A pedra basilar da educação dos diabéticos 
realizada pela APDP tinha dois objetivos fundamentais: 
conhecer a doença e executar os tratamentos. Neste sen-
tido ensinava-se aos doentes da APDP o regime alimentar 
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apropriado ao diabético, a administração da insulina, os 
efeitos benéficos do exercício físico, a autovigilância e o 
cuidado com os pés, tendo a APDP formado, entre os finais 
da década de 1920 e inícios da década de 1930, a primeira 
equipa especializada para ministrar formação aos pacien-
tes (Corrêa, 1979: 4-5). A criação de uma cozinha dietética, 
a formação das dietistas para ensinar os diabéticos e suas 
famílias a preparar corretamente as refeições, o estabele-
cimento de um programa regular de palestras aos doentes 
antes das consultas e a criação de um boletim de divulga-
ção, a partir de 1931, com artigos específicos acerca da 
diabetes completam as iniciativas principais deste período 
(Corrêa, 1979: 5).

Ao esforço da APDP em formar pessoal especializado 
capaz de ensinar preceitos higiénicos e cuidados dos doen-
tes diabéticos não é alheio o facto de Ernesto Roma ter feito 
parte do corpo de docentes que formaram as primeiras 
profissionais femininas do Serviço Social em Portugal, 
cursos de ensaio esses que passaram a funcionar a partir 
de 1929 e 1930, dirigidos pelo Dr. José Alberto de Faria, que 
era então Diretor Geral de Saúde, o Dr. Carlos d’Arruda 
Furtado, Oliveira Júnior e António Pina e coadjuvados por 
Pedro da Cunha e Ernesto Roma (Silva, 2016: 155). Ernesto 
Roma ensinava ainda Higiene Alimentar no curso de As-
sistentes Sociais do Instituto de Serviço Social (Silva, 2016: 
187), contribuindo deste modo para a formação de técnicas 
especializadas.
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7
Associação Portuguesa 
dos Diabéticos Pobres

A origem da APDP esteve diretamente ligada à iniciativa e 
ação do médico Ernesto Galeão Roma. Como já foi possível 
mencionar, a estada de Ernesto Roma nos EUA mudou não 
só o rumo dos seus interesses médicos como levou à cria-
ção da área da diabetologia em Portugal, que nos inícios 
da década de 20 do século passado, estava relativamente 
pouco desenvolvida. 

Segundo Ernesto Roma (Notícias Médicas, 1976) a ideia 
de criar uma associação surgiu porque inicialmente reali-
zava várias palestras sobre regras de higiene e dietética na 
diabetes perante os seus doentes da prática privada. Teve 
a ideia de criar uma associação que atendesse à educação 
dos diabéticos, que evoluiu no sentido de prestar também 
auxílio aos doentes pobre, que precisavam de educação e 
assistência, mas não dispunham de meios para ter acesso 
a tais serviços. Segundo Ernesto Roma, a 13 de maio de 
1926, ao chegar ao consultório não tinha somente os seus 
doentes habituais, mas também outras pessoas que que-
riam ouvir os seus conselhos.

Dei a minha habitual prelecção técnica e no final chamei 
à atenção dos meus ouvintes para que eles eram privile-
giados, 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 
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protegesse os diabéticos pobres. Para minha grande ale-
gria, todos aderiram com entusiasmo, sendo a minha 
proposta saudada com uma salva de palmas. E assim nas-
ceu a associação dos diabéticos pobres (Notícias Médicas, 
1976: 9).

Este testemunho é corroborado pela primeira ata da 
APDP, onde diz que a ideia de se criar uma associação para 
os diabéticos pobres partiu de Ernesto Roma no final de 
uma das suas preleções: 

“[…] Tomando a palavra, o senhor Doutor Vasco de Vascon-
celos disse que em treze do corrente mez de Maio, o Ex-
celentíssimo senhor Doutor Ernesto Roma em uma das 
suas consultas gerais sobre diabetis lançou a idêa de se 
fundar instituição de beneficência , com o fim exclusivo de 
se proteger os diabéticos pobres e por todas as maneiras 
possíveis combater a diabetes (APDP, 1927c).

Os preparativos para a fundação da APDP demoraram 
vários meses, realizando-se a primeira Assembleia-Geral 
da APDP a 28 de agosto de 1926 na Avenida da Liberdade 
n.º 138, contando com a presença de vinte e um sócios, 
e tendo sido eleita a mesa de assembleia-geral com Vasco 
Vasconcelos como presidente, Cardoso de Oliveira como 
1.º secretário e João Eduardo Peixoto como 2.º secretário. 
Nesta assembleia-geral foram discutidos e aprovados os 
Estatutos da APDP, posteriormente publicados por Alvará 
de 17 de janeiro de 1927. 

De acordo com o Artigo 1.º, a APDP “é uma instituição 
humanitária e de beneficência, que tem por fim proteger e 
socorrer […] os doentes diabéticos, de qualquer sexo, edade 
e condição, reconhecidamente pobres e como tal careçam 
de auxílio extranho” (APDP, 1927d: 3). Apesar de ter sede 
em Lisboa, o intuito da associação era prestar auxílio em 
todo o país através de filiais, fornecendo a insulina aos 
doentes, que era a base do tratamento da diabetes, mas 
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também auxiliar com géneros alimentares e outros meios 
(APDP, 1927d: 4). 

Entretanto, na assembleia-geral realizada a 28 de março 
de 1927 foi eleita a lista dos corpos gerentes. Da Assembleia-
-Geral faziam parte Vasco Vasconcelos como presidente, 
João Cipriano e João Eduardo Peixoto como secretários, 
enquanto a Comissão Executiva3 ficou constituída por cinco 
membros efetivos — João Cardoso d’Oliveira (Presidente), 
Abílio Maurício da Costa Pereira, Alfredo Nascimento, 
Raul Alves e José Dias — e dois membros suplentes — Jorge 
de Noronha e Luiz Caldas (APDP, 1927b). Ainda a 28 de 
março de 1927 a Comissão Executiva nomeou Ernesto 
Roma diretor técnico da associação (APDP, 1927a). 

A organização administrativa da associação era exer-
cida pela assembleia-geral e pela comissão administra-
tiva. A assembleia-geral era constituída pela reunião dos 
sócios contribuintes em sessões ordinárias e extraordi-
nárias, sendo que as reuniões ordinárias tinham lugar 
anualmente, no terceiro domingo do mês de julho, para 
apresentação de contas do ano transato e para a eleição 
dos corpos gerentes (APDP, 1927d: 6-7). 

Já a comissão executiva compunha-se de sete sócios 
contribuintes, cinco efetivos e dois suplentes, eleitos 
anualmente pela Assembleia-Geral. A própria Comissão 
Executiva elegia entre si o presidente, o secretário e o te-
soureiro. Competia à comissão executiva gerir os negócios 
da Associação contribuindo para o seu desenvolvimento e 
fins propostos, mas também devia admitir os sócios con-
tribuintes e protetores, elaborar os regulamentos internos, 
determinar as datas das suas reuniões, escolher o diretor 
técnico, contratar e despedir empregados e elaborar o re-
latório de todos os atos e contas (APDP, 1927d: 8-9).

3 Foram Presidentes da APDP João Nepomuceno Cardoso de Oliveira (1926– 
–1933), Carlos Bello de Moraes (1933), Thomaz de Mello Breyner (1933), 
Eduardo Fernandes d’Oliveira (1934–1943), José Júlio Leite Lage (1943–1948), 
Ernesto Galeão Roma (1948–1952), Joaquim Diniz da Fonseca (1952–1958), José 
Pires Cardoso de Oliveira (1958–1996). 
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Quanto à figura do diretor técnico da APDP tinha de 
ser um médico especialista em diabetes, competindo-lhe 
dirigir sob o ponto de vista técnico e médico os serviços 
da associação, assistir às reuniões da Comissão e emitir o 
seu parecer quando solicitado, dar parecer sobre serviços 
de auxílio feitos por diabéticos, sócios ou estranhos e fis-
calizar a idoneidade desses pedidos, dar o parecer sobre 
todas as receitas médicas apresentadas pelos diabéticos 
que pediam auxílio e sobre todos os outros assuntos do 
ponto de vista clínico (APDP, 1927d: 9). 

A complexificação da instituição obrigou nos anos sub-
sequentes ao aparecimento de novas figuras. Nos estatutos 
de 1928, surgiu, na organização administrativa da associa-
ção, as comissões de gerência das filiais, com competências 
para gerir os negócios das respetivas filiais, dar cumpri-
mento aos fins propostos por cada filial, admitir os sócios 
contribuintes e protetores, contratar e despedir funcioná-
rios, elaborar os relatórios das filiais a enviar para a sede 
e trabalhar para o desenvolvimento das filiais. Apareceu 
ainda a figura do consultor jurídico, que tinha como fun-
ções orientar a marcha dos serviços da APDP, atendendo à 
lei, e relações com as várias entidades oficiais, dar parecer 
sobre todos os assuntos de carácter administrativo e exe-
cutivo, tendo ainda voto consultivo nas reuniões da Comis-
são Administrativa e Assembleia-Geral (APDP, 1928b: 8-9).

Inicialmente a APDP veio a ter sede na Rua Augusta 
(1926–27), dispondo apenas de um armário, tendo mais 
tarde sido transferida para a Rua dos Sapateiros, depois 
para a Rua de S. Nicolau (1929–34) e Rua de Victor Cordon 
(1934–53), para depois se estabelecer definitivamente na 
Rua do Salitre a partir de 1953 (Veloso & Correia, 2017: 249). 
Com o passar do tempo a associação começou a receber 
donativos de sócios, de mecenas e mesmo de funcionários, 
o que permitiu adquirir todo o mobiliário e equipamento 
médicos necessário (Veloso & Correia, 2017: 249).

A APDP veio preencher uma lacuna ao nível da benefi-
cência pública em Portugal, uma vez que não existia uma 
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instituição específica para auxiliar e assistir os diabéticos 
pobres em Portugal, como no estrangeiro, uma vez que foi 
a primeira associação deste tipo no mundo, reconhecida 
pela International Diabetes Federation (IDF) como a de-
cana das associações: “[…] the Portuguese Association was 
founded in 1926, under the name “Associacao Protectora 
dos Diabeticos Pobres”: the first association of its kind in 
the world, and having as its aims not only the treatment of 
patients but also their education and rehabilitation as use-
ful citizens” (International Diabetes Association, 1978: 7).

O primeiro ano de vida efetiva da associação serviu 
especialmente para consolidar a sua estrutura e ação, fi-
xando-se num andar alugado na Rua dos Sapateiros n.º 172. 
No primeiro ano de atividade aderiram 234 sócios, dos 
quais 66 eram contribuintes, quer dizer os sócios que 
contribuíam com uma cota mensal para a associação, 168 
sócios protetores, ou seja, todas as entidades que auxilia-
vam a APDP na consecução dos seus objetivos mediante o 
pagamento de cotas mensais ou donativos. Neste período 
foram auxiliados catorze diabéticos pobres dos quais dez 
faziam tratamento regular com insulina, fornecida in-
tegralmente pela associação. A APDP auxiliava ainda os 
doentes com outros meios como o pão de glúten, licor de 
Fehling para as análises à urina, balanças para a pesagem 
dos alimentos, seringas, agulhas entre outros materiais 
(APDP, 1928c: 4-5).

A necessidade de prestar auxílio aos diabéticos das vá-
rias regiões do país tornou necessário pensar na descen-
tralização dos serviços e na criação de filiais, por forma a 
responder aos diversos pedidos. Entre 1928 e 1929, abri-
ram três filiais — Porto, Coimbra e Melgaço — permitindo 
estender a ação da APDP a um maior número de doentes 
diabéticos. 

A primeira filial em condições de iniciar atividade foi 
a do Porto. No Porto, Joaquim Pinto Nogueira começou a 
preparar a instalação da filial, conseguindo até maio de 
1928 arrecadar 2000$00, cedendo a título provisório e gra-
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tuito uma dependência do prédio onde estava instalada a 
empresa João Pinto Nogueira & Filhos, cita na Praça da 
Universidade, hoje Praça Gomes Teixeira, e algum mobi-
liário (APDP, 1928a).

Diz no relatório de 1927–28, que a dedicação do Sr.  
Joaquim Pinto Nogueira, sócio da APDP, fê-lo disponi-
bilizar a casa como sede provisória da filial, bem como 
mobiliário, donativos e angariação de sócios de várias cate-
gorias (APDP, 1928c: 6-7). Joaquim Pinto Nogueira era dono 
dos Armazéns do Castelo na cidade do Porto, empresa que 
vendia atoalhados e têxteis para o lar. 

Fig. 10 — Sede da Filial da APDP no Porto nos Armazéns do Castelo, Rua das 

Carmelitas.

Foram também significativos para esta, ainda, pequena 
associação os donativos da Direção Geral de Assistência 
(Ministério do Interior) no valor de 5000$00, um dona-
tivo do Governador Civil do Distrito de Lisboa no valor de 
500$00, a Manutenção Militar concedeu um abatimento 
de 20% no pão sem glúten para os diabéticos, um benemé-
rito protetor da Associação, o Comendador Matos Areosa 
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(Manaus), fez um donativo de 5500$00, o Marquês Jácome 
Correia fez também um donativo de 500$00 (APDP, 1928c: 
7-8), somando-se também o auxílio da Misericórdia de 
Lisboa nos seguintes termos:

A Administração tendo em atenção os relevantes servi-
ços prestados pela Associação Protectora dos Diabéticos 
Pobres e atendendo às circunstâncias difíceis em que se 
encontra, resolveu conceder-lhe mensalmente 5.000 uni-
dades de Insulina […] Mas ficando a referida Associação 
com a obrigação de fornecer a Maria José Videira a Insu-
lina que atualmente a Misericórdia lhe estava fornecendo 
em montante de 1900 unidades por mês (Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, 1927: 574-575). 

Em Coimbra, a criação de uma filial ficou-se a dever ao 
lavor de alguns beneméritos, gente influente ligada à edu-
cação, exército, G.N.R, comerciantes, etc., como o Dr. João 
Bacelar, Diretor da Tutoria da Infância, Francisco Alves 
Ribeiro, Inspetor Chefe dos Serviços dos Correios, Telé-
grafos e Telefones do Distrito de Coimbra, José Cabral da 
empresa Teatro Avenida, José Maria de Melo Menezes e 
Castro, gerente da Companhia Industrial de Portugal e 
Colónias, Francisco da Cunha Matos, chefe da secretaria 
da Câmara Municipal, Manuel Estrela Ferraz, Prior da fre-
guesia de Santo António dos Olivais, João Ribeiro Arrobas, 
proprietário e diretor do jornal «A Gazeta de Coimbra», 
ou João Albuquerque Capitão da Guarda Nacional Republi-
cana. Quanto à filial de Melgaço, nasceu com a iniciativa 
do Dr. Gomes da Costa, clínico das termas, e do sr. Cícero 
Cândido Soalheiro (APDP, 1929: 5-6).

Entretanto, em Lisboa, a sede mudou para a Rua dos 
Sapateiros n.º 172 2.º andar, onde foi instalado um labo-
ratório privativo por iniciativa de Ernesto Roma e com 
ajuda dedicada dos Drs. Júlio Lopes, António Morais David 
e Carlos Trincão, permitindo resolver a questão das aná-
lises gratuitas para os diabéticos (APDP, 1929: 6). 
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A APDP, preocupada com o preço ainda caro da insu-
lina, trabalhou para a sensibilização de algumas empresas 
quanto à redução do preço da insulina, a que acederam as 
representantes da marca Lilly (Instituto Pasteur de Lisboa) e 
da A.B. (Coll Taylor, Lda.). No relatório anual é feita menção 
à necessidade de se produzir insulina em Portugal (APDP, 
1929: 8), o que viria a acontecer apenas um década depois.

A APDP pôde continuar a contar com a ajuda de várias 
entidades e pessoas que lhe concederam donativos, como 
por exemplo do Governador Civil do Distrito de Lisboa, 
do Diretor Geral de Assistência, da Misericórdia de Lisboa 
que aumentou de 5 mil para 10 mil unidades de insulina 
mensais e da Direção da Manutenção Militar entre outros 
(APDP, 1929).

No final da década de 1920 havia um enorme cuidado 
com o desenvolvimento e propaganda da instituição, sendo 
reconhecida tanto por entidades oficiais como por parti-
culares como uma instituição de grande valor social e 
humanitário. O número de sócios aumentou em várias 
centenas, sendo que no ano económico de 1929–1930 exis-
tiam na sede em Lisboa 639 sócios e nas filiais do Porto e 
Coimbra 14 e 248 sócios respetivamente (APDP, 1930: 2). 

O número de doentes auxiliados pela APDP era cerca de 
duas centenas, 184 na sede em Lisboa, 10 na filial do Porto e 
outros 10 diabéticos em Coimbra, acarretando um elevado 
custo devido ao preço da insulina. Foram gastos 80 contos 
em insulina nesse ano, dos quais 70.000$00 pela sede em 
Lisboa e utilizadas 600 mil unidades de insulina na sede 
e mais 40 mil unidades por cada uma das filiais. Isto sem 
contar com outras ajudas e gastos em análises clínicas, 
drogas e produtos alimentares específicos e as despesas 
associadas à educação dos diabéticos (APDP, 1930: 3). 

Um dado relevante na assistência aos diabéticos foi o 
crescimento que teve a filial de Coimbra, com um aumento 
considerável de sócios e de donativos, devido em grande 
parte à diligência da comissão de gerência composta pelo 
Dr. João Bacelar, pelo Reverendo Manuel Estrela Ferraz 
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e pelo Capitão José d’Albuquerque. Em poucos meses esta 
filial conseguiu estabelecer-se em sede própria na Rua 
Fernandes Tomás n.º 64, com mobiliário e utensílios pró-
prios (APDP, 1930: 4). Já a filial do Porto não se desenvol-
veu tão diligentemente, encontrando várias dificuldades, 
especialmente na falta de recursos e de adesão ao projeto: 
“A Filial do Porto, tem continuado a sua acção egualmente 
benemérita, auxiliando diversos doentes, embora mercê 
de condições do meio e por falta de recursos que não tem 
podido obter […] Todavia a filial continua firme na sua obra” 
(APDP, 1930: 5).

No início da década de 1930, o número de sócios ultra-
passa um milhar. Os Hospitais Civis de Lisboa passaram 
a enviar os doentes diabéticos pobres com alta, ou seja, 
os doentes em regime de ambulatório, para a APDP, onde 
colhiam ensinamentos e recebiam remédios (insulina, 
águas medicinais, produtos dietéticos, etc.). Os doentes 
que precisassem de hospitalização poderiam ser interna-
dos de forma gratuita no Hospital da Ordem Terceira de 
S. Francisco de Lisboa, fruto de um acordo feito entre a 
APDP e esta Ordem Terceira, e que era extensível a todo 
o país (APDP, 1931: 4).

Quanto às filiais, em 1930 entrou em funcionamento 
a filial de Melgaço, instalada no edifício das termas, e 
dirigida por Marck Athias, Silvério Gomes da Costa e 
Valeriano Guimarães Bessa. Pouco a pouco outras ajudas 
sobrevieram, como por exemplo o da Empresa das Águas 
de Melgaço, Vidago e Pedras Salgadas e ainda da Curia 
que ofereciam águas engarrafadas à APDP, a do Labora-
tório de Análises Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra que realizava gratuitamente as 
análises clínicas que a filial precisava para os seus doentes, 
dos clínicos que tratavam gratuitamente alguns diabéticos 
e ofereciam amostras de medicamentos, e ainda existiam 
auxílios e ajudas de particulares (APDP, 1931: 6).

A filial do Porto era a que tinha mais dificuldades na sua 
organização e na assistência, mas manteve ainda assim 
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o apoio a onze diabéticos, com 54.500 unidades de insu-
lina. No total, a APDP despendeu nesse ano mais de 720 
mil unidades de insulina num valor total de 108.135$41 
escudos (APDP, 1931: 7).

Em 1931 foi criado o Boletim da APDP como princi-
pal meio difusor de informação concernente à vida asso-
ciativa e aos problemas associados à diabetes, sendo de 
distribuição gratuita e dirigido pelo Dr. Ernesto Roma. 
O primeiro número do Boletim foi publicado em julho de 
1931, pretendendo ser um “Pregão público da nossa obra 
associativa […] repositório de avisos e indicações […] con-
selheiro técnico e elementar em problemas de higiene, de 
dietética” (Oliveira, Alves, Pereira, Nascimento, & Dias, 
1931: 1). A publicação deste boletim foi, contudo, irregular 
ao longo de várias décadas. 

O início da década de 1930 em Portugal ficou marcado 
pelo aparecimento de um regime político de tipo ditatorial 
que acabou por ter consequências em várias facetas da 
vida pública portuguesa, incluindo a institucional. Mercê 
da reorganização da vida político-institucional, após os 
anos da Primeira República e da Ditadura Militar, surgiu 
uma nova constituição em abril de 1933 que enquadraria 
também a vida das várias organizações existentes. 

Em 1933, a APDP redefiniu os seus estatutos com vista 
a normalizá-los à luz da lei vigente. Uma das principais 
alterações foi a relativa à organização dos serviços clínicos 
da Associação, que passou a designar como médico efetivo 
o Diretor Clínico que, de acordo com o Art. 5.º dos Esta-
tutos, era escolhido pela Junta Consultiva e nomeado pelo 
Ministro do Interior, por intermédio da Direção Geral de 
Assistência, tendo a nomeação um caráter vitalício (APDP, 
1933: 4). Os Estatutos investiram o Dr. Ernesto Roma com 
o dito cargo de diretor clínico (Art. 4.º, § Único). 

Ao diretor clínico competiam as funções de direção 
técnica e clínica da Associação, designadamente em ter-
mos de assistência, hospitalização, serviços laboratoriais, 
farmacêuticos e enfermagem. Mas o diretor clínico viu 
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o seu poder reforçado com os novos estatutos, podendo 
substituir o presidente da direção em caso de ausência, 
escolher o pessoal clínico, farmacêutico e de enfermagem, 
mas sempre “da sua inteira confiança”, dirigir o boletim 
e todas as publicações da associação tanto de carácter clí-
nico como de propaganda, propor à Comissão Central os 
membros a eleger para a Junta Consultiva ou indicar quem 
lhe devesse substituir no cargo (APDP, 1933: 4-5).

Mas os estatutos tornavam mais complexa a estrutura 
assistencial da associação já que além da sede e filiais, 
apareceu a figura das delegações distritais e postos. 
As delegações distritais organizavam-se segundo o distrito 
em questão e deveriam ser dirigidas por um delegado 
nomeado pela direção da associação, que por sua vez pre-
sidia à Comissão Distrital. Era possível ainda a existên-
cia de delegações temporárias e de propaganda para as 
localidades, ainda que instaladas na área das filiais. Po-
deriam ainda existir postos, a ser instalados na sede de 
corporações humanitárias ou de beneficência, farmácias, 
etc., sendo chefes dos postos os indivíduos que dirigissem 
as ditas organizações. O objetivo principal destes postos 
era o de fazer propaganda à associação, manter a vigilân-
cia sobre os doentes e a promover a profilaxia da diabetes 
(APDP, 1933: 7). 

Os novos estatutos de 1939 reorganizaram a organiza-
ção administrativa da APDP, anteriormente constituída 
pela comissão central, comissão administrativa e direção, 
auxiliada por uma junta consultiva. Os estatutos de 1939 
determinavam a existência de uma Mesa de Assembleia 
de Sócios, uma Direção e uma Comissão de Contas (APDP, 
1939), assegurando a gestão e vida associativa da APDP. 
Quanto à direção clínica passava a ser nomeada pela As-
sembleia de Sócios, e não pela Direção Geral de Assistên-
cia como anteriormente acontecia. Além das funções já 
mencionadas nos Estatutos anteriores acrescentava a di-
reção de refeitórios dietéticos, biblioteca e museu (APDP, 
1939: 10). 
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Em 1973, mercê de novas diretrizes, a Associação pas-
sou a designar-se “Associação Protectora dos Diabéticos de 
Portugal”, substituindo a designação anterior, mas man-
tendo a sigla. Apesar da nova designação implicar que a 
proteção passasse a ser feita a todos os diabéticos, e não 
somente aos “pobres”, manteve uma certa vocação para 
proteger os “diabéticos em manifesta carência económica” 
(APDP, 1973).

7.1
Aspetos da ação clínica e assistencial

Desde a sua génese que a APDP esteve vocacionada para o 
auxílio e assistência aos diabéticos pobres. Não é possível 
perceber a ação desta associação, ao longo de décadas, sem 
perceber as motivações que presidiram à sua criação, bem 
como à sua ação clínica e assistencial. Na ata da sessão 
preparatória da criação da associação ficou registado “[…] 
o Excelentíssimo senhor Doutor Ernesto Roma em sessão 
das suas consultas gerais sobre diabetis lançou a idêa de se 
fundar instituição de beneficência, com fim exclusivo de 
proteger os diabéticos pobres” (APDP, 1927c), o que mos-
tra a veia assistencial desde o primeiro instante. No caso 
da APDP, a vocação assistencialista esteve sempre ligada 
à prestação de cuidados médicos, envolvendo os serviços 
clínicos, farmacêuticos e dietéticos, necessários ao cum-
primento da sua missão.

Tendo a APDP sido criada já depois da revolucionária 
descoberta da insulina, o tratamento da diabetes baseava-
-se, em grande medida, na insulinoterapia, coadjuvada 
pela prescrição de dietas ajustadas às necessidades dos 
diabéticos. 

A insulina era o elemento primeiro, e central, do tra-
tamento e da assistência aos diabéticos — “[…] Não pode 
deixar-se de fazer nêste relatório, uma referência especial 
a êste remédio, que constitue, na obra de assistência aos 
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Fig. 11 — Laboratório de análises da APDP.

Fig. 12 — Palestra do Dr. Ernesto Roma aos doentes da APDP em 1931.
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diabéticos pobres, um dos problemas mais importantes, 
para o qual esta comissão tem empregado o melhor do seu 
cuidado e atenção” (APDP, 1929: 7) — e também um “remé-
dio indispensável a grande número de diabéticos, e sem 
o qual muitos estavam irremediavelmente condenados 
à morte”, apesar da “sua acquisição tornar-se dificílima, 
senão mesmo absolutamente impossível, a quási todos os 
doentes, em razão do seu elevado custo” (APDP, 1929: 7). 

A insulina era um produto relativamente caro para a 
maioria da bolsa dos doentes, pelo que uma das lutas iniciais 
da APDP foi conseguir insulina a preços mais baixos, tendo 
colaborado com a APDP alguns representantes das prin-
cipais marcas como o Instituto Pasteur, representante da 
Ely Lilly, e a Coll Taylor Lda., representante da A. B. (APDP, 
1929: 7), tendo estado nos horizontes da APDP a fabricação 
de insulina em Portugal, o que só veio a acontecer em 1938 
com o Professor Manuel Bruno da Costa, em Coimbra.

De facto, em 1938, surgiu uma notícia no «Coimbra Mé-
dica» em que o Professor Bruno da Costa havia produzido 
pela primeira vez insulina em Portugal, no laboratório de 
Química-Física e Química Biológica seguindo o método 
de Banting e Best. Porém, como refere o periódico, “para 
cada 10 kilogramas de pâncreas, obtem-se pouco mais ou 
menos, 1 grama de insulina, o que corresponde a uma valo-
rização de insulina no pâncreas de 1/10.000” (Costa, 1938: 
205). Era preciso uma grande quantidade de pâncreas para 
produzir uma pequena quantidade de insulina, pelo que 
o projeto de produção de insulina em Portugal não teve o 
sucesso pretendido (Costa, 1938). 

Um episódio marcante na assistência clínica aos doen-
tes, esteve relacionado com a falta de insulina devido às 
contingências geradas pela II Guerra Mundial. Os habi-
tuais fornecedores de insulina não conseguiam abastecer 
Portugal e foi preciso recorrer à Cruz Vermelha Portuguesa 
(CVP) para estabelecer os contactos internacionais neces-
sários para o envio de insulina para Portugal. Ernesto 
Roma, que fazia parte da Comissão Central da CVP, na 
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qualidade de vogal desde 1933 (CVP, 1932), teve um papel 
decisivo na aquisição de insulina durante o período bélico. 

Após várias diligencias que envolviam o contacto com o 
Sr. Roland Klein, delegado da Cruz Vermelha Americana 
em Portugal, e contacto ao mais alto nível em termos de 
política internacional, foram sendo assegurados carre-
gamentos de insulina vindos de Washington D.C. para 
Lisboa. Em janeiro de 1942, a CVP dirigiu uma missiva à 
APDP, informando que o ministro português João António 
de Bianchi, em Washington D.C., havia transmitido por 
telegrama à CVP que se dirigia para Portugal, via aérea 
três mil tubos de insulina (CVP, 1943d). Na sessão da Co-
missão Central da CVP em 12 de julho de 1943, a mesma 
comissão deixou registado que a CVP tinha conseguido 
o tal abastecimento de insulina por intermédio da Cruz 
Vermelha Americana para a APDP (CVP, 1943a).

Não só a sede da APDP pediu ajuda como igualmente 
a Associação-Dispensário dos Diabéticos do Porto fez 
um pedido similar à CVP, alegando a dificuldade em en-
contrar insulina para atender às necessidades dos seus 
diabéticos (CVP, 1943b). Com os atrasos expectáveis das 
remessas americanas em tempo de guerra, a CVP pro-
curou outras fontes de abastecimento, tendo recebido re-
messas também do Reino Unido, mais propriamente da 
empresa Coll Taylor, Lda., que enviou três mil frascos de 
insulina através da Cruz Vermelha Britânica (CVP, 1943c).

Já depois da II Guerra Mundial, a CVP dava notícia no 
seu boletim oficial do seu papel na importação de insulina 
em tempo de guerra nos seguintes termos: “Pelo seu vo-
lume e importância devemos destacar os pedidos recebi-
dos da Associação Protectora dos Diabéticos Pobres, para 
quem encomendamos na América do Norte, 25.000 tubos 
de insulina, 1.200 agulhas e 500 seringas” (Marquês de 
São Payo, 1946: 87). 

O aumento crescente da diabetes entre a população 
mundial desde os finais da I Guerra Mundial levou mui-
tos países a criarem estruturas de assistência e estudo da 
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diabetes. Em Portugal essa estrutura já existia desde 1926, 
embora muitos dados fossem desconhecidos. Para os iní-
cios do século XX não existiam estatísticas fiáveis quanto 
ao número de diabéticos ao nível nacional. 
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MORTALIDADE ABSOLUTA POR DIABETES  
EM PORTUGAL  

1931-2000  

Gráfico 1 — Mortalidade por diabetes em Portugal entre 1931-2000. Fonte: Anuário 

Estatístico de Portugal (1931-1970) e PORDATA/INE (1971-2016). NOTA: Nos 

anos de 1931 a 1938 foram apenas contabilizados os dados respeitantes aos hos-

pitais civis. 

A análise do Gráfico 1 permite ver que entre 1931, ano 
a partir do qual a mortalidade por diabetes aparece pela 
primeira vez referenciada nas estatísticas a nível nacio-
nal, e 1938 o número de mortos é muito baixo, situando-se 
entre as três e quatro dezenas de óbitos. É preciso referir 
que neste intervalo de tempo as estatísticas nacionais ape-
nas contabilizavam os casos de óbitos nos hospitais civis, 
ficando de fora outras realidades como a mortalidade nos 
hospitais militares e doentes que morriam em suas casas. 
De 1939 até à década de 1950, a mortalidade anual por dia-
betes manteve-se sensivelmente a mesma, entre as quatro 
e cinco centenas de mortes por ano. A partir da década 
de 1960 a mortalidade por diabetes foi aumentando gra-
dualmente, mas sempre inferior a um milhar de mortes 
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anuais, excluindo o ano de 1971, para subir nas décadas 
subsequentes para números que rondavam os dois mil e 
seiscentos óbitos anuais no final da década de 1980. 

O aumento do número de mortes ao longo do século XX 
estará ligado, por um lado, ao crescimento geral da po-
pulação portuguesa, que passou dos cerca de 6 milhões e 
800 mil habitantes em 1930 para os 9 milhões e 800 mil 
habitantes em 1981 (Matos, 2014: 226), e que pode ter levado 
a um aumento proporcional do número de doentes com 
diabetes de tipo 1, e por outro lado à mudanças dos estilos 
de vida que implicaram o crescimento de óbitos devidos 
a doenças outrora raras como a diabetes. Desde o final da 
II Guerra Mundial houve um aumento generalizado de 
novos tipos de doenças ligadas às sociedades de bem-es-
tar, entre as quais estão as doenças do metabolismo — por 
excessos alimentares ou desequilíbrio devido ao excesso 
de nutrientes (Ferreira, 1990: 299-301) — onde se inclui a 
diabetes tipo 2.

O aumento do número de diabéticos e o impacto social 
da doença a partir da década de 1940, terá despertado o 
poder político de então, tendo a diabetes sido discutida nos 
debates parlamentares. Anteriormente, em 1938, havia 
sido inscrita uma verba destinada à luta contra a diabetes 
no Orçamento de Estado. 

A partir de 1944 o tema da diabetes começou a ser dis-
cutido na Assembleia Nacional, identificando-se a diabetes 
mellitus como um mal social, que deveria ser combatido 
através da terapêutica específica. Dizia-se que “há a no-
tar que emquanto em toda a parte, após a generalização 
do tratamento da diabetes pela insulina, a sua letalidade 
diminuiu em muito, em Portugal o número de óbitos e a 
mortalidade têm aumentado nos últimos anos” (Debates 
Parlamentares, 1944: 102). Dez anos mais tarde, numa das 
sessões parlamentares discutia-se o alargamento do plano 
assistencial a várias doenças, mencionando-se a diabetes 
como uma das doenças sociais de maior interesse (Debates 
Parlamentares, 1954: 116). 



148

Quer isto dizer que progressivamente a diabetes e o seu 
impacto social foram despertando o interesse do poder po-
lítico e a vontade de intervir na resolução deste problema. 
Para tal, em 1954, a Câmara Corporativa emitiu um pare-
cer onde considerou relevante a inclusão da diabetes no rol 
de doenças — entre as quais figuravam doenças reuma-
tismais, cardiovasculares, traumatismos, etc. — a serem 
integradas na Lei de Meios para o ano de 1955, destinada 
ao desenvolvimento de um plano de assistência, referindo-
-se à diabetes como “a doença social do maior interesse em 
todo o Mundo” (Debates Parlamentares, 1954: 210). 

A defesa da causa dos diabéticos colheu o apoio e inter-
venção de vários deputados ao longo dos anos. Em 1960, 
António Bartolomeu Gromicho na sua intervenção parla-
mentar chamou à atenção para as consequências da “má 
organização que existe em Portugal nessa matéria, que é a 
doença da diabetes” (Debates Parlamentares, 1960: 212), re-
velando a existência de 10 a 12 mil diabéticos em Portugal, 
dos quais cerca de 3 mil eram pobres ou indigentes, en-
contrando-se impossibilitados de se tratarem convenien-
temente pelos seus próprios meios, quer no respeitante à 
dieta alimentar que deviam manter, quer com os custos 
com a insulina (Debates Parlamentares, 1960: 212). Reco-
nhecendo que Portugal foi precursor na assistência aos 
diabéticos pobres desde 1926, uma vez que as associações 
francesa e inglesa só foram criadas em 1933, embora ti-
vesse escassez de meios financeiros e económicos, e por 
isso só auxiliava 800 diabéticos dos cerca de 3000 existen-
tes no país (Debates Parlamentares, 1960: 212-213). Mas o 
facto mais grave é que a APDP substituía a falta de auxílio 
especializado de muitos hospitais no país, que deveria ser 
incumbência do Estado, antecipando-se 34 anos à assistên-
cia pública aos diabéticos portugueses (Debates Parlamen-
tares, 1960: 213), dispondo também de serviços técnicos 
e recursos humanos especializados.

Este era, obviamente, um discurso político, já que a 
APDP assistia anualmente mais de dois mil diabéticos. 



149

Em 1952 foram assistidos 2430 doentes, e só no primeiro 
semestre de 1954 haviam sido assistidos 2821 diabéti-
cos em todos os distritos continentais, ilhas (9 doentes) e 
África (6 doentes), para um total de 811 sócios contribuintes  
(Fonseca, 1955: 160). Em 1959 já eram mais de 5900 doen-
tes protegidos pela APDP (Marques, 1964). Uma grande 
parte dos doentes assistidos diziam respeito à sede em 
Lisboa, embora as delegações de Coimbra, que cobria a 
assistência na zona centro (distritos de Coimbra, Viseu, 
Aveiro, Guarda, Castelo Branco e Leiria), e a delegação 
do Porto, que cobria a zona norte (distritos de Viana do 
Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança), tivessem a 
sua importância no contexto respetivo. 

A situação da associação tornava-se insustentável aten-
dendo aos recursos disponíveis, por isso a APDP foi limi-
tando o número de doentes a serem protegidos, que em 
1960 foram somente 905 doentes. Nos anos subsequen-
tes a APDP pôde continuar a atividade assistencial de-
vido à ajuda da Misericórdia de Lisboa e do Ministério da 
Saúde, criado em 1958, que aumentou o subsídio à APDP  
(Marques, 1964). Quanto à Misericórdia de Lisboa, a sua 
Mesa deliberou reforçar o fornecimento de insulinas 
lentas à APDP, num montante de 48.000$00, subsidiando 
igualmente a “glicofita” e as insulinas lentas da consulta 
da diabetes do Hospital de Santa Maria, onde Pedro Eurico 
Lisboa era clínico (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
1965).

Recorde-se que a insulina era um produto caro para a 
maioria dos portugueses, dependendo Portugal da impor-
tação do produto para o abastecimento das instituições 
prestadoras de cuidados de saúde. Uma publicação da Co-
missão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuti-
cos de 1956, mostra que a insulina (simples ou associada) 
consumida pelo público e pelos hospitais portugueses era 
essencialmente importada da Europa ou Estados Unidos 
da América (Comissão Reguladora dos Produtos Químicos 
e Farmacêuticos, 1956: 150). 
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Entre 1944 e 1954 foram importadas mais de 425 mi-
lhões de unidades de insulina de origem europeia e ame-
ricana. Em meados dos anos 40, a importação situava-se 
entre 10 e 16 milhões de unidades, isto em anos de guerra 
em que a disponibilidade da insulina era escassa. Mas 
nos anos subsequentes à guerra houve uma importação 
crescente, sendo que em 1950 foram cerca de 42 milhões 
de unidades importadas e em 1954 o número ascendia a 
74 milhões, o que indicia que não só a disponibilidade da 
insulina passou a ser maior, como o recurso à insulina 
enquanto arma terapêutica aumentou, possivelmente pelo 
aumento do número de diabéticos. 

Ano N.º de Unidades de Insulina

1944 16.809.800

1945 10.247.400

1946 18.563.600

1947 27.130.600

1948 39.216.600

1949 25.455.000

1950 42.249.500

1951 53.233.600

1952 48.793.000

1953 70.038.000

1954 74.079.200

Total 425.816.300

Tabela 1 — Importação de unidades de insulina em Portugal para consumo pelo 

público e hospitais entre 1944 e 1954. Fonte: Comissão Reguladora dos Produtos 

Químicos e Farmacêuticos (1956: 150).

Como dissemos anteriormente, desde a origem da 
APDP que a criação de delegações era um objetivo impor-
tante para estender a ação da associação ao maior número 
de diabéticos possível. Contudo, essa assistência mais alar-
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gada e regional dependia em grande medida da capacidade 
organizativa dos beneméritos responsáveis.

Neste sentido, organizou-se, a partir de 1928 na cidade de 
Coimbra, uma delegação para atender às necessidades dos 
diabéticos da cidade e da zona centro. Mas foi igualmente 
relevante a iniciativa da criação de um Instituto Antidiabé-
tico sob a tutela dos Hospitais Universitários de Coimbra.

Em 1939, o Ministério do Interior/Direção Geral de 
Assistência publicou o Decreto-lei n.º 30:017, de 2 de no-
vembro, criando em Coimbra o Instituto Antidiabético. 
O governo reconhecia que era necessário fazer mais pela 
luta antidiabética em Portugal, o que incluía não somente 
o tratamento insulínico, fundamental para o tratamento 
dos diabéticos, mas igualmente permitir aos doentes ado-
tar um regime terapêutico propício à sua condição, bem 
como ensinar, educar e preparar os portadores da doença 
com lições técnicas e práticas. 

O Decreto-lei n.º 30:017 punha sob a dependência dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra o Instituto Antidia-
bético de Coimbra, com a incumbência de “fazer a assis-
tência aos diabéticos pobres, a pôr em prática as medidas 
de profilaxia da diabetes e a promover trabalhos de inves-
tigação científica e clínica sobre a doença” (Art. 2.º). Este 
instituto compreendia um dispensário onde funcionaria a 
consulta externa e educação dos doentes, um serviço clí-
nico, articulado com o hospital, uma cozinha diatética e um 
laboratório para a produção de insulina (Art. 3.º), ficando a 
direção sob a tutela de um professor catedrático da Facul-
dade de Medicina (Art. 4.º) e podendo o Instituto Antidia-
bético requisitar os serviços do laboratórios da Faculdade 
de Medicina para o cumprimento da sua missão (Art. 5.º).

A criação do Instituto Antidiabético da Universidade de 
Coimbra deveu-se à iniciativa do Prof. Dr. António Luís de 
Morais Sarmento, professor catedrático da Universidade 
de Coimbra, diretor de clínica dos HUC e posteriormente 
Reitor da Universidade de Coimbra. Impulsionador da 
criação dos Laboratórios de Física e Química Biológica 
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nos Hospitais da Universidade (Rodrigues, 1992: 232-233), 
onde Bruno da Costa produziu a primeira insulina de ori-
gem portuguesa em 1938.

Pouco se sabe sobre a existência deste Instituto Anti-
diabético de Coimbra. No Processo do Professor Morais 
Sarmento, atualmente existente nos Arquivos da Univer-
sidade de Coimbra, existe uma carta datada de 4 de no-
vembro de 1938 onde o Reitor João Duarte de Oliveira 
escreveu ao Diretor Geral do Ensino Superior e Belas Ar-
tes informando-o do seguinte:

Exm.º Sr. Diretor Geral do Ensino Superior e das Belas 
Artes

Para os devidos efeitos tenho a honra de enviar a V.Ex.ª, 
por cópia, a inclusa proposta de criação de um serviço es-
pecializado para diabetes, com funções de assistência, do-
centes e sociais, apresentada pelo Professor da Faculdade 
de Medicina desta Universidade, Doutor António Luís de 
Morais Sarmento. 

A bem da Nação
Paço das Escolas, em 4 de Novembro de 1938. O Reitor. 

(Oliveira, 1938) 
 

Sabemos, portanto, que a iniciativa e o projeto para a cria-
ção do Instituto partiram do Professor Morais Sarmento, 
com o triplo propósito de o Instituto Antidiabético ter fun-
ções assistenciais, formativas, não só para os doentes como 
para os profissionais de saúde, e sociais. Uma outra das 
funções deste Instituto era o de produzir insulina para 
consumo local, mas também para fornecer os hospitais e 
instituições que cuidassem dos diabéticos pobres.

Com a morte do Professor Morais Sarmento, em 1941, 
sucedeu-o à frente do Instituto o Professor Egídio da Costa 
Aires de Azevedo, também ele ligado aos HUC, onde foi di-
retor de Clínica Médica, e à Faculdade de Medicina, tendo 
sido professor catedrático (Rodrigues, 1992: 194). A partir 
de 1950, foi a vez do Professor Manuel Bruno da Costa 
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encabeçar a direção do Instituto Antidiabético, ele que ti-
nha preparado a primeira insulina em Portugal, usando 
o método de Banting e Best, e colaborado com o Professor 
Morais Sarmento.

Apesar dos bons ideais que pressupunham o âmbito 
de atuação do Instituto Antidiabético foi encerrado pelo 
Ministério do Interior, através da Direção Geral de Saúde 
(Portaria n.º 14570, de 13 de outubro de 1953) passando 
a integrar o património dos HUC, sob cuja dependência 
funcionava.

A par desta iniciativa mais científica e académica, em-
bora com contornos assistenciais evidentes, esteve em ati-
vidade a delegação de Coimbra da APDP a que já fizemos 
referência. Depois dos passos iniciais próprios de uma 
organização deste tipo, a delegação começou a estender 
geograficamente a sua cruzada antidiabética a concelhos 
como Lousã, Soure, Cantanhede, Anadia e outros locais 
circunvizinhos. A filial de Coimbra, à semelhança da sede, 
realizava a sua ação apoiada e auxiliada por vários interve-
nientes, fossem donativos particulares ou serviços presta-
dos por instituições. Por exemplo, o laboratório de análises 
clínicas da Faculdade de Medicina de Coimbra realizava 
gratuitamente as análises que a filial necessitava para os 
seus doentes, a Comissão de Iniciativa e Turismo e alguns 
médicos ofereciam amostras de medicamentos e insulina e 
as empresas de águas de Melgaço, Vidago, Pedras Salgadas 
e Curia ofereciam águas engarrafadas. A imprensa local 
também — «Diário de Coimbra», «Gazeta de Coimbra», 
«Gazeta de Cantanhede» — ajudava na propaganda à obra 
realizada pela filial da APDP em Coimbra (APDP, 1931: 6).

Por esta altura, a delegação do Porto debatia-se com 
várias dificuldades para cumprir a sua missão, sobretudo 
falta de membros e de apoios económicos, embora apoia-
se nos inícios da década de 1930 cerca de uma dezena de 
doentes, suportando mais de cinquenta mil unidades de 
insulina anuais, embora tivesse de custear as análises clí-
nicas (APDP, 1931: 6-7).
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Outro aspeto que sobressaiu na ação clínica e educativa 
da APDP foi a criação do boletim4. Em julho de 1931 foi 
dado à estampa o primeiro «Boletim da Associação Pro-
tetora dos Diabéticos Pobres», de distribuição gratuita. 
Um dos principais objetivos era propagandear as ações 
da APDP, veicular notícias, avisos e educar os diabéticos, 
entre outros: “Pregão publico da nossa obra associativa […] 
Mas poderá ser mais e melhor como repositório de avisos 
e indicações, como conselheiro, técnico e elementar em 
problemas de higiene, de dietética” (Oliveira et al., 1931:1).

A publicação do boletim fez-se com uma periocidade 
irregular, surgindo à medida das possibilidades materiais 
da associação e disponibilidade dos redatores. O quadro 
que se segue sintetiza informação sobre a periocidade da 
publicação entre 1931 e 1958.

Ano Mês Volume/Número

1931
Julho Vol. I — N.º 1

Outubro Vol. I — N.º 2

1932 Outubro Vol. I — N.º 3

1934 Dezembro Vol. I — N.º 4

1935
Janeiro Vol. I — N.º 5

Junho Vol. I — N.º 6

1936 Abril Vol. I — N.º 7

1956 Julho Vol. II — N.º 1

1957
Abril Vol. II — N.º 2

Dezembro Vol. II — N.º 3

1958 Agosto Vol. II — N.º 4

Quadro 2 — Periocidade da publicação do Boletim da APDP (1931–1958)

4 O Boletim da APDP passou por várias fases tipográficas. Entre 1931 e 1936 
(n.º 1-7) foi impresso e entre 1956 e 1958 (n.º 1-4) foi policopiado. Seguiu-se en-
tre 1962 e 1976 uma Folha Informativa (n.º 1-88), regressando o Boletim po-
licopiado em 1976 e até 1981 (n.º 89-115/116), com exceção dos n.º 86/87/88 
de 1976 e 100/101, comemorativos dos 50 anos da APDP e de homenagem ao 
Dr. Ernesto Roma aquando do seu falecimento, que foram impressos. 
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A análise do Quadro 2 permite constatar uma publicação 
irregular e descontinuada no tempo. Entre 1931 e 1958 fo-
ram publicados onze números, agrupados em dois volumes. 

O primeiro volume, correspondente aos anos 30, dizia 
respeito à primeira série de números dados à estampa en-
tre 1931 e 1936, e publicados com uma periocidade quase 
anual, à exceção de 1931 e 1935, em que saíram dois nú-
meros, e 1933, em que não houve publicação. Nestes bole-
tins é possível identificar, para além do editorial, quatro 
secções principais. 

A primeira secção diz respeito à propaganda à APDP, 
geralmente com explicações acerca da associação, do 
trabalho desenvolvido e vantagens para os associados. 
A segunda secção era dedicada à educação do diabético, 
contendo artigos mais explicativos acerca do que era a 
doença, qual o regime alimentar que o doente diabético 
deveria seguir, explicações sobre as temáticas mais especí-
ficas como as vitaminas, o pâncreas e o seu funcionamento, 
a insulina, a ração alimentar normal do diabético, o papel 
da água na alimentação e o memorando do diabético. 

Seguia-se uma terceira secção destinada a informações, 
onde se incluíam informações respeitantes aos serviços 
clínicos e dietéticos da APDP, tabela de preços dos servi-
ços prestados pelo laboratório, fornecimento de produ-
tos destinados aos diabéticos, hospitalização dos doentes 
diabéticos e fornecimento de insulina aos doentes pobres. 
A quarta secção compreendia a publicidade de vária or-
dem, desde as insulinas ao pão de glúten, mas também 
acerca de farmácias, laboratórios, águas, papelarias, fá-
bricas e mesmo ao banco de Angola. 

O segundo volume, surgido nos anos 50, diz respeito 
apenas a quatro números, publicados durante três anos, 
entre 1956 e 1958, sendo que em 1957 foram publicados dois 
números. Quanto aos conteúdos desta segunda série, para 
além do editorial, compunha-se com uma secção sobre edu-
cação, maioritariamente tradução de artigos internacio-
nais, que abordava temáticas como os novos produtos orais 
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contra a diabetes, a importância do emagrecimento no tra-
tamento do diabético e ainda a profilaxia, regime alimentar 
e educação do diabético. Seguia-se uma secção de propa-
ganda à associação, em moldes similares ao primeiro vo-
lume, e outra secção designada de noticiário, com notícias 
nacionais e estrangeiras acerca de atividades e eventos.

A APDP pôs efetivamente um projeto em marcha de 
educação dos diabéticos, considerado fundamental para 
o projeto de assistência clínica aos doentes. Não era 
somente uma instituição especializada no tratamento dos 
diabéticos, como também um centro de formação para pro-
fissionais de saúde e doentes portugueses. Os primeiros 
cursos de dietética em Portugal surgiram na APDP, as-
sim como se tornou num centro onde os médicos podiam 
aprender diabetologia clínica e quiropodia (APDP, 1975: 7). 
Ernesto Roma contratou, na década de 1940, uma enfer-
meira americana, Miss Sara Norton, para a formação do 
pessoal de enfermagem, e mais tarde contou ainda com 
a colaboração de uma alemã, de nome Hilda Greefontein, 
para formar médicos e enfermeiros relativamente aos cui-
dados com o pé diabético (Veloso & Correia, 2017: 252-253). 

De igual forma, os doentes tinham acesso a conhe-
cimento privilegiado em matéria de diabetes, que lhes 
permitia lidar com a doença de forma mais racional e 
completa. A educação dos diabéticos realizada na APDP 
incluía toda uma série de informações acerca da origem, 
causas desencadeantes e agravantes, formas de evolução, 
explicação de sintomas e descompensação, técnicas de tra-
tamento, métodos de controlo através da pesquisa na urina 
de açúcar e corpos cetónicos. Mas incluía também instru-
ção relativa aos alimentos a utilizar, modos de confeção e 
distribuição e medidas de higiene a adotar (APDP, 1977a: 4). 
 Os cursos de alimentação eram uma preocupação não só 
na formação dos doentes como também dos profissionais 
que o Dr. Roma preparava, como o de 1935 em que prepa-
ram um Curso de Alimentação para os alunos do Instituto 
de Ação Social em junho de 1935.
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Fig. 13 — Ernesto Roma (ao centro) acompanhando as alunas do Instituto de Ação So-

cial a uma visita de estudo em 1935. Fonte: Boletim da APDP (1983), n.º 125-126 p.3.

PROGRAMA DAS PALESTRAS

O que todo o diabético precisa de saber Demonstrações dietéticas

1.º — O que é a diabetes
2.º — As causas da diabetes
3.º — As complicações da diabetes
4.º — O que é o coma diabético
5.º — Como se deve alimentar
6.º — O que é a insulina 
7.º — O que é a hipoglicémia
8.º — Princípios gerais da higiene
9.º — Inconvenientes do excesso de ali-
mentação, do abuso do vinho e do álcool
10.º — Os perigos do tabaco

1.º — Sopas
2.º — Pratos mais usuais da nossa 
alimentação e como podem ser 
modificados
3.º — Verduras e saladas
4.º — Pão
5.º — Frutas
6.º — Bebidas
7.º — Dietas da rotina

Horário:
Quinta-feira às 15h
Sábado às 9h

Horário:
Terça-feira às 15h
Quarta-feira às 9h

Quadro 3 — Programa das palestras da APDP nos anos de 1961-62-63. Fonte: 

Marques, 1964. 
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Na APDP a atualização foi uma constante. Na década 
de 1950 surgiram os antidiabéticos orais, que tiveram 
uma larga difusão e aplicação no tratamento da diabe-
tes (Veloso & Correia, 2017: 253). Imediatamente a APDP 
tratou de discutir as vantagens e desvantagens da utili-
zação dos novos medicamentos, como as sulfonamidas. 
Publicou no boletim de 1956 uma tradução de um artigo 
do Dr. Henry T. Ricketts (Ricketts, 1956), presidente da 
Associação Americana dos Diabéticos, onde se discutia 
os possíveis efeitos das sulfamidas a longo prazo e outras 
tantas interrogações ainda desconhecidas.

A partir de 1957, Ernesto Roma passou a contar com 
a ajuda de dois outros médicos, Pedro Eurico Lisboa e 
Manuel Sá Marques, o primeiro viria a fundar a Clínica 
de Diabetes e Nutrição no Hospital de Santa Maria e o se-
gundo veio a suceder a Ernesto Roma à frente da APDP. 
A partir da década de 1970, o Dr. Ernesto Roma começou 
a desligar-se progressivamente das funções da direção 
clínica passando o testemunho ao Dr. Manuel Sá Marques 
em 1974 (Veloso & Correia, 2017), iniciando-se uma outra 
fase da APDP.

Fruto da evolução da assistência pública e da necessi-
dade de estabelecer um programa de luta contra a diabetes, 
a associação mudou a sua designação de Associação Prote-
tora dos Diabéticos Pobres para Associação Protetora dos 
Diabéticos de Portugal em 1973. Na base desta mudança 
esteve a entrada em funções de um novo Secretário de 
Estado da Saúde, o Dr. Francisco Gonçalves Ferreira, que 
pretendia alargar o sistema de saúde a toda a população. 
Com estas medidas reformistas, a APDP começou a alargar 
a base social de assistência, mas foi igualmente importante 
a sua colaboração na criação do Programa Nacional de 
Luta contra a Diabetes, incluído no Plano de Fomento de 
1973 (Veloso & Correia, 2017: 254). 

A APDP encetou negociações com os técnicos da Se-
cretaria de Estado da Saúde com vista à integração das 
atividades médico-assistenciais da APDP nos serviços de 
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saúde do Estado, ao mesmo tempo que apoiava os serviços 
centrais da Direção Geral de Saúde na sua atividade de 
âmbito nacional de luta contra a diabetes (APDP, 1977b: 2), 
que tinha mostrado um agravamento progressivo desde 
os anos 60 do século XX. 

O aumento do número de diabéticos exigiu um reforço 
da formação dos profissionais de saúde, especialmente 
médicos e enfermeiros, passando a APDP a ministrar de-
zenas de cursos destinados a este público especializado. 
Vários cursos foram ministrados pelo pela Clínica de Dia-
betes e Nutrição do Hospital de Santa Maria, criado em 
1963 pelo Dr. Pedro Eurico Lisboa, que fora assistente do 

Rastreio da população 
em risco atendida nos 

serviços de saúde

Manter a vigilância
periódica a todos 

os diabéticos
e suspeitos

Ensinar o tipo 
de alimentação a ser 

seguido 
e autocontrolar 

o tratamento 

Rastreio da diabetes 
em toda a população 

da área

Reduzir o aparecimento 
de complicações 

da diabetes

Reduzir a taxa 
de mortalidade por 

diabetes

Reduzir a incidência 
da diabetes manifesta

Fig. 14 — Objetivos de curto, médio e longo prazo do Programa Nacional de contro-

lo da Diabetes de 1974. Fonte: (APDP, 1985: 10).
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Dr. Ernesto Roma, quando regressou da Clínica Joslin nos 
EUA. Já nos anos finais da década de 1960, a APDP cola-
borou num rastreio móvel efetuado pelo Instituto de As-
sistência Nacional aos Tuberculosos (IANT) nos distritos 
de Santarém e Leiria, designado «Projecto Piloto de Medi-
cina de Massa», tendo diagnosticado 2600 novos casos de 
diabetes numa população de cerca de 900 mil habitantes 
(Corrêa, 1979: 7). 

A partir de 1974, as orientações da APDP foram no sen-
tido de uma descentralização crescente das atividades no 
campo da educação do diabético, em colaboração com or-
ganismos nacionais como a DGS, que ao abrigo do Plano 
Nacional de Luta contra a Diabetes se promoveu “Cursos 
de Diabetes e Saúde Pública” para profissionais de saúde, 
tendo-se realizado entre 1974 e 1978 um total de 43 cur-
sos intensivos de 30 horas cada, tendo neles participado 
452 enfermeiras e 313 médicos, ao que se juntaram várias 
formas de propaganda escrita em forma de livros, de fo-
lhetos e o próprio boletim da APDP, agora de periocidade 
bimensal (Corrêa, 1979: 7). 

Um elemento distinto e caracterizador da ação da APDP 
na luta contra a diabetes e da educação antidiabética foi o 
cuidado em articular os três pilares — alimentação, exercí-
cio físico e insulina/antidiabéticos orais — tendo em conta 
o entorno familiar, cultural e económico dos doentes. De 
nada serviria, por exemplo, a prescrição de uma dieta ali-
mentar muito específica se o doente não encontrasse os 
alimentos na sua região ou não tivesse possibilidades eco-
nómicas para os adquirir. 

Neste contexto era importante o papel das enfermeiras 
na deteção precoce da diabetes, na assistência e na educa-
ção dos diabéticos, que incluía seis fases: histórico, diag-
nóstico, plano assistencial, plano de cuidados, evolução e 
prognóstico. Nas consultas fazia-se a entrevista ao doente 
para averiguar o seu histórico (condições económicas, so-
ciais e culturais, condições de saúde, perceções e expecta-
tivas relacionadas com a doença) e realizar o diagnóstico 
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de enfermagem. A partir do diagnóstico era realizado o 
plano assistencial e de cuidados, assumindo várias for-
mas — ajuda, orientação, supervisão, encaminhamento 
— realizando-se um balanço sobre a evolução e finalmente 
o prognóstico da doença (APDP, 1981: 11-12). 

Nesta época, a APDP encontrava-se altamente apetre-
chada com equipamento e técnicos capazes de dar uma 
resposta efetiva e tranquilizadora aos diabéticos portu-
gueses. Obra iniciada por um vanguardista, a APDP soube 
reinventar-se ao longo dos anos e adaptar-se aos circuns-
tancialismos históricos do país e das necessidades dos 
doentes. Pode-se dizer com isto, que a ação da APDP na 
diabetologia nacional foi sempre vanguardista em relação 
ao seu tempo, preservando a filosofia e visão do Mestre 
Ernesto Roma.

PROGRAMA ALIMENTAR

ExERCICíCIO
FíSICO

INSULINA 
E TERAPÊUTICA

ORAL

panorama
sócio-económico

panorama 
sócio-familiar

panorama 
sócio-cultural

EDUCAçãO

Fig. 15 — Pilares do tratamento da diabetes segundo modelo da APDP. Fonte: Bole-

tim da APDP, n.º 105-106 de 1979.
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7.2
Atividade Assistencial, Ensino e Investigação

no resto do País

Pedro Eurico Lisboa que havia regressado de um está-
gio em 1961 no Charles H. Best Institute, em Toronto, 
e na Clínica Joslin, em Boston impulsionou a criação da 
Consulta de Diabetes do Hospital de Santa Maria (1963) 
e, depois, a da Clínica de Diabetes e Nutrição no mesmo 
hospital em 1976, originando uma verdadeira escola, por 
onde passaram muitos especialistas de Medicina Interna 
que se diferenciaram nesta área, e se distribuíram na 
década de 70 pelos Hospitais do sul do país, assegurando 
os cuidados de saúde a um vasto número de diabéticos 
portugueses: em Beja, Bernardo Loff Barreto no Hospi-
tal José Joaquim Fernandes, em Elvas, Pintão Antunes no 
Hospital de Santa Luzia, em Évora, Francisco Azevedo 
no Hospital do Espírito Santo e em Portalegre, Casimiro 
Meneses no Hospital Distrital de Portalegre. Para Faro 
foi Eurico Gomes um discípulo de Luís Pinto Basto do 
Hospital de Santa Marta. Foram seus discípulos diretos 
Jorge Caldeira, João Baptista Lam, Odette André, J. M. 
Bragança Parreira.

Almeida Ruas regressando de três anos de estágios, 
primeiro no Hospital Universitário da Pitié (1961 e 1962), 
com J. Decourt, Gilbert-Dreyfus e J.L. De Gennes e, de-
pois, no London Hospital (1963) com Raymond Greene e 
Stuart Mason, criou em Coimbra o Serviço de Endocri-
nologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra com 
uma atividade assistencial importante na área da diabe-
tes, sendo um defensor da auto-monitorização da diabetes 
através da auto-vigilância glicémica. A sua colaboradora 
Manuela Carvalheiro, doutorou-se com a tese «Diabetes 
Gestacional: Contribuição para o seu estudo em Portugal»,  
Francisco Carrilho iniciou a utilização em Portugal de 
dispositivos infusores de insulina, após regressar de um 
estágio em Montpellier, com o Prof. Jacques Mirouze, e ou-
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tro colaborador, Simões Pereira, criou o serviço de Endo-
crinologia do Hospital Infante D. Pedro em Aveiro.

Mais a Norte, Manuel Pinheiro Hargreaves, professor 
da Faculdade de Medicina do Porto, criou a Unidade de 
Endocrinologia do Hospital de S. João, que se distinguiu no 
tratamento da diabetes na urgência, internamento e am-
bulatório. José Luís Medina Vieira, um dos seus discípulos 
apresentou em 1987 uma tese sobre neuropatia diabética 
– «Contribuição para o estudo da lesão do sistema nervoso 
autónomo em diabéticos». A educação terapêutica foi uma 
das áreas em que se diferenciou, organizando sessões de 
educação para o diabético tipo 1 e tipo 2. Nesta linha, em 
1986 a unidade organizou pela primeira vez em Portugal 
o primeiro campo de férias para diabéticos tipo 1 reali-
zado em Vila do Conde. Publicou ainda o primeiro artigo 
sobre a utilização de bombas infusoras de insulina  inti-
tulado «Subcutaneous Insulin Pump Therapy in a Dia-
betic Patient Submitted to Major Surgery». No início da 
década de 80, os antigos colaboradores criam os serviços 
de Endocrinologia do Hospital S. Pedro de Vila Real (José 
Antonio Teixeira), Hospital de S. Marcos em Braga (Altino 
Frias Ferreira) e Hospital de Matosinhos (Alda Soares). 
Mais tarde com a passagem de José António Teixeira para 
o Hospital de S. Luzia em Viana do Castelo, é substituído 
em Vila Real por José António Pires Soares.

Os colabores da Unidade de Endocrinologia do Hospital 
de S. João, Emílio Peres e José Pedro Lima Reis destacaram-
-se pelo trabalho na área da Nutrição, sendo responsáveis 
pela criação da Escola Superior de Ciências da Nutrição 
em 1975 (transformando-se mais tarde na Faculdade de 
Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do 
Porto) e pela criação da Roda dos Alimentos. Posterior-
mente, duas discípulas de Manuel Pinheiro Hargreaves, 
Manuela Ribeiro, criou o serviço de Endocrinologia do 
Hospital de Vila Nova de Gaia e Maria Luísa Vila-Cova 
criou um serviço de Endocrinologia e Diabetologia Pediá-
trica, no Hospital Maria Pia no Porto.
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No Serviço de Endocrinologia criado por Inácio Sal-
cedo, no Hospital de S. António,  a endocrinologista Beatriz 
Serra e o ortopedista Luís Serra criaram a mais antiga 
consulta do Pé Diabético do país, cuja influência nos cui-
dados podológicos aos diabéticos se mantêm até aos dias 
de hoje. A maioria dos serviços de Endocrinologia do Norte 
criaram uma consulta do pé diabético influenciadas pelo 
trabalho desenvolvido pela consulta do Hospital de Santo 
António, como foi o caso de dois dos seus colaboradores, 
Camilo Morais e Eduardo Souto.

Os cuidados aos diabéticos assentaram desde os fi-
nais da década de 1960 num elevado número de cuidados 
hospitalares distribuídos por todo o país, bem como nos 
Cuidados da Caixa de Previdência existentes em diversas 
cidades. Mais tarde os cuidados de saúde primários con-
tribuíram para uma diversificação do atendimento aos 
doentes diabéticos.
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8
As atividades

das sociedades 
científicas 

8.1
Sociedade Portuguesa de Endocrinologia

Nunca na História da humanidade a “realidade de adoe-
cer”, segundo Lain-Entralgo (1978: 643), mudara tanto 
como nas décadas subsequentes à I Guerra Mundial. Mu-
dou quer de um ponto de vista quantitativo, porque o nú-
mero de seres humanos cresceu no século XX, mas mudou 
também em termos qualitativos, pelo incremento da mor-
bilidade e da mortalidade devido a doenças até então de 
menor expressão ou alcance, não só as infetocontagiosas, 
mas sobretudo as sociais, as metabólicas e as neoplásicas.

Nos países desenvolvidos e industrializados, as doen-
ças de foro endocrinológico, metabólico e neoplásico co-
nheceram uma grande extensão entre as suas populações. 
Consequentemente, a medicina teve de lidar com enfer-
midades que conhecia mal, tendo de apurar as suas ori-
gens, os seus mecanismos, teve de inventar formas mais 
eficazes de as diagnosticar e tratar. A medicina comple-
xificou-se, deixou-se de fazer exclusivamente à cabeceira 
do doente e o trabalho de laboratório assumiu crescente-
mente um papel de relevo no apuramento da etiologia das 
doenças. O corpo doente deixou de ter a centralidade da 
atenção médica. Os tecidos, as células, as secreções inter-
nas, e mais tarde as moléculas, tornaram-se elementos 



166

de estudo importantes para a afirmação de uma medicina 
cada vez mais científica, laboratorial e experimental. Con-
sequentemente, assistiu-se a uma crescente tecnicização 
do diagnóstico médico, que permitiu detetar desordens 
orgânicas até então impercetíveis ou mesmo insuspeitas 
(Lain-Entralgo, 1978: 646).

É neste contexto de avanço da medicina que emergi-
ram no século XX em Portugal um conjunto de grupos, 
institutos e sociedades médicas, interessados em produzir 
novo conhecimento acerca de novas (ou velhas) doenças 
em afirmação no panorâmico epidemiológico. A Endocri-
nologia, enquanto nova área do conhecimento médico, 
teve como cultores importantes nomes da medicina por-
tuguesa como Marck Athias, Augusto Celestino da Costa 
ou Matias Ferreira de Mira, que nos seus laboratórios, 
muitas vezes improvisados, e com dificuldades de ordem 
material e técnica iam fazendo estudos de grande fôlego 
para a época.

O interesse tendencial pelos sistemas e patologias en-
dócrinas permitiu o aparecimento de uma comunidade 
internacional forte e de redes de trabalho, periódicos espe-
cializados, conferências, estágios e relações informais, que 
contribuíram para reforçar a área em questão. Todavia, 
a consciência de uma identidade própria e, sobretudo, da 
afirmação e institucionalização dessa identidade surgiu 
já nos finais da década de 1940. Por iniciativa de Augusto 
Celestino da Costa e de Rodolfo Iriarte Peixoto, foi criada 
a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia em 1949, com 
o objetivo de promover e divulgar o estudo experimental 
e morfológico das secreções internas, o estudo clínico das 
doenças de foro endócrino, a aplicação da Endocrinologia 
a outras áreas da medicina e relacionar a Endocrinologia 
com o estudo do metabolismo e das funções da nutrição 
(Costa & Peixoto, 1949). 

Diziam Celestino da Costa e Iriarte Peixoto em 1949 
que,
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Entre as especialidades médicas, a Endocrinologia é cer-
tamente uma das que mais tem atraído nos últimos tem-
pos a atenção de clínicos e investigadores. Recentemente, 
pois só nos últimos 30 anos se tem afirmado como ramo 
da Medicina, pouco mais antiga é como capítulo das ciên-
cias médicas. Bem caracterizada como grupo de estudos 
e como conjunto de aplicações práticas […] não pode po-
rem separar-se da Medicina Interna, pois com todos os 
capítulos desta se relaciona, e não é possível conceber um 
clínico endocrinologista que não seja ao mesmo tempo um 
sólido clínico de Medicina geral (Costa & Peixoto, 1949).

Esta passagem permite perceber que não só a Endo-
crinologia era uma nova área de interesse em afirmação, 
como também partilhava muito do seu savoir faire com 
outras áreas médicas como a Medicina Interna, a Medicina 
Geral, e, ainda que não explicitamente dito, com a Diabe-
tologia, também em afirmação. A diabetes, como doença 
também de foro endocrinológico, foi alvo de interesse da 
Endocrinologia, tendo vários endocrinologistas dedicado 
atenção a esta patologia pancreática.

Produto do lavor e empenho de vários médicos, foi 
fundada em 1949 na cidade de Lisboa a Sociedade Portu-
guesa de Endocrinologia (SPE), fazendo parte da Direção 
Augusto Celestino da Costa, na qualidade de presidente, 
Afonso Guimarães e Manuel Bruno da Costa como vice-
-presidentes, Iriarte Peixoto, Strecht Ribeiro e Vasconcelos 
Frazão como secretário-geral e adjuntos respetivamente 
e ainda Joaquim Fortes como tesoureiro (Vieira, 2018: 59). 

Entre os sócios fundadores é possível ainda reconhecer 
nomes ligados de alguma forma à diabetologia portuguesa 
como por exemplo a Dra. Alda Pamplona Roma (sócia n.º 5), 
esposa do Dr. Ernesto Roma, o Professor Manuel Bruno 
da Costa (sócio n.º 38) o primeiro a fabricar insulina em 
Portugal e responsável pela filial de Coimbra da APDP, 
mas igualmente o Dr. Manuel Machado Sá Marques (sócio 
n.º 154) e o Prof. Pedro Eurico Lisboa (sócio n.º 152) ambos 
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assistentes e continuadores da obra de Ernesto Roma na 
APDP. O próprio Dr. Ernesto Galeão Roma foi sócio hono-
rário da SPE, ao lado de figuras ilustres da medicina portu-
guesa e internacional como Egas Moniz, Ferreira de Mira, 
Bernardo Houssay (Argentina) ou James Collip (Canadá), 
este último o químico do grupo de Toronto responsável 
pelo processo de obtenção de insulina a partir de pâncreas.

Estabelecida a SPE em 1949, cedo tratou de promover, 
como compete a uma sociedade científica, diversos eventos 
de natureza científica de difusão de conhecimento acerca 
dos vários temas e matérias. Entendeu a SPE iniciar a 

Fig. 16 — Descrição dos Ilhéus de Langerhans por Celestino da Costa. In «Lições 

sobre a histofisiologia das glândulas endócrinas», Lisboa, 1942.
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partir de 1950 a organização de vários cursos de aper-
feiçoamento de endocrinologia destinados a clínicos com 
interesse nesta área, e de ampla divulgação pela comuni-
dade médica e científica, com destaque para instituições 
hospitalares, agremiações científicas e de ensino superior 
(Vieira, 2018: 59-60).

No ano de 1950 surgiram os primeiros cursos de aper-
feiçoamento e sessões especiais, tendo sido apresentadas 
duas comunicações sobre o tema diabetes. O Dr. Munhoz 
Braga apresentou uma comunicação intitulada «Nova téc-
nica no tratamento da diabetes pela insulina» e o Dr. Xavier 
Morato outra comunicação designada de «Tratamento da 
diabetes insipida pela pulverização nasal da pituitrina li-
quida» (Peixoto, 1951: 4-5). Seguiu-se em 1952 duas comuni-
cações, uma de Bruno da Costa sobre «Hipófise e diabetes 
“mellitus”» e do Prof. Oliveira e Silva sobre «Diabetes in-
sipida» e depois em 1953, a 6 de abril, uma outra palestra 
do Dr. Eurico Paes intitulada «A ação hipoglicemiante da 
para-oxi-próprio-fenona na diabetes mellitus (resultado de 
29 doentes)». Não obstante, as reuniões e cursos da SPE 
nesta altura punham a tónica noutro tipo de temas como 
a tiroideia, a endocrinologia sexual feminina e masculina, 
a hipófise, etc., como nos mostra a análise das atividades 
levadas a cabo pela SPE (Vieira, 2018: 61-64). 

Em 1956, o secretário da SPE, Luís da Silveira Botelho, 
menciona, em circular enviada aos sócios, que o relatório 
português para a III Reunião Luso-Espanhola de Endocri-
nologia de 1957 versaria sobre o tema “coma diabético”, 
a cargo do Dr. Ludgero Pinto Basto, Silva Gomes, Álvaro 
Sequeira e Alberto Saraiva (Botelho, 1956a; Botelho &  
Medina, 2008:13). O título oficial da comunicação acaba-
ria por ser «Acidose diabética», (Botelho, 1957). Segundo 
Botelho & Medina (2008: 13), nessa reunião houve igual-
mente um colóquio sobre a “terapêutica por via bocal da 
diabetes”, pelo Prof. Fernandez Cruz. Ainda no ano de 
1956, em convocatória enviada aos sócios da SPE para a 
Assembleia-geral, Celestino da Costa divulgava também 
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a primeira sessão científica do ano, da qual fazia parte a 
comunicação de Munhoz Braga intitulada «Infantilismo 
e diabetes» (Costa, 1956).

Paulatinamente, o tema diabetes ia aparecendo e ga-
nhando força nos vários eventos de carácter científico, 
embora como o campo de interesse endocrinológico fosse 
vasto, não existia uma atenção exclusiva para com a dia-
betes. Mas também a nível social, a diabetes estava em 
crescimento por todo o mundo, espelhando novos hábitos 
sociais de consumo e estilos de vida. 

A diabetes, enquanto doença e fator de risco de doen-
ças cardiovasculares manteve-se relativamente estável na 
primeira metade do século XX, para ver a mortalidade as-
sociada à doença aumentar na segunda metade do século, 
sobretudo no que concernia à diabetes tipo 2, associada 
à obesidade e anomalias lipídicas em pessoas acima dos 
40 anos (Coste, 2014: 272-273). Curiosamente, a prevalên-
cia da diabetes na população, favorecida por fatores de 
risco, modos de vida sedentários e uma alimentação rica 
em açúcares, fez-se muito por uma maior incidência da 
doença nos grupos economicamente mais desfavorecidos, 
que nos inícios do século XX, paradoxalmente, sofriam de 
problemas de desnutrição como o escorbuto, o raquitismo, 
a pelagra, etc. (Coste, 2014: 273). 

Na V Reunião Hispano-Lusa de Endocrinologia (Córdoba, 
1962) foi apresentada uma conferência espanhola sobre 
o tema “nefropatia diabética” por Manuel Diaz Rubio de 
Madrid e ainda realizado uma sessão conjunta com a So-
ciedade Espanhola de Diabetes com a leitura de várias co-
municações e um colóquio com doentes diabéticos (Botelho 
& Medina, 2008: 16). 

Na VI Reunião Luso-Espanhola (Lisboa, 1965), um dia 
do evento foi dedicado à diabetes, com a realização de uma 
Mesa Redonda sobre “Indicações e contraindicações da 
terapêutica oral da diabetes” com intervenções variadas: 
“Clínica da Carbutamina” por L. F. Pallardo, “Clínica da 
Tolbutamina” por Manuel Sá Marques, “Indicações e con-
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traindicações da terapêutica oral da diabetes” por J. M. 
Calvet, “Clínica da Fenformina” por Pedro Eurico Lisboa, 
“Clínica da Metahexamina e da Acetohexamida” por Nuno 
Castelo Branco, “Fracassos secundários da terapêutica 
oral” por M. Espejo, “Acciones metabólicas extra-pancreá-
ticas de los hipoglucemiantes orales” por Vilaclara e “Te-
rapêutica mista com os hipoglicemiantes orais” por Inácio 
Salcedo (Botelho & Medina, 2008: 19). 

Finalmente, na VIII Reunião Luso-Espanhola de Endo-
crinologia (Porto, 1970) decorreu uma mesa redonda sobre 
pré-diabetes e outra sobre “microangiopatia diabética” pro-
movidas pela Sociedade Espanhola de Diabetes (Botelho  
& Medina, 2008: 16).

Ao crescente interesse pela diabetes e pela promoção 
de discussão pela comunidade médica e científica neste 
período não são alheias as novidades terapêuticas que fo-
ram surgindo e outras complicações associadas à diabetes. 
Na década de 1950, os novos progressos científicos e tec-
nológicos fizeram emergir um novo armamento terapêu-
tico com a carbutamida e a tolbutamida (sulfonilureias) e 
a fenformina, mas também a avaliação da massa total das 
células beta do pâncreas e as primeiras pesquisas simpli-
ficadas de glicosúria e cetonúria (glicofita e acetest). Se-
guiu-se nos anos 60 a síntese da insulina, a proinsulina e 
novas discussões acerca desta doença (Lisboa, 2002b: 422). 
Não é de admirar que estas reuniões científicas conjuntas 
entre as sociedades portuguesa e espanhola plasmassem 
esse interesse fulgurante sobre uma doença ainda crónica 
e incurável.

Um dos meios privilegiados de comunicação e divulga-
ção foram as revistas e periódicos sobre endocrinologia, que 
para o caso português foram publicados essencialmente em 
conjunto com congéneres espanholas. A partir do final da 
década de 1940 aparecem várias publicações como a «Acta 
Endocrinologica et Gynæcologica Hispano-Lusitana», di-
rigida por Mário Cardia e José Cañadell, a «Revista Lu-
so-Espanhola de Endocrinologia e Nutrição», dirigida por 
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Eurico Paes com o apoio de Gregório Marañón, e ainda o 
«Boletim de Endocrinologia e Clínica» dos Hospitais Ci-
vis de Lisboa, coordenado por Iriarte Peixoto (Vieira, 2018: 
49-52). Nos inícios da década de 1950, já criadas as socieda-
des portuguesa e espanhola de endocrinologia, as congéne-
res decidiram avançar para um projeto comum de difusão 
e divulgação científica ibérica, que fosse o veículo comum 
de interesses também comuns. Surgiu assim a «Acta En-
docrinologica Iberica» em 1951, que passou a ser o órgão 
oficial das ambas as sociedades, sendo substituída em 1954 
pela Revista Ibérica de Endocrinologia (Vieira, 2018: 49-52). 

Ao longo dos anos estas revistas foram publicando vá-
rios artigos de investigação e divulgação científica, tanto 
espanhóis como portugueses. Dos artigos publicados nas 
várias revistas referidas, entre 1948 e 1960, identificamos 
vinte e cinco artigos sobre diabetes ou aspetos relaciona-
dos com ela. No entanto, para o período balizado só surgi-
ram cerca cinco artigos de autoria portuguesa e mais um 
artigo conjunto, mas em castelhano.

A maioria dos artigos portugueses foram publicados 
por Eurico Paes. Em 1948 publicou na «Revista Luso-Espa-
nhola de Endocrinologia e Nutrição» o artigo «A diabetes 
alôxanica» (Paes, 1948), seguindo-se em 1949 «Hipertensão 
em diabéticos e radioterapia hipofisária» (Paes, 1949), e em 
1952 publicou ainda «Acção hipoglicémica da para-oxi-
-propio-fenona na diabetes mellitus» na «Acta Endocrino-
logica Iberica» (Paes, 1952). Em 1956, Nuno Castel-Branco 
publicou na «Revista Ibérica de Endocrinologia» o artigo 
«A diabetes insípida no decurso da meningite tuberculosa 
tratada» (Castel-Branco, 1956) e Luís da Silveira Botelho 
publicou na mesma revista « A diabetes de contra-regula-
ção e a sua terapêutica por via oral» (Botelho, 1956). 

Trabalhos em colaboração foi publicado apenas um, com 
coautoria de Luís da Silveira Botelho sobre «Los 17-cetos-
teroides en la diabetes insipida» (Botelho & Puchol, 1951). 
De registar ainda um interessante artigo sobre «La lucha 
antidiabética en Portugal» (Conde-Gargallo, 1959) da au-
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toria E. Conde Gargallo publicado na «Revista Ibérica de 
Endocrinologia». Todavia, a dificuldade de acesso a todos 
os números da «Revista Ibérica de Endocrinologia» em 
bibliotecas nacionais impede-nos de conhecer em extensão 
a realidade sobre este assunto.

Em suma, podemos dizer que a SPE deu um contributo 
muito válido em termos de promoção da discussão e divul-
gação científica sobre a diabetes e outros temas associados. 
É de notar que pelo menos até à década de 1960 a diabetes 
não fosse o centro exclusivo das atenções dos endocrinolo-
gistas. Outros órgãos e doenças endócrinas como a tiroide, 
as suprarrenais ou as gónadas foram temas que geraram 
maior discussão científica num período em que a diabetes 
estava ainda em crescimento. Por outro lado, nessa época 
havia um maior enfoque na terapêutica da diabetes e na 
assistência aos diabéticos. A terapêutica da diabetes girava 
à volta dos elementos mais seguros, a insulinoterapia e a 
dietética, e assistência aos doentes era prestada pela APDP, 
pelas suas filiais e pelas unidades e serviços de Medicina 
Interna e Endocrinologia nos hospitais.

A SPE, como sociedade científica, não estava voca-
cionada para o tratamento nem assistência aos doentes, 
destinando-se a promover, cultivar e desenvolver a inves-
tigação, o ensino e o exercício profissional da Diabetologia 
e das Ciências e Técnicas afins. Contribuiu decisivamente 
para a realização de eventos formativos que permitiam 
uma formação mais completa do pessoal médico e de en-
fermagem. Na década de 1980 despontou no seio da SPE 
um interesse redobrado pela diabetes ao ponto de se estu-
dar a possibilidade de criação de outra sociedade científica 
vocacionada para a diabetes, o que veio a acontecer com a 
criação da Sociedade Portuguesa de Diabetologia.

Entretanto as atividades de carácter científico da SPE 
continuaram a destacar a diabetes. Em dezembro de 1985, 
na reunião científica da SPE foi abordado o tema “Alguns 
aspetos da diabetes mellitus” dado o interesse gerado nos 
endocrinologistas em torno deste assunto. O Grupo de 
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Coimbra encarregou-se de falar sobre diabetes mellitus 
tipo II, o Grupo do Hospital Curry Cabral (Lisboa) abor-
dou as questões referentes à diabetes mellitus tipo I e o 
Grupo do Hospital de São João (Porto) tratou do autocon-
trolo (Morais, 1985). 

Em 1987, aquando da organização do II Congresso Na-
cional de Endocrinologia e do I Encontro Luso-Galaico de 
Endocrinologia, entre os dias 15 a 17 de outubro, realizou-
-se também dois cursos em paralelo, um sobre Endocri-
nologia para Clínicos Gerais e outro sobre a diabetes, 
dividido em dois temas: 

i) “Terapêutica da Diabetes Mellitus” abordando-se as 
questões da alimentação, antidiabéticos orais, insulinote-
rapia e educação do diabético; 

ii) Diabetes mellitus para profissionais de saúde não 
médicos, abordando-se temas que iam da alimentação e 
diagnóstico precoce, passando pela psicologia do diabético 
e pé diabético, até à diabetes na gravidez e especialização 
da enfermagem em diabetologia (Morais, 1987).

Nos inícios da década de 1990, a SPE modificou a sua 
designação para Sociedade Portuguesa de Endocrinolo-
gia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), fazendo da diabetes 
um elemento destacado do seu âmbito de atuação. No final 
da década, e com a ideia de reorganizar as atividades da 
SPEDM procedeu-se à criação de grupos de estudo dentro 
da sociedade, formando-se um grupo de estudo dedicado 
à diabetes mellitus, coordenado pelo Dr. Almeida Ruas, 
e outro dedicado à insulinorresistência, coordenado pela 
Dra. Helena Cardoso (Vieira, 2018: 108-109).

8.2
Sociedade Portuguesa de Diabetologia

A complexificação do saber médico, impeliu a uma afir-
mação da diabetologia enquanto área específica dentro da 
Endocrinologia. Com efeito, os endocrinologistas começa-
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ram a sentir necessidade de se agruparem por áreas mais 
específicas como a diabetes, a andrologia, a endocrinologia 
pediátrica ou a obesidade, para reunir investigadores (sub)
especialistas em determinadas áreas do conhecimento 
endocrinológico com afinidades ao nível da investigação 
e intervenção clínica e ao mesmo tempo fazerem-se re-
presentar em organizações internacionais dessas áreas 
(Vieira, 2018: 104). 

Entre as décadas de 1970 e 1980 foram criadas novas 
sociedades científicas destinadas ao estudo de áreas mais 
específicas. Em 1979 foi criada a Sociedade Portuguesa de 
Andrologia, Medicina Sexual e Reprodutiva com médicos 
de variadas áreas. Nos anos seguintes seguiram-se a cria-
ção de uma Sociedade de Endocrinologia Pediátrica e da 
Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. Dentro 
desta cronologia e movimento, destacamos a criação da 
Sociedade Portuguesa de Diabetologia em 1984. 

Os médicos afetos à Diabetologia começaram nos iní-
cios dos anos 80 a ponderar a criação de uma secção pró-
pria dentro da SPE. Em abril de 1982 criou-se um Grupo 
de Estudo da Diabetes Ocular por diabetologistas da Asso-
ciação Portuguesa de Diabéticos de Portugal e do Hospital 
de Santa Maria e por oftalmologistas de vários hospitais 
centrais do país, deixando antever uma dinâmica própria 
por parte dos médicos afetos à Diabetologia. O grupo cons-
tituiu-se com o intuito de melhorar as condições de trata-
mento dos diabéticos com afeções oculares, área que era 
tida como prioritária no campo da Diabetologia e da Of-
talmologia (Lisboa, 1984). A existência de duas escolas de 
Diabetologia, uma mais ligada à Endocrinologia e outra 
mais à Medicina Interna, não fazia muito sentido e por 
isso os médicos chegaram a um consenso que passava por 
formar uma sociedade que unisse as duas escolas na per-
secução de um objetivo único (Vieira, 2018: 106). 

Em 1983, aquando da realização da Assembleia-geral 
da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, o Dr. Manuel 
Sá Marques, na sequência das conclusões do I Simpósio 
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Português sobre Controlo da Diabetes, realizado nesse 
mesmo ano, defendeu a criação da Sociedade Portuguesa 
de Diabetologia como Secção da SPE (Reuniu em Coimbra 
Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, 1983). Segundo 
noticiou o jornal «Notícias Médicas» a 15 de junho de 1983, 
os vários problemas assistenciais e científicos na diabetolo-
gia portuguesa, a necessidade de um organismo que agre-
gasse os vários profissionais de saúde afetos ao problema 
da diabetes e ainda a necessidade de uma organização para 
representar os diabetologistas perante instituições inter-
nacionais eram razões suficientes para a criação de uma 
Sociedade Portuguesa de Diabetologia (Vieira, 2018: 106). 

Em janeiro de 1984, na reunião anual da SPE, foi elei-
ta uma comissão composta por Manuela Carvalheiro, 
Eduardo Souto, João Carlos Cabral Nunes Corrêa, para 
estudar a problemática da diabetologia. Em março do 
mesmo ano a comissão propôs à Direção da SPE algumas 
alterações nos Estatutos da Sociedade por forma a adequá
-los à nova realidade, que contemplava não só os endocri-
nologistas como também os diabetologistas. Propunha-se 
ainda a mudança de nome de “Sociedade Portuguesa de 
Endocrinologia” para “Sociedade Portuguesa de Endocri-
nologia, Diabetes e Doenças da Nutrição”, alertando-se 
para a complexidade crescente desta área de especialidade 
e querendo-se alinhar a Sociedade com as tendências in-
ternacionais (Carvalheiro, Souto, & Corrêa, 1984).

A 16 de março de 1987 realizou-se uma primeira as-
sembleia para a discussão da criação da Sociedade Por-
tuguesa de Diabetologia (SPD), tendo-se aprovado nesse 
ano os primeiros estatutos. Em outubro de 1987 foi criada 
a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, com sede pro-
visória na cidade de Porto. Foi convocada uma Assem-
bleia Eleitoral para março de 1988 a fim de se proceder 
à eleição dos corpos sociais da SPD (Morais, 1988). Entre 
os fundadores encontravam-se vários endocrinologistas 
como Manuel Pinheiro Hargreaves, que se tornou no pri-
meiro presidente da nova sociedade científica, Manuel  
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Almeida Ruas, Manuel Sá Marques, José Luis Medina Vieira, 
Alberto Galvão-Teles, Maria Luísa Vila-Cova, Camilo 
Morais, Manuela Carvalheiro, Simões Pereira, Charneco 
da Costa e Nunes Correia. Da escola de internistas des-
tacam-se Pedro Lisboa, Odete André, Jorge Caldeira, 
Augusto Duarte e Santana Maia. Em 1990 a Sociedade or-
ganizou o 1.º Congresso de Diabetes no Porto, cuja Comis-
são Organizadora foi presidida por Maria Luísa Vila-Cova.

Em 1991, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
criou o Núcleo de Diabetes, sendo seu primeiro coorde-
nador Rui Duarte.
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