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FOI COM GRANDE PRAZER QUE ACEITEI o convite do Cláudio para co-edi-
torar um número dos ABE&M tendo como tema a glândula supra-

renal. Esta glândula é cercada de um certo mistério. Para começar do
nome; assim como a hipófise, nossa glândula mestra, também a supra-renal
tem dois nomes, ambos usados nesta revista pelos autores, já que o
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa registra adrenal e supra-renal
(1). As glândulas supra-renais foram descritas por Eustachius em 1563, sob
a denominação de Glandulae renibus incumbentes. Addison foi o primeiro
a descrever sua função em 1855, na doença que hoje leva o seu nome. Em
sua monografia, escrita em inglês, refere-se a glândula como suprarenal
capsules (2). A ação fisiológica do extrato foi descrita pela primeira vez em
1894 por Oliver e Sharpey-Schaefer (3).

O adjetivo supra-renal, inicialmente usado para indicar a situação
topográfica das glândulas, foi substantivado, passando a nomear a própria
glândula. A denominação de adrenal só começa a aparecer em língua
inglesa a partir de 1875 (3).

A duplicidade de nomes hoje existente para a glândula decorre da
sua disposição anatômica. O prefixo supra- expressa a idéia de que as glân-
dulas se colocam sobre ou acima dos rins, enquanto o prefixo ad-, signifi-
ca junto ou próximo ao rim. Dada a influência que as publicações médicas
norte-americanas têm exercido sobre a linguagem médica, nota-se, ultima-
mente, tendência ao uso do termo adrenal.

Convidamos para participar deste número, especialistas brasileiros e
estrangeiros com grande experiência nos temas por eles abordados, resul-
tando numa revista de alta qualidade, ricamente ilustrada e que segura-
mente contribuirá para desmistificar a glândula supra-renal, tornando-a
acessível a todos que se interessarem por este número dos ABE&M.
Agradeço a todos os colaboradores pela gentileza de aceitarem o convite e
pela alta qualidade de seu trabalho.
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