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Resumo 

A obra de Claude Bernard (1813-1878), eminente fisiologista francês autoproclamado fundador da medicina 

experimental, caracteriza-se, por um lado, por uma rica atividade de experimentação laboratorial e, por outro, por uma 

profunda discussão teórica acerca do estatuto científico da medicina e das peculiaridades da experimentação em 

ciências biológicas. Neste trabalho, pretendemos relacionar os dois aspectos da obra de Bernard e demonstrar como 

as pesquisas acerca da digestão e da produção de açúcar pelo fígado, a que se dedicou ao longo de sua vida, ilustram 

os conceitos e princípios metodológicos defendidos em seus trabalhos teóricos. Discutimos as noções de secreção 

interna e meio interno, além dos princípios de crítica experimental, vivissecção, contra prova e identidade dos 

fenômenos fisiológicos e patológicos. Concluímos o artigo com uma breve reflexão acerca da concepção bernardiana 

de progresso médico, que nos parece corroborada pelos desenvolvimentos posteriores na investigação do metabolismo 

de açúcares e da patologia do diabetes. 

1. Introdução 

Quando em 1877, durante seu último curso no Collège de France, Claude Bernard (1813-1878) 

dirige-se à sua audiência para informá-la de suas concepções acerca da glicogênese animal e das 

causas do diabetes mellitus, já haviam se passado mais de 30 anos do início de suas pesquisas 

relacionadas com o metabolismo de açúcares. De fato, o período que vai de 1843, quando da defesa 

de seu doutorado em medicina, tratando da função do suco gástrico na digestão, até a publicação 

dos documentos que apresentam à Académie des Sciences o isolamento de uma matéria amilácea 

no fígado, em 1857, caracteriza-se por uma experimentação intensa dos processos nutritivos. 

Podemos dizer que esse constitui um dos três eixos do trabalho de Bernard como experimentador, 

juntamente com as experiências sobre o sistema nervoso e sobre a ação tóxica de venenos e 

medicamentos. 

Nas exposições de Bernard no curso de 1877, nota-se, como também em boa parte do seu 

trabalho teórico, uma preocupação em sublinhar as características distintivas da aplicação do 

método experimental à fisiologia, no que se diferenciaria, por exemplo, da física e da química. 

Talvez por isso Bernard estruture logicamente o desenvolvimento de suas ideias, partindo da 

demonstração da presença de açúcar como elemento normal e constante do sangue, até chegar aos 

possíveis mecanismos de um aumento da sua produção hepática – o que causaria diabetes –, 

passando pelas principais etapas da digestão dos açúcares. No entanto, tal exposição não coincide 

com a ordem efetiva de suas descobertas experimentais. 

Neste trabalho, pretendemos refazer a trajetória experimental de Bernard no que diz respeito à 

assimilação de açúcares e ao diabetes mellitus, seguindo uma ordem cronológica. Se a obra de 

Bernard prestou-se aos mais diversos comentários, normalmente se privilegiou um aspecto da sua 

produção, ora apresentando suas descobertas fisiológicas, ora discutindo suas concepções 

epistemológicas. De nossa parte, esperamos relacionar os procedimentos experimentais com a 

 
† Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo (USP). Para contatar o autor, por 

favor, escrever para: alvaro.hadad.filho@gmail.com 



418  Hadad Filho 

 

teoria bernardiana e defender a hipótese de que as pesquisas acerca do diabetes ilustram de forma 

consistente os princípios metodológicos defendidos ao longo de sua carreira. Para a exposição das 

principais etapas e descobertas relacionadas ao diabetes, recorreremos às duas teses e às inúmeras 

comunicações às sociedades científicas da França e nos limitaremos ao período compreendido 

entre 1843 e 1857, quando foi realizada a maior parte de suas descobertas relevantes para o 

assunto. Quanto aos conceitos e princípios metodológicos, utilizaremos basicamente o texto da 

Introduction à l’étude de la médecine expérimental, obra de 1865, cuja fortuna crítica foi tão 

grande que chegou a ser considerada análoga em importância para uma teoria do método no século 

XIX ao que a obra de Descartes havia sido para os séculos XVII e XVIII (Bergson, 1950 [1913]). 

Terminaremos o texto sugerindo que descobertas posteriores a Bernard no campo da patologia e 

do tratamento do diabetes, notadamente a reprodução da doença pela extirpação do pâncreas e o 

isolamento da insulina, corroboram uma importante expectativa de Bernard em relação ao 

progresso da medicina, a saber, de que a terapêutica fosse fundada no esclarecimento fisiológico 

dos fenômenos mórbidos. 

2. Os primeiros anos de pesquisa 

No dia 7 de dezembro de 1843, Claude Bernard defende, na Faculdade de Medicina de Paris, a sua 

tese de doutorado em medicina, intitulada Du suc gastrique et de son rôle dans la nutrition. 

Visando esclarecer uma controvérsia fisiológica acerca do papel do suco gástrico na digestão, que, 

para alguns, limitava-se à dissolução dos alimentos, enquanto, para outros, tratava-se de uma 

transformação química, Bernard se posiciona ao lado desses últimos e tenta mostrar que o suco 

gástrico exerce uma ação sobre os alimentos que os torna assimiláveis pelo organismo. Injetando 

substâncias alimentares, como albumina e glicose, na corrente sanguínea de cães e procurando-as 

posteriormente na sua urina, Bernard demonstra que, quando essas substâncias tinham sido 

previamente expostas ao suco gástrico, não eram excretadas, o que indicava assimilação pelo 

organismo. Ao contrário, se as mesmas substâncias fossem injetadas sem esse tratamento prévio, 

apareciam inalteradas no fluido urinário. 

No ano seguinte, Bernard repetiria essas experiências, juntamente com o químico Charles-

Louis Barreswil (1817-1870), demonstrando que os mesmos fenômenos ocorriam quando os 

animais se alimentavam. Isto é, introduzindo açúcar ou albumina no estômago dos cães, os autores 

não conseguiam encontrar essas substâncias na sua urina, da mesma forma como não as 

encontravam quando eram injetadas na corrente sanguínea após submetidas ao suco gástrico. A 

conclusão dos autores de que “[...] o caráter de uma substância alimentar é desaparecer no sangue 

quando injetada previamente dissolvida no suco gástrico” (Bernard & Barreswil, 1844, p. 784; 

grifo dos autores) de saída já interessa a uma patologia do diabetes, já que a característica distintiva 

da doença para a época era justamente a presença de açúcar na urina, ou glicosúria.1 

Barreswil havia desenvolvido, a partir de uma solução proposta inicialmente por K. A. 

Trommer (1806-1879), um reagente capaz de demonstrar a presença de açúcar nos líquidos 

orgânicos. Composta, basicamente, por um sal de cobre dissolvido em meio alcalino, a solução, 

originalmente azul, mudava de cor para vermelho quando em presença de açúcares redutores, 

 
1 Atualmente, não é necessário esperar que a glicosúria ocorra para que o diagnóstico de diabetes seja firmado, porque 

este se baseia nas concentrações sanguíneas de glicose.  
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como a glicose. Além de fornecer resultados qualitativos, como a indicação da simples presença 

ou ausência de açúcares redutores nos líquidos orgânicos, o procedimento poderia também 

fornecer resultados quantitativos, através da titulação de uma solução com concentração conhecida 

dos reagentes. Bernard utilizaria essa solução, com algumas pequenas alterações, até o final de sua 

carreira. Se, por um lado, um desenvolvimento prévio dos métodos de análise em química orgânica 

foi fundamental para o tipo de pesquisa em fisiologia realizada por Bernard, por outro, a baixa 

sensibilidade do método de detecção de açúcares levaria a considerar concentrações relativamente 

baixas de glicose como negativas. Como mostraremos mais à frente, isso teve implicações nas 

conclusões tiradas dos experimentos que indicam a produção hepática de açúcar. 

As experiências sobre os processos nutritivos e sua relação com os fluidos orgânicos 

prosseguem nos próximos anos. Em 1846, comunica à Académie des Sciences que havia logrado 

igualar animais carnívoros a animais herbívoros, no que tange às características fisico-químicas 

das suas urinas. As diferenças anatômicas do trato gastrointestinal desses dois grupos de animais 

eram conhecidas, mas Bernard se perguntava se determinariam diferenças também nas funções 

digestivas. Partindo da observação de que herbívoros normalmente apresentam uma urina turva e 

alcalina, enquanto os carnívoros, uma urina ácida, límpida e rica em uréia, Bernard demonstra que, 

invertendo o tipo de dieta e oferecendo alimentação exclusivamente vegetal para um animal 

carnívoro, sua urina apresentava as mesmas características da urina de um herbívoro. O mesmo 

efeito sobre a urina poderia ser obtido injetando-se um açúcar assimilável na corrente sanguínea 

do animal carnívoro. Mas mais do que isso, postula que em todos os animais, independentemente 

das preferências alimentares, a urina é sempre ácida e rica em uréia no estado de jejum, já que o 

organismo nutre-se de seu próprio tecido. Os líquidos tomados em estado de jejum passam a 

constituir o parâmetro de normalidade para Bernard, que julga a influência relativa de cada regime 

alimentar sempre em comparação com o estado de jejum, interpretado como o grau zero da 

nutrição. Esses resultados podem ser vistos como um primeiro êxito do autor em unificar a 

fisiologia, contradizendo classificações baseadas sobretudo em aspectos morfológicos e 

demonstrando a identidade dos fenômenos biológicos em animais de diferentes ordens. 

Dessas experiências, teríamos a ressaltar a perspectiva assumida por Bernard para o estudo dos 

fenômenos nutritivos, que não se limitava à observação da ação sofrida pelos alimentos no trato 

gastrointestinal, mas que se interessava pela presença e transformação dos princípios alimentares 

no sangue e na urina e pela sua capacidade de utilização pelos tecidos. É exatamente por isso que 

diz estudar a ação do suco gástrico na nutrição, e não somente na digestão. Além disso, já se vê 

uma preocupação em caracterizar os elementos constituintes do sangue, que, posteriormente em 

sua obra, seria definido como meio interno (milieu intérieur), conceito central da fisiologia 

bernardiana, que também teremos a oportunidade de discutir mais abaixo. 

3. A função glicogênica do fígado 

Ainda em 1846, François Magendie (1783-1855), mestre e antecessor de Bernard na cadeira de 

fisiologia do Collège de France, trabalhando na via aberta por seu aluno e Barreswil, identifica a 

presença de açúcar no sangue de um cão saudável em digestão de batatas, sem que houvesse, no 

entanto, presença dessa substância na urina. Esse achado estabelecia que o açúcar podia ser um 

elemento normal do sangue, e acreditava-se que sua origem estaria unicamente nas fontes 

alimentares. De fato, era um princípio da química da época a crença de que somente os organismos 
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do reino vegetal seriam capazes de produzir os princípios imediatos, como o açúcar, cabendo aos 

animais apenas a sua degradação e assimilação. Bernard repete esses experimentos, a fim de 

localizar o ponto de destruição do açúcar no organismo, e encontra invariavelmente a substância 

no sangue retirado do ventrículo direito de animais em digestão de alimentos feculentos. Mas, para 

a sua surpresa, os mesmos resultados eram obtidos na análise do sangue de cães em jejum ou em 

digestão de dietas exclusivamente animais. Em 1848, Bernard apresenta esses achados em uma 

sessão da Société de Biologie e afirma que: 

[...] se se tivesse menos confiança na teoria que se pretendia sustentar, não se teria contentado em 

examinar o sangue dos animais em digestão de alimentos feculentos ou açucarados; ter-se-ia pensado 

em examinar o sangue comparativamente em outras alimentações, e ter-se-ia sem dúvida, como eu, sido 

conduzido a encontrar a proveniência do açúcar em animais que não comem nem matéria açucarada, 

nem amido. (Bernard, 1848, p. 6) 

Bernard realmente determina, no mesmo texto, o local de produção de açúcar no organismo 

animal, como veremos a seguir. Mas antes gostaríamos de comentar a passagem citada, que nos 

parece expressar um importante princípio metodológico apresentado na Introduction: a contra 

prova (contre-épreuve). Para Bernard, só se pode concluir com segurança em um experimento que 

uma condição é a causa próxima de um fenômeno, e não uma mera coincidência, caso se prove 

que a ausência da condição determina a ausência do fenômeno: “Ora, a única prova de que um 

fenômeno cumpre a função de causa em relação a um outro é que, suprimindo o primeiro, faz-se 

cessar o segundo” (Bernard, 1952 [1865], p. 97). No caso em consideração, para confirmar que a 

presença de açúcar no sangue de animais devia-se à alimentação vegetal, era necessário testar 

comparativamente em animais com outros tipos de dieta. Bernard considera a contra prova um 

preceito incontornável em fisiologia, já que a complexidade dos processos biológicos pode sempre 

apresentar juntos dois fenômenos que não possuem uma relação causal, mesmo que essa pareça 

logicamente plausível, como seria atribuir a origem do açúcar no sangue à alimentação. 

Como dissemos, Bernard procurava o ponto de degradação do açúcar no organismo, tendo 

como hipótese preliminar de que seria nos pulmões, durante a respiração. Para determiná-lo, 

compreendeu que precisaria refazer a história do açúcar no organismo, seguindo seu trajeto no 

sangue de um animal em dieta rica em alimentos feculentos, desde as veias intestinais, onde era 

absorvido, até o seu local de desaparecimento. Constatando a presença dessa substância na veia 

porta, que recebe o sangue dos intestinos, o primeiro grande órgão interposto na circulação seria o 

fígado, mas o sangue que retorna desse órgão pelas veias hepáticas também continha quantidades 

expressivas de açúcar. Se não houvesse realizado a contra prova e demonstrado a presença de 

açúcar nas veias hepáticas de animais carnívoros ou em jejum, poderia ter julgado simplesmente 

que o fígado não era o local de assimilação do açúcar e prosseguido as pesquisas. Mas, procurando 

pelo local de degradação, Bernard acabou descobrindo, pelo contrário, exatamente o local de 

produção de açúcar no organismo, já que ele não estava presente na veia porta dos animais da 

contra prova.2 Isto é, não era possível demonstrar a presença de açúcar na veia porta de cães em 
 

2 O próprio Bernard reconhece o caráter inesperado da descoberta da glicogênese hepática “(…) a questão de um órgão 

produtor de açúcar, que eu havia considerado como a mais difícil de atingir fisiologicamente, foi, ao contrário, 

desvelada primeiro e como por ela mesma desde o início de minhas pesquisas (…)” (Bernard, 1853, p. 10; grifo do 

autor). Além disso, como havíamos indicado de passagem, o resultado negativo da pesquisa de açúcar na veia porta 

de animais em jejum devia-se à baixa sensibilidade do método empregado, o que não mudaria, porém, o significado 

dos achados, já que é possível demonstrar, através de métodos quantitativos, que a concentração de glicose nas veias 

hepáticas é maior do que a da veia porta. 
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jejum ou com dieta exclusivamente animal, mas a substância estava inequivocamente presente no 

sangue de suas veias hepáticas. Logo, o fígado deveria produzi-lo. A essa função, Bernard deu o 

nome de glicogênese hepática.  

Para confirmar a hipótese de que havia produção de açúcar no fígado, Bernard recorre a um 

outro procedimento, que consistia em submeter a decocção de diversos órgãos à solução de 

Barreswil. O único órgão cujo tecido produzia uma reação positiva e, portanto, indicava a presença 

de açúcares redutores era o fígado. Além disso, como um outro método de pesquisa de açúcares, 

Bernard expõe essas mesmas soluções à levedura de cerveja, capaz de fermentar o açúcar e 

produzir álcool e gás carbônico. Novamente, o único órgão que ensejava resultados positivos pela 

fermentação era o fígado, sede exclusiva da produção da substância nos animais. A variação dos 

procedimentos experimentais para abordar a mesma questão fisiológica, típica do espírito 

científico, parece-nos mais uma indicação do apuro metodológico bernardiano.  

Essa descoberta, que tornaria Bernard célebre no meio científico, representa um novo 

movimento no sentido de uma fisiologia geral. Mais uma vez, a divisão dos organismos em 

diferentes reinos, baseada sobretudo em aspectos morfológicos, não se sustentava do ponto de 

vista fisiológico, já que a produção de açúcar, considerada até então exclusiva do reino vegetal, 

era também uma função dos animais. A tese de doutorado ès Sciences, defendida por Bernard em 

1853, expande os achados da comunicação de 1848, demonstrando a presença constante de açúcar 

no fígado de diversas ordens de mamíferos, como ruminantes, paquidermes, roedores e símios, 

além de invertebrados, como moluscos, e estabelece a glicogênese hepática como uma função 

amplamente distribuída pelo reino animal. Mas mais do que isso, poderíamos dizer que ela 

representa a superação de uma forte resistência nas ciências da vida no século XIX, que não 

reconheciam que os processos de um reino tido como superior, como o animal, pudessem 

assemelhar-se aos processos de um reino inferior, como o vegetal, ou até mesmo aos da matéria 

inanimada. Essa valorização da vida animal pode ser pressentida em uma das explicações que se 

dava para a exclusividade da produção de princípios imediatos pelo reino vegetal: afirmava-se que 

os vegetais os produziam para que os animais se alimentassem, como se a Natureza se organizasse 

visando satisfazer as suas necessidades. Bernard, pelo contrário, defende a identidade dos 

processos físico-químicos na matéria bruta e nos corpos organizados, que se diferenciariam apenas 

pelas condições de manifestação dos fenômenos, como discutiremos na próxima seção. 

4. A matéria glicogênica 

Demonstrada e localizada a produção de açúcar na economia animal, restava esclarecer os seus 

mecanismos. Desde a comunicação de 1848, inúmeros fisiologistas e químicos reproduziram os 

achados de Bernard, mas não havia consenso quanto à melhor forma de interpretá-los. Muitos 

críticos, notadamente de filiação vitalista e que pretendiam não haver produção de princípios 

imediatos pelos animais, defendiam que todo o açúcar produzido pelo fígado provinha de um 

armazenamento dessa substância de alimentações pregressas, ou da presença de uma substância 

feculenta no músculo ingerido. 

No início de 1855, durante um curso no Collège de France, Bernard defende a hipótese de que 

a glicogênese hepática teria como substrato alguns componentes do sangue, notadamente de 

origem protéica, já que a alimentação carnívora era capaz de proporcionar níveis de açúcar nas 

veias hepáticas comparáveis aos da alimentação com vegetais. Além disso, Bernard apoiava-se 
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nos achados de K. G. Lehmann (1812-1863), que havia encontrado uma quantidade menor de 

substâncias nitrogenadas, como a fibrina, nas veias hepáticas, em comparação com a veia porta. 

No entanto, em setembro desse mesmo ano, Bernard comunica à Académie des Sciences uma nova 

série de experimentos que afirmam que o açúcar da glicogênese provinha de alguma substância do 

próprio tecido hepático, e não de elementos do sangue. Contrariando o seu procedimento usual, 

que consistia em analisar os órgãos dos animais estudados logo após a sua extração, Bernard 

sacrifica um cão, mas só realiza as análises no dia seguinte. Surpreendentemente, a quantidade de 

açúcar encontrada no tecido hepático nessa ocasião era muito maior do que habitualmente se 

obtinha quando se analisava o fígado fresco.  

 Esse resultado era encontrado sempre que se esperava algum tempo após a morte do animal, 

e Bernard percebe que havia um incremento da quantidade de açúcar no tecido hepático com as 

horas da morte. Ele concebe, então, uma experiência que retiraria todo o sangue e açúcar do fígado, 

pela sua lavagem exaustiva com um fluxo de água através da veia porta. Logo após a lavagem do 

órgão, de fato não se encontrava açúcar no tecido hepático, mas a substância reaparecia e 

aumentava constantemente com o passar das horas, o que forçava a conclusão de que alguma 

matéria do fígado era a sua fonte de produção. 

Essas experiências do fígado lavado, como ficaram conhecidas, ilustram um outro princípio da 

metodologia bernardiana: a crítica experimental (critique expérimentale). Como dissemos, 

Bernard sustentava que os fenômenos fisiológicos eram submetidos a um determinismo completo, 

assim como os fenômenos físico-químicos, e que qualquer alteração nos resultados de um 

experimento deveria ser explicada por uma alteração nas condições de sua execução. Bernard 

afirma que muitos experimentadores teriam tratado o aumento do açúcar no tecido hepático como 

um erro, ou teriam utilizado uma média dos resultados obtidos, mas para ele interessava esclarecer 

a razão de um fenômeno até então inesperado. A crítica experimental, assim compreendida, não 

se limita a uma discussão doutrinal dos resultados de uma pesquisa, mas exige sobretudo explicá-

los através da variação das condições de sua execução. Esse princípio foi utilizado diversas vezes 

por Bernard para refutar os autores que utilizavam uma aparente discordância dos resultados na 

pesquisa do mesmo fenômeno como argumento contra a existência de leis e constância nos 

processos fisiológicos.  

Em 1856, Bernard publica uma longa dissertação, intitulada Mémoire sur le pancréas et sur le 

rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs…, em que retoma, amplia e sistematiza os 

resultados de suas pesquisas acerca das funções digestivas do pâncreas, que haviam começado em 

1846, por ocasião dos trabalhos de fisiologia comparada entre animais carnívoros e herbívoros. 

Essas pesquisas nos interessam por três motivos. Primeiro, porque afirmam a importância do suco 

pancreático para a digestão de alimentos feculentos. Bernard demonstra que a exposição de amido 

ao suco pancreático resulta na sua quebra em dextrina e glicose, o que possibilita a sua absorção. 

Segundo, porque relata experimentos com extirpação do pâncreas, sem que haja descrição alguma 

de aparecimento de diabetes. Como veremos na seção 6, a reprodução do diabetes através da 

extirpação do pâncreas foi uma etapa fundamental no esclarecimento etiológico da doença, que 

passou despercebida a Bernard. E, finalmente, porque também exemplificam um outro importante 

princípio metodológico, a vivissecção (vivisection). 

A semelhança morfológica entre as glândulas salivares e o pâncreas motivou diversos autores 

a lhes atribuírem as mesmas funções. Nesse trabalho sobre o pâncreas, Bernard reforça a diferença 
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das perspectivas morfológica e fisiológica, afirmando não ser possível deduzir a função de um 

órgão de sua forma. Somente a experimentação, e particularmente a experimentação utilizando 

cobaias vivas, poderia desvelar a tarefa que determinado órgão executa no organismo. A 

vivissecção seria justamente “o método analítico de investigação sobre o ser vivo”, que modifica 

e separa determinada parte do organismo para julgar a sua função.3 Bernard demonstra a 

importância do suco pancreático para a digestão de gorduras, ação até então negligenciada por não 

ser compartilhada pela secreção salivar, através da fistulização do duto pancreático, que permitia 

a sua obtenção em quantidades expressivas. Expondo gorduras neutras à secreção desse órgão, 

havia emulsão imediata e acidificação do meio, o que indicava sua quebra em glicerina e ácidos 

graxos. Similarmente, como uma contra-prova, a ligadura dos dutos pancreáticos determinava uma 

alteração da digestão que consistia na presença de alimentos não digeridos nas fezes, sobretudo 

gorduras.  

No caso da função glicogênica do fígado, tampouco era possível deduzir a produção de açúcar 

da estrutura macro ou microscópica do órgão. De fato, considerava-se uma característica 

fundamental das glândulas a presença de um duto excretor e limitava-se sua secreção a uma 

secreção externa, isto é, aquela que incidia sobre a superfície corporal ou sobre uma víscera oca. 

A produção de açúcar pelo fígado e sua liberação diretamente na corrente sanguínea motiva a 

criação do conceito de secreção interna (sécrétion interne), que teria grande importância heurística 

no desenvolvimento posterior de algumas áreas da fisiologia, sobretudo a endocrinologia. Para 

Bernard, o sangue e o líquido intercelular eram constantemente modificados pela ação dos diversos 

tecidos do corpo, de modo a produzir um meio em que as células pudessem sobreviver, de onde 

retiravam elementos indispensáveis para o seu metabolismo, como o açúcar, e onde excretavam 

os produtos indesejáveis da sua atividade química, como o gás carbônico. Eram características 

desse meio, denominado meio interno (milieu intérieur), a constância e o equilíbrio de suas 

condições físico-químicas, que permitiam aos animais superiores resistirem a uma ampla variação 

das condições do meio externo. A produção hepática de açúcar, por exemplo, que permanecia 

constante apesar das variações do regime alimentar e até mesmo do jejum, permitia a manutenção 

desse elemento essencial do sangue. 

O meio internoé um conceito central da medicina experimental bernardiana, já que o seu estudo 

caracterizaria essa ciência:  

“[...] o que distinguirá a medicina experimental moderna é ser fundada sobretudo sobre o conhecimento 

do meio interno, em que vem agir as influências normais e mórbidas, assim como as influências 

medicamentosas” (Bernard, 1952, p. 146; grifo do autor).  

A fisiologia, a patologia e a terapêutica, que formariam juntas a medicina experimental, interessar-

se-iam prioritariamente por um aspecto dos seus fenômenos, ou seja, normais, anormais e 

terapêuticos. Mas caberia à primeira dessas disciplinas a precedência lógica, ainda que 

possivelmente não histórica, já que o esclarecimento dos fenômenos normais poderia explicar os 

fenômenos mórbidos e possibilitar o desenvolvimento de uma terapêutica que visasse exatamente 

a função perturbada. Bernard desenvolve uma perspectiva de progresso da medicina que depende 

profundamente dos avanços dos conhecimentos fisiológicos, mas é possível questionar-se se a 

história corroborou as suas expectativas. Como defenderemos no final desse artigo, parece-nos 

 
3 É preciso observar que Bernard reconhecia várias formas de vivissecção, desde a remoção de um órgão que não 

impediria a vida do animal até a autópsia realizada imediatamente após a sua morte.   
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que, no caso específico do diabetes dependente de insulina, o desenvolvimento da pesquisa 

fisiopatológica de fato culminou na descoberta de um tratamento eficaz para essa doença. 

Mas antes de passarmos à exposição da explicação fisiopatológica do diabetes, devemos ainda 

relatar uma outra descoberta, que coroaria os esforços de Bernard no estudo da glicogênese 

hepática. Em março de 1857, anuncia à Académie des Sciences o sucesso no isolamento da matéria 

glicogênica do fígado, que vinha tentando realizar desde 1855. Essa substância era química e 

fisiologicamente análoga ao amido vegetal, já que se corava pelo iodo, desdobrava-se em dextrina 

e glicose pela ação de ácidos e alguns fermentos orgânicos e servia como reserva de glicose para 

as funções de crescimento e desenvolvimento do organismo vegetal e animal. A partir daí, sua 

pesquisa em relação ao metabolismo de açúcares não traria mais grandes contribuições à área. 

5. Patologia do diabetes 

O diabetes mellitus era definido, na época de Bernard, pela presença de açúcar na urina de 

pacientes que, além disso, apresentavam emaciação pronunciada. Antes da demonstração de que 

a glicose era um constituinte do sangue normal, acreditava-se que sua presença no organismo 

animal era sempre um sinal de doença, cuja explicação seria uma animalização inadequada dos 

alimentos de origem vegetal. Isso condizia particularmente bem com a perspectiva defendida pelos 

nosologistas do final do século XVIII e começo do século XIX de que os fenômenos patológicos 

seriam distintos em natureza dos fenômenos fisiológicos. Mas Bernard defendia a perspectiva 

contrária a essa e afirmava reiteradamente a identidade dos fenômenos normais e patológicos, que 

se diferenciariam simplesmente quantitativamente, pelo excesso ou carência de uma função. 

Essa perspectiva, conhecida como princípio de Broussais, certamente encontrou no diabetes 

uma aplicação coerente, a partir do momento em que o açúcar foi reconhecido como um 

constituinte normal do sangue.4 A presença de glicose na urina passaria a ser explicada 

simplesmente por um aumento da sua concentração sanguínea, que extrapolaria um limiar acima 

do qual poderia ser retido pelos rins. Restava saber o que causava esse aumento da concentração 

sanguínea de glicose, e Bernard reconhecia duas possibilidades lógicas para isso: um aumento da 

produção de açúcar ou uma diminuição da sua eliminação. Baseando-se nas suas descobertas sobre 

a glicogênese hepática, optou pela primeira alternativa e desenvolveu uma patologia do diabetes 

que se fundava sobre um aumento exagerado da produção hepática de açúcar. 

A glicogênese, como todo fenômeno vital, estaria sujeita às influências dos sistemas nervoso 

e circulatório. Desde 1849, Bernard havia conseguido reproduzir experimentalmente o diabetes, 

ainda que de forma passageira, pela punção do assoalho do quarto ventrículo, local de origem do 

nervo pneumogástrico, responsável pela inervação do fígado. Após o procedimento, animais 

incialmente saudáveis passavam a apresentar temporariamente açúcar na urina. A estimulação 

nervosa causaria um aumento da produção de açúcar pelo fígado através de um aumento da 

 
4 Apesar da tradição remeter o princípio a Broussais, a primeira formulação de uma teoria que identificava os 

fenômenos normais e patológicos teria sido desenvolvida pelo médico escocês John Brown (1735-1788), cujo 

sistema distinguia estados mórbidos caracterizados por excesso ou carência de uma força vital e descrevia uma 

terapêutica correlata, baseada na administração de estimulantes e contra-estimulantes. Cf. Canguilhem (2009). A 

atribuição de sua formulação a Broussais teria se iniciado com o Curso de filosofia positiva de Comte. Apesar de 

Bernard compartilhar desse princípio, deve ficar claro que nunca se refere a ele por esse nome. 
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circulação do órgão, que teria como consequência uma maior ação da diastase animal, fermento 

capaz de realizar a quebra do glicogênio em glicose. Contrariamente, a secção desse nervo, com 

consequente bloqueio da sua função, levaria a um desaparecimento do açúcar no sangue e no 

fígado dos animais. A influência dessa teoria no pensamento médico persistiria até 1889, quando 

Josef von Mering (1849-1908) e Oskar Minkowski (1858-1931) publicam os resultados de suas 

pesquisas estabelecendo definitivamente a relação do pâncreas com o diabetes.  

6. Descobertas posteriores a Bernard 

Diversas observações clínicas e anatomopatológicas relacionavam o diabetes mellitus com lesões 

pancreáticas, mas as tentativas de reproduzir experimentalmente a doença através da excisão do 

órgão geraram resultados discrepantes. Boa parte da diversidade do desfecho pode ser explicada 

pelas diferentes técnicas operatórias utilizadas e pela dificuldade de extração completa do 

pâncreas. O próprio Bernard, na dissertação dedicada ao suco pancreático de 1856, afirma ter 

tentado inúmeras vezes sem sucesso extirpar o pâncreas de animais, que morriam rapidamente 

após a operação, e por isso ter optado simplesmente por introduzir gorduras no duto pancreático, 

o que normalmente era mais bem tolerado. Mas esses procedimentos, que em sua maior parte 

preservavam uma porção expressiva do órgão, capaz de manter a sua função endócrina intacta, 

realmente não poderiam produzir um diabetes artificial. 

Cientes disso e atentos aos detalhes da técnica cirúrgica, von Mering e Minkowski, realizam 

em 1889 a pancreatectomia total de 21 cães e encontram uma glicosúria expressiva nos 18 animais 

que sobreviveram. Além disso, os cães apresentavam um emagrecimento acentuado apesar da 

grande ingesta alimentar – outro sintoma típico do diabetes – e uma depleção dos estoques de 

glicogênio hepático. Essa experiência, que pode ser descrita como um procedimento fisiológico 

clássico de dedução das funções de um órgão dos efeitos da sua remoção, tem como conclusão 

que 

[...] o diabetes, como ele foi observado após remoção completa do pâncreas, somente pode ser atribuído 

ao término de uma função desse órgão, que é absolutamente necessária para o consumo de açúcar no 

organismo, e que então nós temos, aqui, que contar com uma função especial do pâncreas, até agora 

ainda desconhecida (Mering & Minkowski, 1890, p. 384). 

Após as publicações dos resultados de Mering e Minkowski e a reprodução do diabetes artificial 

por extirpação do pâncreas por diversos experimentadores, tentou-se administrar extratos do órgão 

no intuito de reverter os sintomas dos animais submetidos à pancreatectomia, mas a maior parte 

das pesquisas não obteve sucesso. Em 1921, Frederick Banting (1891-1941) e Charles Best (1899-

1978), partindo da hipótese de que a secreção exócrina do pâncreas interferia com seu princípio 

ativo nos extratos pancreáticos, tentam obter um extrato mais puro, a partir da glândula atrofiada. 

Existia na época evidência de que, após a ligação do duto pancreático, havia atrofia das glândulas 

responsáveis pela produção do suco pancreático, com relativa preservação de um grupo de células, 

as ilhotas pancreáticas, que poderiam ser a fonte de uma secreção interna responsável por 

intermediar a utilização de açúcares. De fato, os animais submetidos à simples ligadura dos dutos 

pancreáticos apresentavam distúrbios da digestão de alimentos, mas não de diabetes. Após a 

administração do extrato assim obtido, havia diminuição expressiva da concentração sanguínea de 

glicose e de sua excreção na urina, o que justificava “[...] afirmar que esse extrato contém a 

secreção interna do pâncreas” (Banting & Best, 1922, p. 265). A purificação do extrato, o 
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isolamento da insulina e sua utilização comercial se seguiram rapidamente, mudando radicalmente 

o prognóstico de pacientes acometidos por diabetes. 

É interessante notar, antes de concluirmos, que, tão logo a insulina começou a ser utilizada 

experimental e terapeuticamente, os médicos depararam-se com uma entidade mórbida até então 

desconhecida: a hipoglicemia. Bernard, por exemplo, considerava um desaparecimento do açúcar 

da corrente sanguínea compatível com a vida por dias, o que pode ser explicado pela baixa 

sensibilidade do seu método de dosagem e pela inexistência de recursos terapêuticos que tivessem 

como efeito colateral uma queda expressiva da concentração sanguínea de glicose. Mas também 

nesse aspecto, a sua descrição geral de limites superiores e inferiores de normalidade para as 

variáveis orgânicas parece ter sido corroborada.  

7. Conclusão 

Diante da obra de um autor como Claude Bernard, que, além de ter realizado contribuições 

científicas importantes para a sua área, desenvolveu uma metodologia de obtenção do 

conhecimento, é natural perguntar-se se as pesquisas científicas corroboram os princípios 

metodológicos. Tentamos responder afirmativamente a essa questão, utilizando como eixo as 

pesquisas de Bernard relacionadas à digestão de açúcares e ao diabetes. Esperamos ter apontado, 

seguindo as principais descobertas realizadas por ele, como a prática científica de Bernard pode 

coincidir com os princípios metodológicos defendidos na Introduction, especificamente a 

vivissecção, a crítica experimental, a contra prova e a identidade dos fenômenos normais e 

patológicos. Além disso, apontamos o surgimento de dois conceitos centrais da fisiologia 

bernardiana, secreção interna e meio interno, cujo desenvolvimento certamente beneficiou-se das 

pesquisas relacionadas com a nutrição. Finalmente, sugerimos que descobertas posteriores a 

Bernard no campo do diabetes referendam uma importante expectativa bernardiana do progresso 

da medicina, em que a terapêutica eficaz das doenças seria a consequência de estudos fisiológicos 

e patológicos que esclareceriam a função implicada em cada processo mórbido. 
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