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Obrigado por lei a apresentar uma disser
tação no fim do meu curso medico, venho, com 
a timidez de quem cumpre á força uma ordem 
e não com a afouteza de cpiem quer ostentar 
originalidade ou fazer progredir a sciencia, sub-
metter ao meu illustre jury este pobre escrip-
to, que de modo algum julgo expurgado de 
erros, e para o qual peço toda a benevolência. 

Neophyto na medicina, nada affeito a tra
balhos litterarios, e muito especialmente aos 
d'esta espécie, onde á precisão da ideia deve-
corresponder o máximo rigor da forma, vi-me 
seriamente embaraçado na exposição do assum
pto, que decerto era digno de penna muito há
bil ; mas fui levado a elle por uma d'estas ra-
sões de sympathia em que não importa insis
tir. 



INTRODUCGÃO 
I 

NATURESA DO ASSUMPTO 

Gonsideram-se geralmente três espécies de 
lupus : lupus erythematosa, lupus vulgar ou 
tuberculoso e lupus erythemato-tuberculoso. Ana
tomicamente o primeiro é caracterisado por 
uma infiltração diffusa de cellulas embryo-
naiias; o segundo por uma infiltração nodular; 
o terceiro é como que uma transição de um 
para o outro, pois offerece caracteres mixtos, 
como o próprio nome indica. 

Entre o lupus vulgar e o erythematoso ha 
uma grande differença, quer symptomatica, quer 
mesmo etiológica : foi isto o que me levou a 
tractar exclusivamente do primeiro, pois, se eu 
me occupasse do lupus em geral teria de dar 
a este trabalho umas proporções demasiado 
grandes. 
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Ao passo que o lupus vulgar se caracté
risa pelo desenvolvimento de papulas e tubér
culos, que ordinariamente vão ter á ulceração, 
o lupus erythematoso caracterisa-se pela forma
ção de placas circumscriptas, escamosas, que 
terminam pela atrophia da derme. 

Ao contrario do que se observa no lupus 
vulgar, o erythematoso manifesta-se raramente 
antes da puberdade, e aceommete de preferen
cia os indivíduos atacados de affecções das 
glândulas sebaceas, pelo que já alguns aucto-
res tentaram denominal-o lupus acneico : de 
mais a mais o lupus erythematoso começa como 
uma seborrhea e tem ás vezes a mesma causa 
que esta doença. 

Exposta assim muito summariamente a na
tureza do meu assumpto, e o quadro de lesões 
(neoplasias cutâneas : — lupus) em que elle en
tra, farei algumas considerações históricas, por
que é justo que eu, que me aproveito dos tra
balhos alheios, tribute aos outros a homena
gem que elles merecem, citando-lhes com res
peito os nomes. 



II 

INDICAÇÕES HISTÓRICAS 

Como em todos os pontos de historia me
dica é costume remontar sempre a Hippocra
tes, o venerando pae da nossa sciencia, direi 
também que elle já se refere mais ou menos 
vagamente ao lupus. 

Quasi no mesmo caso está Celso. 
A designação lupus parece que principiou 

a ter curso scientifico somente nos começos 
do século xvi, pois nos différentes tractados a 
lesão apparece mencionada com outros nomes, 
como formica corrosiva, herpes ulcerosus, formi
ca ambïilativa, etc. Até aos fins do século xvn 
a palavra lupus significava todas as ulceras de 
qualquer natureza; no século xvm designou 
em especial as ulcerações da face. 

Os verdadeiros progressos no conhecimen
to do lupus realisaram-se n'este século. Os no
mes de Willan, Bateman, Alibert, Devergie, 
Gintrac, Biett, Bazin, Hardy, Hebra, Besnier, 
ahi estão para attestar o que digo. 
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Lesão escrophnlosa, para uns, doença lo
cal, para outros, manifestação tuberculosa, para 
outros, elle tem dado occasiào a trabalhos im
portantíssimos que, se não conseguiram ainda 
esclarecer-lhe completamente, sem duvidas para 
ninguém, a pathogenia, nem estabelecer-lhe um 
tractamento certo e definitivo, foram já muito 
longe na resolução das questões que elle le
vanta. 

Fallarei de alguns auctores portuguezes que 
se tem referido a esta lesão. 

Pouco direi, porque os meus conhecimen
tos na nossa bibliographia medica não vão mui
to longe. 

O mais antigo auctor, que fallou, que eu 
saiba, do lupus, foi Amato Luzitano na curat. 
37 das suas Curat, medic, cent, it, onde elle lhe 
chama herpes ulcerosus. 

Zacuto Lusitano, Prax. Histor., lib. i, obs. 
70, falia da formica corrosiva, que correspon
de ao dartre rongeante idiopathique de Alibert, 
lupus exanthematico de Gomes,—e indica como 
tractamento «a lã branca queimada com agua 
rosada». 

C. J. Pinto, citado por Gomes, chama ao 
lupus vulgar cancer verrucosus. 

Antonio d'Ahneida no tractado da inflamma-
ção diz o seguinte «O órgão cutâneo, e particu
larmente o da cara, he mui sujeito á chaga can-
crosa chamada cancro cutâneo, cujo processo 
diffère muito, do que seguem os tumores scir-
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rosas formados nas glândulas conglomeradas;» 
Este auctor falia também, obr. cit., do lupus 
indolente, para o qual indica o seguinte tracta-
mento: «quando impraticável a extirpação, tó
picos de doce-amarga.» 

Bernardino Antonio Gomes, no seu Ensaio 
dermosographico dá a definição geral do lupus: 
«tubérculo commummente solitário, vario em 
grandeza e figura, duro, avermelhado, no pro
gresso pruriginoso, de tempos a tempos com 
picadas, suppuravel. 

«Ulcera ichorosa, cercada de vivo rubor, 
corrosiva, ou carcinomatosa. Situação ordiná
ria na face ou peito. Duração chronica». 

Define mais as seguintes variedades, a pro
pósito das quaes indica rapidamente a synoni-
mia e ás vezes o tratamento : lupus vulgaris, 
lupus anodynus, lupus cancroides, lupus annula
ris, lupus exanthematicus. 

A isto se limitam as indicações que pude 
collier, folheando alguns tractados dos nossos 
auctores medicos ; e se ainda assim me demo
rei mais n'ellas do que nas dos auctores extran-
geiros, innegavelmente muito mais valiosas, é 
porque estas são muito mais conhecidas do que 
as portuguezas. 



Ill 

SYMPTOMATOLOGY 

Symptomas objectivos.—0 lupus vulgar of-
ferece différentes aspectos e torna também dif
férentes denominações. 

Simples nodosidade a principio (lupus pia
no), quasi sumida nas profundidades da pelle, 
no tecido cellular subcutâneo, ou ainda juncto 
aos ossos, mal se desenha exteriormente, atra-
vez da transparência da epiderme adelgaçada e 
brilhante, por um pequeníssimo ponto rubro, 
rubrodivido ou escuro, amarello-avermelhado 
(lupus maculoso). A's vezes é d'umas dimen
sões tão diminutas, que pode mesmo passar 
despercebido. A sua côr, ou macula, não des-
apparece sob a pressão dos dedos, posto que 
empallideça um pouco. N'esta primeira phase 
o lupus não é perceptível ao tacto, é-o apenas 
á vista. 
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Na phase seguinte adquire o volume da 
cabeça d'um alfinete, d'um grão do milho ou 
ainda maior, e pode apreciar-se claramente, 
quer pelo tacto, quer pela vista (lupus eleva
do): assim apparece primeiramente em forma 
de papula e mais tarde na de tubérculo, que re
sulta da união, da condensação de um certo 
numero de nodosidades primitivas (lupus tuber
culoso). 

Esta ultima é a forma característica, aquel-
la em que geralmente o doente consulta o me
dico e que este escolhe como typo das suas des-
cripções. 

Os tubérculos são resistentes ou molles 
segundo o seu volume (quanto mais volumo
sos, mais pastosos) e cobertos de epiderme mal 
desenvolvida, umas vezes lisa, outras vezes es
camosa ; mas os seus contornos acham-se per
feitamente delimitados. O volume que os tu
bérculos adquirem varia muito: ás vezes attin-
gem proporções extraordinárias, pelo que se 
chama também á lesão lupus hypertrophico, lu
pus elephantiasico. 

No lupus elephantiasico a pelle está áspe
ra e comoque intimamente unida ao tecido cel
lular subcutâneo; alem d'isso é muito dura. No 
interior do tecido fibroso elephantiasico appa-
recem. muitos nódulos de lupus, que não dei
xam duvida sobre a naturesa lupica da elephan-
tiase-

Entre o lupus hypertrophico e o simples 
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tubérculo colloca-se ainda o lupus túmido, 
constituído por uma reunião extensa de nodo-
sidades, do que resulta uma infiltração volu
mosa e gelatinosa. 

Uma variedade notável é a denominada lu
pus verrugoso, que foi estudada por Ander
son em 1879, e segundo a descripção de Duh-
ring, é caracterisada a principio pela forma
ção de pequenas manchas e papulas rubro-es-
curas ou violáceas, que em seguida se cobrem 
de excrescências verrugosas fáceis de enuclear, 
e abaixo das quaes se distingue a superfície das 
papillas hypertrophiadas, mas não ulceradas. (x) 

A erupção das nodosidades lupicas faz-se 
muito lentamente, embora d'um modo conti
nuo ; também não evolucionam todas ao mes
mo tempo, mas, ao lado d'umas em pleno de
senvolvimento, encontram-se outras de dimen
sões ainda acanhadas. 

A's vezes porem a marcha é muito rápida 
(lupus galopante, lupus agudo). 

A erupção começa d'ordinario nos primei
ros dois annos da vida, ou na juventude; nun
ca na epocha do nascimento e raramente de
pois da puberdade. 

Com a edade o vigor do processo mórbido 
affrouxa um pouco. 

Estas diversas phases podem evolucionar 

1 VUl Traité pratique des maladies de la peau. 
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em separado, isoladas, ou agrupar-se ; no pri
meiro caso temos o lupus isolado ou dissemi
nado, no segundo o lupus agglomerado (lupus 
agminè dos francezes). 

N'este ultimo caso o lupus recebe vários 
nomes, segundo a forma da disposição com que 
se apresenta. 

A evolução do lupus agglomerado faz-se ás 
placas, em series de tubérculos, de modo que 
estes, como phase mais adiantada estão ás ve
zes no centro d'aquelles, como mais recentes ; 
outras vezes porem os tubérculos acham-se em 
volta das placas mais antigas. 

A região cutanea em que estas diversas le
sões assentam é em geral mais ou menos hy-
peremiada ou offereee um edema de, maiores 
ou menores dimensões, em virtude da pres
são que exercem nos vasos. 

Eis agora os nomes do lupus agglomerado : 
lupus linear, se as placas affectam a forma de 
linhas rectas; lupus circular, se affectam a 
forma de círculos: lupus em corymbo, se em 
volta d'uma linha circular primitiva se dispõem 
outras ; lupus marginado, lupus circinado, lupus 
excêntrico, lupus serpiginoso se affectam a forma 
de vários segmentas de circulo. 

O numero das nodosidades lupicas varia 
muitissimo; ha individuos nos quaes ellas se 
contam, já não digo aos centos, mas aos mi
lhares. 
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Symptomas subjectivos. — Apesar de a lesão 
ter ás vezes uma grande extensão, não ha em 
geral phenomenos subjectivos apreciáveis, com 
especialidade no principio da evolução do pro
cesso; mais tarde porem pode apparecer dôr, 
que umas vezes é devida á intervenção do doen
te, que esgadanha a saa lesão, outras vezes de
pende primitivamente d'esta. 

Sede e consequências. —A séde mais frequen
te do lupus é a face, e com especialidade o na
riz onde elle tem muitas vezes o seu ponto de 
partida para outras partes: começa d'ordinario 
nas azas, d'alli passa ao lóbulo e depois ao sep
to, que muitas vezes soffre uma perfuração de 
lado a lado ; só em cazos raros é que todo o 
nariz é invadido pela infiltração : como pertur
bação funccional, notarei que em alguns doen
tes a voz se torna bastante fanhosa. 

Do nariz o lupus passa ao lábio superior 
e mais tarde ao lábio inferior, os quaes se tu-
mefazem mais ou menos e se reviram, afastan-
do-se da sua posição natural, de modo' que não 
so as arcadas dentarias ficam a descoberto mas 
ha mesmo um tal ou qual. embaraço, quer na 
ingestão dos alimentos, quer na articulação de 
certos sons. 0 processo estende-se ainda ás ve
zes ao coiro cabelludo, onde porem pôde ap
parecer em primeiro logar, posto que o facto 
seja raríssimo. 

Alem de começar pelo nariz, o lupus pode 
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começar pela face, e estender-se em seguida á 
região cervico-maxillar e clavicular, á região 
temporal, á fronte, ás orelhas; mas também 
pode começar por estas ultimas. 

Na face occupa um só dos lados ou am
bos ; pode dar logar a um engorgitamento chro-
nico das parotidas, das glândulas submaxilla-
res e dos ganglios que se acham adiante das-
orelhas. 

Quando o lupus invade as orelhas, o pavi
lhão e o lóbulo hypertrophiam-se ; depois o pro
cesso acommette as partes vizinhas; o canal au
ditivo externo obstrue-se em virtude da infil
tração luposa, que ás vezes chega á membra
na do tympano e a faz hyperhemiar e até per
furar, d'isto resultam varias perturbações func-
cionaes, como zombidos, dores, e até ainda a 
surdez. 

A otite pôde também muitas vezes ser uma 
consequência da propagação da lesão. 

Tanto na face como nas orelhas o lupus 
reveste a forma disseminada. 

Nas pálpebras e na conjunctiva o lupus é 
menos frequente. 

Não se supponha que esta enfermidade li
mita os seus estragos á cabeça ; de facto ella. 
manifesta-se egualmente no pescoço, nas ex
tremidades superiores e inferiores (particular
mente nos dedos das mãos, que ás vezes se 
desfiguram muito), no penis e até no tronco. 

No pescoço e nos membros apresenta em 



35 

geral a forma serpiginosa, no tronco uma forma 
mixta. 

Como consequência d'uma tal propagação 
do processo, vem a periostite, a osteite, a ca
rie e mesmo a necrose ; vem ainda a ankilose 
e a mutilação dos órgãos. 

Processo mórbido eminentemente invasor, 
segue agora da superfície exterior, da pelle 
para as mucosas ; as gengivas, a abobada pala
tina, a pharyngé, a laryngé e a propria lingua 
segundo alguns, nada escapa á sua acção cor
rosiva e destruidora, merecendo bem o nome 
de lupus que os antigos lhe puzeram. 

As gengivas tumefasem-se, tornam-se mol
les, sangram com facilidade, e podem originar 
a queda dos dentes ; na mucosa palatina, na 
amygdala e na uvula o processo ou se limita 
a uma grande tumefação, que ás vezes persis
te uns poucos d'annos, ou dá logar a vegeta
ções e mesmo ulceras; o epithelio lingual é ás 
vezes destruído em parte, e a lingua cobre-se 
duma saburra acinzentada; pelo que respeita 
á laryngé, não só a epiglote se ulcera ou dimi
nue de volume, como também as cordas vo-
caes se cobrem de papulas ou ainda d'ulceras, 
ficando não raro os doentes com perturbações 
duradouras da parte da voz (simples rouquidão 
ou mesmo aphonia). 

Muito circumscripta a principio, a affecção 

* 
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chega pois a occupai' uma grande parte do or
ganismo, já á superfície, já na profundidade. 

Terminação. — O lupus pode ter dois desti
nos: soffrer a regressão granulo-gordurosa e 
ser reabsorvido, deixando em seu logar um te
cido em parte atrophiado e cicatricial, em par
te escamoso, resultante da exfoliação da epi
derme,—lupus exfoliativo, lupus escamoso, lu
pus psoriasiforme ; ou então suppura ou cobre-
se d'uma massa caseosa, que se desaggrega e 
dá assim logar a cavernas mais ou menos vas
tas segundo a profundidade da lesão, que ás 
vezes chega, atravez do tecido aponevrotieo, 
muscular, etc., a destruir o próprio tecido ós
seo, do que resultam ulcerações suppurantes 
e crustas, — lupus exulcerans, lupus exeáens, lu
pus vorax, lupus perfurante, lupus phagedenico; 
segundo a intensidade dos estragos orgânicos. 

• A ulcera lupica ora é arredondada, ora ir
regular ; os seus bordos são bem nitidos e mol
les ; o seu fundo, quando não está coberto de 
pus, mostra-se liso e vivo. Outras vezes porem, 
tanto os bordos como o fundo da ulcera mos-
tram-se cobertos de granulações de má nature
za. 

A. ulcera cura fazendo-se a cicatrisação á 
custa de granulações de boa natureza que ap
recem nos bordos e no fundo d'ella; ou aug
menta, e n'este caso resulta uma grande disfor-
midade para o individuo. 
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Ainda mesmo depois da cicatrisação, quan
do se dá, a affecção pode reincidir, ás vezes 
com intervallos de annos, durante os quaes o 
processo parece adormecer. 

Vê-se que todas estas formas, desde o lu
pus plano e maculoso até ao phagedenico, são 
apenas variedades, ou antes phases, d'um úni
co processo mórbido ; conforme a edade em 
que se surprehendem, ou as circumstancias 
que as acompanham, assim se nos apresentam 
com caracteres diversos. 



IV 

ANATOMIA PATHOLOGICA 

Muitos auctores allemães e francezes se 
têm occupado do estudo da anatomia patholo-
gica do lupus. Aqui aproveitar-me-hei especial
mente de Neumann i1), de Cornil e Ranvier (2). 

Seria ocioso encarecer a importância d'es
té estudo, pois foi d'elle que partiu uma im-
mensa luz para a questão da natureza da lesão, 
e para o tratamento. 

O processo lupico consiste essencialmente 
n'uma proliferação de cellulas de notável pe
quenez. A principio suppoz-se que esse proces
so tinha o seu ponto de partida na epiderme, 
em especial na rede de Malpjghi; hoje as opi
niões são concordes em localisai' esse ponto 
apenas na derme, que é toda invadida. 

1 Traité des maladies de la peau. 
2 Manuel d'histologie pathologique. 
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A epiderme todavia não deixa de partici
par do processo, como já vimos na symptoma-
tologia. 

Levando a nossa analyse da profundidade 
para a superfície, observa-se que a rede papil-
lar se acha em geral muito desenvolvida, e que 
as papillas formam grossas saliências, de for
mas irregulares e alongadas bem distinctas umas 
das outras. 

O neoplasma cellular que constitue o lu
pus está disseminado no tecido dermico. 

Estudemos agora os diversos elementos 
d'esse neoplasma. 

Disse eu acima, na symptomatologia que 
a phase typica do lupus era o tubérculo. 

Toma-lo-hei pois como objecto da minha 
descripção. 

O tubérculo é já de si um producto : com-
põe-se de elementos secundarias que são os 
nódulos lupicos. 

Cada nódulo consta d'uvna trama reticula
da em que se encontram trez zonas de cellu-
las : uma zona periférica de cellulas embryona-
rias; uma zona central, formada por uma cédu
la gigante, que tem um protoplasma, granulo-
so e uma coroa de núcleos ; uma zona interme
dia, de cellulas granulosas. 

As trabéculas da trama reticulada estão 
dispostas em forma de malha e contêem vasos 
sanguineus que lhes servem d'amparo. 

As cellulas assim encravadas na derme não 
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adhérerai intimamente, nem entre si, nem aos 
elementos conjunctivos d'aquella, mas pelo 
contrario destacam-se sem difficuldade na oc-
casião das preparações histológicas. 

Os vasos sanguíneos de cada nódulo divi-
dem-se em centraes e periphericos. Berlioz, no 
seu Manuel pratique des maladies de la peau, in
dica assim o destino d'estas duas ordens de va
sos: «Os vasos do centro do nódulo obliteram-
se e logo muito cêdo; esta obliteração é vero
similmente a causa da degeneração granulosa 
da zona intermedia. Quanto aos da peripheric 
ou elles se obliteram por sua vez e se tornam 
assim origem de novos nódulos (d'esté modo 
se forma o tubérculo), ou ficarão permeá
veis, e o tecido reticulado, proseguindo na sua 
evolução, transformar-se-ha em tecido fibroso. 
Este tecido fibroso forma um como collar em 
volta do centro do nódulo ; retrahindo-se, frag
mentará este centro degenerado e substituir-
se-lhe-ha. 

E' assim que o nódulo se torna um tubér
culo fibroso, tubérculo de cura, semelhante ao 
que Cruveilhier descreveu na tisica pulmonar. 

Segundo alguns auctores, os elementos cel-
lulares do nódulo provêm d'uma proliferação 
da tunica conjunctiva dos vasos sanguíneos e 
lymphaticos da superfície da pelle, immediata-
mente abaixo das papillas ; depois a polifera-
ção continua ao longo d'estes vasos e das an-
sas vasculares que penetram nas papillas. 
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Quando a neoplasia lupica é muito desen
volvida, pode até attingir o tecido cellular sub
cutâneo, e ir mesmo muito mais longe, como 
se viu na symptomatologia. 

Em virtude da riquesa vascular das glân
dulas sebaceas e sudoriferas, é na visinhança 
d'estas e dos foliculos pilosos que os nódulos 
lupicos se desenvolvem. 

Estes órgãos experimentam assim bastan
tes modificações. As cellulas das glândulas se
baceas tumefazem-se a principio, depois dimi
nuem de volume, e por fim fazem com que as 
glândulas se obliterem ou destruam ; nos foli
culos pilosos, a uma proliferação cellular inicial 
succède uma dilatação dos foliculos, e mais 
tarde a destruição d'estes e a queda dos pel-
los ; as glândulas sudoriferas ficam egualmente 
destruídas. 

Estas grandes perturbações que se dão na 
derme, e que, como já fiz notar chegam ao te
cido cellular subcutâneo, não podiam deixar 
também de attingir a epiderme : effectivamente 
esta acha-se bastante espessa em toda a sua 
extensão, ás vezes com o duplo ou o triplo da 
sua espessura normal, offerecendo as cellulas 
do stratum cte Malpighi em particular os symp-
tomas d'uma proliferação imminente, taes como 
a existência de numerosos núcleos, etc. 

Até qui estudamos a anatomia pathologica 
do tubérculo, no seu período d'estado ; seguia-
se agora vêr o que succède nas diversas pha-
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ses da sua evolução, isto é, quando os seus 
elementos são reabsorvidos e se dá a cicatrisa-
ção, ou quando pelo contrario elle se ulcera: 
mas estes pontos já foram tratados, embora 
summariamente, na symptomatologia. 

Devo accrescentar ao que fica dito acerca 
da histologia lu pica que investigações moder
nas, cada vez mais acuradas, fizeram com que 
se descobrisse no tubérculo do lupus um bacil-
lo com todos os caracteres do bacillo da tu
berculose pulmunar. 

Este facto, junto á extrema similhança mor-
phologica entre o nódulo do lupus e o tubér
culo embryonario da granulação cinzenta de 
Laennec, guiou os pathologistas por uma nova 
via, que os levou á convicção (para muitos, 
pelo menos) de que o lupus se deve conside
rar como uma manifestação cutenea da tuber
culose. Adeante me occuparei mais detidamen
te de tal assumpto. 



V 

ETIOLOGIA 

I Condições exteriores.—São muito difflceis 
de averiguar ; comtudo vou resumir o que so
bre o assumpto apresentam os diversos aucto-
res. 

As variações atmosphericas não actuam 
directamente no lupus, mas facilitam a sua pro
pagação ás vias aéreas e intestinaes, provocan
do fluxões n'estes órgãos. 

As estações influem : o lupus é mais fre
quente no inverno do que no verão. Weber ci
tado na qbra de Hebra, julga que o lupus me
lhora regularmente durante a estação calmosa 
e se exacerba no inverno. N'uma estatística de 
388 casos de lupus, Renouard encontrou ape
nas um em que o estio parece ter influído, e 
quatorze em que a acção do inverno era mani
festa. 
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Segundo Hebra, o lupus seria tão frequen
te nas aldeias, como nas cidades ; mas Renouard 
fundando-se no que se observa no Hospital de 
S. Luiz, de Paris, crê que elle é mais frequen
te nas cidades, e com especialidade nas muito 
populosas. 

Duhring suppõe que elle apparece mais 
em certos paizes do que n'outros : «assim é 
commum na Allemanha, na Áustria e em Fran
ça, menos frequente em Inglaterra e na Irlan
da, e muito mais raro nos Estados-Unidos. Se
gundo as estatísticas da Associação dermatoló
gica americana, elle não seria mais frequente 
do que o lupus erithematoso (42 casos em 16:863 
casos de moléstias cutâneas). É certamente mais 
raro na Philadelphia do que em NeAV-York ; a 
maior parte dos luposos d'esté paiz são pobres 
d'origem irlandesa ou allemã». 

Hebra pensa que elle ataca com a mesma 
frequência os ricos e os pobres; Renouard, af
firma porem o seguinte : «contrariamente a He
bra, e segundo a opinião dos mestres elle se
ria menos frequente nos ricos, e n'uma peque
níssima proporção ; a clinica do Hospital de S. 
Luiz pareceria provar que apparece pouco na 
classe baixa». 

II Condições individuaes (physiologicas). — O 
lupus tuberculoso é uma doença da primeira in
fância : apparece em geral dos trez aos seis 
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annos ; todavia ha casos de apparecer antes dos 
trez e depois dos seis. 

Quando o lupus se manifesta alem dos 
trinta annos, suppõe-se que elle é a reincidên
cia d'algum lupus que passou despercebido du
rante muito tempo, mas cuja existência ou pelo 
menos cicatriz se pode ainda ás vezes desco
brir. 

E' mais frequente nas mulheres do que nos 
homens; todavia alguns auctores suppõem que 
a differença da proporção é pequena, a julgar 
por uma estatística d'Hebra, o qual em 223 ca
sos observou 109 para o sexo masculino e 114 
para o feminino. A preferencia do lupus para 
o sexo feminino comprehende-se pelo facto do 
lymphatismo, e outras causas de debilidade da 
mulher. 

Apesar de muitos auctores negarem a trans
missibilidade hereditaria do lupus, ella está ave
riguada para alguns casos. Adeante veremos 
também que a inoculação produz a transmis
sibilidade da doença; todavia não se conhecem 
ainda casos de contagio. 

O temperamento lymphatico é um factor 
bem averiguado. Ainda que ás vezes se torna 
difficil definir um temperamento, todavia todos 
os clínicos estão d'accordo acerca do sentido 
em que se deve tomar aquella expressão. 

III Condições individuaes (pathologioas). Sy
philis. — Attcndendo á analogia exterior do lu-
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pus e das syphiliães tuberculosas, bem como á 
difficuldade que ás vezes ha de diagnostico dif
ferencial das duas affecções, suppoz-se que a 
syphilis podia ser causa do lupas; hoje porem 
.os auctores affastam-se cada vez mais d'esta 
opinião. Numa nota do livro de Duhring rela-
ta-se mesmo um facto extremamente curioso 
a este respeito : um individuo, atacado de lu
pus mas cuja doença foi classificada como sy
philis., tractou-se pelo iodeto de potássio e mer
cúrio sem resultado ; passado tempo contrahia 
verdadeiramente a syphilis! 

Isto prova dura lado que o lupus não pre
serva da syphilis, e do outro que o tratamento 
especifico d'esta não convém áquelle, — o que 
significa em ultima analyse que as duas lesões 
são fundamentalmente distinctas. 

Está porem averiguado para alguns aucto
res que a cachexia syphilitica pôde predispor 
as filhas para o lupus, em virtude da depres
são orgânica que causa n'estes; como de ha mui
to, desde Pidoux se concluiu o mesmo para a tu
berculose pulmonar. 

Escrófula. — Os estudos modernos tendem, 
pelo menos em parte, a supprimir do quadro 
nosologico a escrófula, fazendo passar alguns 
dos symptomas d'esta para a tuberculose e ou
tros para a syphilis hereditaria. 

Todavia isto é uma questão ainda muito obs
cura; e como ella não tem sido resolvida pelos 
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mestres competentes, pelos pathologistas exí
mios e pelos especialistas na materia não se ha 
de esperar que eu a resolva. 

Limitar-me-hei a notar que, se é certo que 
muitas lesões que d'antes se tinham por escro-
phulosas, como por exemplo um grande nume
ro d'affecçoes periosteas, ósseas e articulares 
(tumor branco), dependem realmente da tuber
culose, isolada ou associada á escrophula; se 
o próprio fácies, com todo o seu cortejo de 
caracteres que pareciam próprios, se encontra 
-na syphilis hereditaria, não pôde comtudo ne-
gar-se que clinicamente a escrophula tem ain
da hoje dependentes de si as escrophulides 
exsudativas, muitas otites e ophtalmias phlycte-
nulares, varias adenites, o lupus erythematoso, 
etc. E o lupus vulgar? Ainda ha pouco a es
crophula era considerada como a causa ordi
nária do lupus, pois este coincide ás vezes 
com um grande numero de estados patholo-
gicos attribuidos áquella doença ; mas o que 
fica dito deixa ver que esta questão é egual-
mente difficil de decidir. 

E se depois da syphilis hereditaria e a tu
berculose tirarem da escrophula o quinhão que 
de direito lhes pertence, esta fica ainda com 
um quid próprio, embora indeterminado, pare-
ce-me que não errarei dizendo que a escrophu
la pôde ser um factor do lupus em virtude da 
debilidade material e funccional que ella causa 
no organismo, pois Jaccoud define clinicamen-

4 
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te a escrophula assim : «uma dystrophia cons
titucional, cujas manifestações a maior parte 
das vezes de natureza inflammatoria, occupam 
a pelle, as mucosas, os glahglios, o tecido cel
lular, o tecido osteo-fibroso e as vísceras». 

D'esté modo eu nào subordino absoluta
mente o lupus á escrophula, faço entrar esta na 
etiologia d'aqueile apenas como causa predis
ponente ou factor clinico; sou levado a esta 
concepção, já attendendo ás considerações que 
acima expuz, acerca da difflculdade de sepa
rar a escrophula da tuberculose, já porque o 
lupus pôde apparecer em indivíduos perfeita
mente sãos a outros respeitos, já porque acon
tece que ás vezes, n'um individuo escrophuloso 
e com lupus, este pode continuar a sua evolu
ção apezar das manifestações escrophulosas te
rem desapparecido, 

Tuberculose.—Entre os diversos estados mór
bidos que se tem apontado como causa do lu
pus, parece-me ser a tuberculose o que mais 
rasões conta a seu favor; por outra, creio que 
no estado actual da sciencia se pode affirmar 
com certa affoutesa que o lupus é uma tuber
culose cutanea. 

Vou enumerar as différentes razões que 
conheço para apoiar esta proposição: 

No lupus, como n'outras lesões tuberculo
sas, encontra-se o folliculo tuberculoso cons
tituído fundamentalmente por estes elementos-
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= zona central de cellulas gigantes, zona exter
na de elementos lymphoides, zona intermedia 
de cellulas epithelioides. 

A principio, a zona das cellulas gigantes foi 
tida como característica da tuberculose; mas 
como estas cellulas appareceram também nas 
producçõessyphiliticas, nas ulceras das pernas, 
etc., perderam esse caracter, vindo a considé
rasse como característico apenas o foliculo já 
descripto. 

Na tuberculose os tecidos mórbidos offere-
cem duas ordens de tendências: degeneração 
caseosa e reorganização fibrosa. Ora no lupus dão-
se factos análogos : a ulceração lupica, d'um 
lado, e o lupus fibroso do outro não são senão 
variantes dos processos que se dão na tuber
culose. Como dizem Lailler e Mathieu, o lupus 
fibroso está para o ulceroso, como o tubérculo 
fibroso para o caseoso 

O lupus fibroso é um meio de cura, como 
o tubérculo fibroso, enkistado. 

Assim se vê que a identidade da estructu-
ra anatómica entre o nódulo lupico e o tubér
culo é a favor da identidade, do lupus e da tu
berculose. 

A descoberta do bacillo e a inoculação em 
series veio dar mais força a este argumento, 
como veremos. 

Diz o Dr. Quinquaud que, para se poder 
estabelecer uma identificação entre o lupus e a 
tuberculose, bastaria descobrir nos productos 

* 



52 

lupicos o bacillo próprio da tuberculose, culti-
val-o, fazer inoculações seriadas, emfirn com
pletar a demonstração pelo estudo dos antece
dentes dos doentes e pelo destino ultimo dos 
luposos. C1) 

Este desideratum do auctor foi satisfeito, 
o que vou mostrar neste paragrapho e nos se
guintes. 

O bacillo de Koch, da tuberculose, foi en
contrado no lupus vulgar por muitos aucto-
res. Como o facto é deveras importante, farei 
as menções por extenso. 

O micróbio da tuberculose é uma bactéria 
pequeníssima, em forma de bastonete dotada 
de movimentos molleculares; parece-se com o 
bacillo da lepra mas ainda assim differencia-se 
d'elle, pelo modo como se comporta em rela
ção a algumas substancias corantes 

Koch encontrou o micróbio claramente em 
quatro casos de lupus. 

Doutrelepont encontrou o em oito casos, 
seis da face. um da perna, e um da aza do na
riz. 

Demme encontrou muitos micróbios typi-
cos em vários casos, com especialidade em 
cinco. 

Krause encontrou-o em quarenta casos de 
tuberculose local, especialmente em quatro de 
lupus. 

1 De la scropliule dans ses rapports avec la phtliisie pulmonaire. 
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Gomil e Leloir, porem, não encontraram 
o bacillo senão num caso de lupus de um in
dividuo atacado de tuberculose pulmonar. 

Este facto poderia depor um pouco contra 
aquelles que admittem a identidade entre o lu
pus e a tuberculose, mas por um lado atten-
da-se a que o micróbio ha de procurar-se nos 
elementos novos e profundos do lupus, onde 
não existe ainda degeneração epithelioide, ao 
que talvez não attenderam Cornil e Leloir : por 
outro lado, não podemos argumentar com dois 
auctores contra seis, egualmente distinctos : 
por outro lado ainda, as experiências de Cornil 
e Leloir não são de todo negativas; finalmente 
as inoculações a que me vou referir, tiram al
gumas duvidas que por ventura possa haver. De 
mais ha condições locaes para que os bacillos 
do lupus sejam pouco numerosos. 

Max Schúller injectou na trachea d'ura coe
lho tracheotomisado fragmentos de lupus, pro-
vocou-lhe em seguida um traumatismo numa 
articulação, e, á autopsia, encontrou uma tu
berculose pulmonar e outra articular. 

Hueter produziu a tuberculose da iris pela 
inoculação do lupus. 

Eis o resultado das experiências de Cornil 
e Leloir, taes como elles as descreveram no 
seu artigo publicado nos Archivos de Physiolo-
gia. As inoculações realisaram-se no hospital 
de S. Luiz, com todas as precauções antisepti-
cas indispensáveis. 
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Para ellas serviram-se de fragmentos de 
lupus tuberculoso, ainda não tratado, nem ulce
rado,—fragmentos recolhidos em indivíduos vi
vos e indemnes de qualquer outra manifestação 
tuberculosa. 

Os animaes de que elles se serviram foram 
cobayas, coelhos e um porco, depois da expe
riência poserão-nos em excellentes condições 
hygienicas exteriores. Muitas das inoculações 
fizeram-se em serie ; isto é, os fragmentos tu
berculosos d'animaes já inoculados serviram 
para outros. Os resultados variaram. Não me 
posso furtar á tentação, de transcrever as pro
prias palavras dos auctores : «. . . em 14 co
bayas inoculadas, a inoculação, foi seguida de 
tuberculose generalisada cinco vezes Restam 
nove inoculações em que, na autopsia, os ani
maes não revelaram a tuberculose. Mas deve
mos notar que nenhum d'estes animaes mor
reu espontaneamente : mataram-nos ou mor
reram accidentalmente. 

Devemos notar que, em geral, os cobayas 
inoculados de tuberculose não vivem, termo-me-
dio, alem de 50 a 70 dias. 

Todavia, em certos casos, como nota Hy-
polite Martin, os cobayas inoculados com tu
berculose verdadeira podem sobreviver cinco, 
seis e mesmo sete meses á inoculação. 

«E' pois possível que, se tivéssemos dei
xado viver os nossos animaes algum tempo mais, 
alguns d'elles se tornassem tuberculosos. Não 
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podemos por consequência considerar como 
absolutamente negativos os nove factos em que, 
na autopsia, não encontramos tubérculos. E, 
em todo o caso, devemos eliminar dos termos 
da proporção dois que morreram accidental-
mente, um no 31.° dia e o outro no 54.° da ino
culação. 

Não restariam pois senão 7 casos, não di
remos negativos, mas nos quaes se pôde veri
ficar a ausência de tubérculos na autopsia, em 
contraposição aos 5 casos positivos bem claros 
já citados». (x) 

Leloir, pela sua parte, forneceu posterior
mente aos—Annales de dermatologie el syphilo-
graphie -dois factos interessantes: na analyse 
histológica de dois lupus em individuos não 
tuberculosos (mas filhos de tuberculosos), en
controu bacillos de tuberculose, posto que 
raros ; os fragmentos lupicos inoculados em co-
bayas forneceram-lhe duas bellas series (até 6 
individuos) de tuberculose inoculavelsmaíira-
mente». (2) 

Assim, as inoculações mostram que o lu
pus proveniente dlndividuos sãos a outros res
peitos, produz a tuberculose; e, como estas 
inoculações, foram algumas vezes feitas em se
ries, vê-se que se tracta de tubérculos verda
deiros e não pseudo-tuberculos. 

1 Archiv. de Physiologie, 1884. 
2 Annales. 
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Os factos negativos que diversos auctores 
apresentam não nos elevem embaraçar nas 
nossas conclusões, porque esses factos depenr 
dem ora da má technica d'esses auctores, ora 
de se haverem inoculado produetos syphiliti
cus tidos como lupicos; alem d'isso, factos ne
gativos são sempre factos negativos que perdem 
todo o seu valor quando os ha positivos. 

Ha muitos casos de individuos que, alem 
do lupus, apresentavam phenomenos pulmona
res de tuberculose. 

Para preencher o quadro, e não para esgo
tar o assumpto menciono aqui alguns desses 
casos. 

O professor Leloir publicou nos Annales ãe 
Dermatologie um caso interessante d'uma rapa
riga de 6 annos, filha de individuos perfeita
mente sãos, e ella mesma são até um anno an
tes, em que lhe appareceu na mão um foco lu. 
pico, que se tornou origem de lymphangites tu
berculosas com producção de gommas escro-
ph.ulo-tuberculosas desenvolvidas ao longo do 
trajecto dos lymphaticos atacados, e determi
nou finalmente, por absorpção do virus tuber
culoso nos lymphaticos do membro superior, 
uma tuberculose pulmonar do lado correspon
dente ao membro lesado ; graças ao tratamento 
local e geral, as placas luposas, as gommas es. 
crophulo-tuberculosas, os engorgitamentos gan -
glionares e as lymphangites desappareceram 
progressivamente, e a própria tuberculisação 
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pulmonar diminuiu, a ponto de, dois annos de
pois não persistir ao nivel do vértice esquerdo 
senão alguma rudeza e respiração prolongada. 

O mesmo professor teve occasião de obser
var 17 luposos, dez dos quaes apresentavam si-
gnaes evidentes de tuberculose pulmonar. 

No livro de Renouard citam-se também 
muitos casos de doentes em que umas vezes as 
manifestações pulmonares succederam ao lu
pus, outras em que aquellas manifestações e 
este coincidiram. 

Alguns auctores teem calculado que a re
lação dos tuberculosos para os luposos é de um 
decimo, isto é, em dez luposos encontra-se um 
tuberculoso. Não se deve comtudo perder de 
vista a relatividade das medias. 

Depois de ter apresentado as provas d'esté 
modo de vêr, é justo que apresente agora as 
objeções. Indical-as-hei, pondo logo em seguida 
a respectiva refutação. 

Ausência da necrobiose caseosa da tuberculose 
no lupus, formação menos abundante de cellulas epi-
thelioides, maior abundância de cellulas gigantes.— 
Nenhum d'estes argumentos é sufficients por
que a distincção que estabelecem entre a tuber
culose e o lupus não é radical, mas simples
mente de grau, o que nada prova, pois, como 
logo direi o lupus é uma tuberculose especial, 
attenuada, e de certo que á differença de teci-
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dus hade corresponder uma differença histo-
pathologica. 

No tecido lupico existem vasos. — Isto resulta 
da lentidão da evolução do processo, o que dá, 
logar á neoformação vascular. 

Os symptomas do lupus differem dos da tuber
culose cutanea e mucosa propriamente dita. — Isto 
nada prova também, porque ha muitas doenças 
que teem manifestações múltiplas : alem disso, 
como nota Besnier, em presença da reforma 
pathologica que se está operando em medecina, 
a morphologia das lesões está perdendo do seu 
valor pelo que respeita á classificação nosolo-
gica. 

Disse eu acima que o lupus era uma tuber
culose attenuada (como se vê, da sua cura pos
sível, da sua compatibidade com a saúde do 
resto do organismo, etc)- Isto pode resultar de 
varias causas: em primeiro logar, do pequeno 
numero de bacillos, o que até tem contribuído 
para a difficuldade da sua busca e para o sce-
pticismo de muitos auctores ; em segundo lo
gar, da sede frequente do lnpus, — as partes pe
riféricas, nariz, face, lábios, orelhas, membros,— 
onde a temperatura não é muito elevada e'por
tanto pouco propria para o desenvolvimento dos 
germens. Em virtude d'esse pouco desenvolvi
mento, o lupus fica muitas vezes local; se uma 
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occasião ou outra elle se généralisa, isso é de
vido ás más condições do organismo de quem 
o tem. 

À inoculação do micróbio lupico pode ser 
local : aquellas partes em que o lupus mais ve
zes se manifesta, são certamente as mais sujei
tas. Esta vida local da lesão explica a rasão por
que o lupus é susceptível de apparecer em in
divíduos, sãos quanto ao mais (Vid. a objec
ção 3.a). 

O facto d'ura luposo ser ás vezes filho de 
indivíduos robustos tem também ahi a sua ex
plicação. 
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DIAGNOSTICO 

O lupus vulgar pode ás vezes confundir-se 
com outras lesões: 

Lupus erythematosa — Este é mais superfi
cial, não tem nódulos nem ulcerações. 

Eczema chronico. — Aqui ha tendência para a 
exsudação o que falta no lupus vulgar; ha 
prurido, a pelle é mais dura, e não offerece nó
dulos semelhantes aos do lupus. 

Acne rosacea. —Aqui ha os comédons, e as 
pústulas différera ; ha alem d'isso bastantes va
sos sanguineos que dão á affecção um colorido 
mais vivo. 

Epithelioma.—E' mais duro, mais doloroso, 
e ás vezes com pequenas vesículas, marginaes 
que faltam no lupus. .. 
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Psoriase. —A confusão não é muito fácil-
As placas psoriasicas são mais generalisadas ; 
affectam sobretudo o cotovello e o joelho; as 
suas escamas adherem menos á pelle que as do 
lupus, e quando se destacam deixam a derme 
a sangrar. 

Lepra. — Ha algumas variedades de lepra 
que se prestam á confusão com o lupus; toda
via, no caso da lepra, a infiltração é espessa, 
diffusa, com bossas irregularmente dispostas ; 
alem d'isso a pelle é lisa e lusidia em certos 
pontos, ao passo que as nodosidades lupicas es
tão como que enterradas na derme. A lesão 
leprosa distingue-se por, quer diffusa, quer 
circumscripta a nódulos, assentar sempre so
bre um qualquer grau d'anesthesia cutanea. 

Syphilis.—A distinção entre o lupus vulgar 
e as syphilides é em especial difficil no nariz. 
Em geral as syphilides são mais duras, mais ra
ramente isoladas, e quasi sempre juntas a ou-
tas formas eruptivas da mesma origem; a 
sua côr é de cobre ou aprezuntada (no lupus 
a côr é amarellada); e tendem a invadir a parte 
esquelética — ossos, cartilagens. 

A disposição das syphilides é ás vezes cir
cular, o que é raro no lupus; o numero dos ele
mentos eruptivos na syphilis é maior do que no 
lupus. As syphilides deixam uma cicatriz cha
ta, circumscripta, carregada outras vezes de 
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simples manchas, emquanto que no lupus a ci
catriz é branca, diffusa. 

As ulcerações syphiliticas são mais profun
das que as do lupus, e de fundo lardaceo ; no 
lupus as ulceras são levemente bombeadas, de 
bordos menos infiltrados e menos dolorosos, de 
fundo mais molle. 

Todas as manifestações syphiliticas são de 
evolução mais lenta que as do lupus. Este ap-
parece também frequentemente na infância, an
tes da puberdade, as lesões da syphilis adquiri
da apparecem mais tarde. 

Ha ainda outras affecções, como o erythe
ma papulosa- e o lichen que podem prestar-se a 
confusão quando o lupus fôr superficial, mas a 
côr e a evolução deste, a pouca intensidade 
dos phenomenos subjectivos, o seu começo, 
muitas vezes na infância, poderão tirar as du
vidas. 
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PROGNOSTICO 

O prognostico resulta de tudo quanto fica 
dito na symptomatologia e na etiologia. 

Quando o lupus for unicamente local, e o 
organismo não se achar em más condições pa
ra a absorpção do virus e generalisação da tu
berculose, e alem d'isso as lesões lupicas esti
verem limitadas, pode dizer-se que a affecção 
em si é benigna. 

Quando porem se derem circumstancias 
exactamente oppostas, ella é temível por causa 
da auto-infecção que produz. 



VIII 

TRATAMENTO 

Uma affecção tão grave como o lupus já 
pelas suas consequências sobre o organismo 
ja pelas deformidades que produz, de certo quê 
havia de levar os clínicos a insistirem constan
temente na descoberta de meios curativos. Es
tes meios são de duas ordens: internos e exter-
nos. 

De ordinário devem associar-se. 
Começarei por fallar dos primeiros. 

TRATAMENTO INTERNO 

Com o tratamento interno tem-se principal 
mente em vista melhoraras condições do doen
te, quer para este resistir melhor aos estragos 
produzidos pela doença, quer para evitar quan
to possível a reincidência d'esta, no caso de 
cura. 

Assim, fortificaremos o organismo e comba-
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teremos a chlorose, a anemia, a escrophulose, 
etc., em que ás vezes o lupus assenta. 

Para isto temos de um lado a hygiene e do. 
outro os medicamentos reconstituintes e tóni

cos. 
Hygienicamente aconselharemos ao doente 

que evite excessos de qualquer ordem, physi
cos ou intellectuaes; que na sua alimentação 
entrem n'uma justa medida as carnes, os legu
mes, os ovos, o leite, o bom vinho e a cerveja; 
que seja regular nos passeios, no somno, nas 
suas comidas ; que se esforce por ter sempre 
livres as vias digestivas; que habite um lo
cal bem arejado e secco; que faça uso de ba
nhos frios principalmente de mar; que pratique 

■ convenientemente a gymnastica e vista roupas 
amplas e de resguardo conveniente. Os passeios 
á beiramar, a residência nas montanhas, são 
eminentemente úteis também. 

Pharmacologicamente formularemos as pre
parações ferruginosas, os phosphatos solúveis, 
o óleo de fígado de bacalhau, as preparações 
iodadas e arsenicaes, tudo isto segundo as indi
cações especiaes. 

O óleo de fígado de bacalhau deve ser usa
do principalmente no inverno, pois no verão 
pode causar varias perturbações digestivas ; to
mando em seguida o vinho quinado, terseha 
um adjuvante muito util, que favorecerá alem 
d'isso a digestão, d'aquelle. 

As doses diárias d'oleo de fígado de baça
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lhau melhor supportaclas são de 30 a 60 gram
mas, com alguns intervallos; o abuso d'esta me
dicação pode trazer como resultado dyspepsias, 
e ainda, como ha casos, a steatose hepathica. 
Também se aconselha o óleo de fígado de ba
calhau addiccionado de iodo (25 centigrammas 
de iodo puro para 200 grammas d'oleo). Haven
do anemia pronunciada, será conveniente asso
ciar o óleo de fígado de bacalhau ao ferro. 

0 iodeto de potássio é um pouco incerto 
na sua acção; se ás vezes actua bem é só de-, 
pois de muito tempo, ás vezes, como ha exem
plos, depois d'um anno, apesar da administra
ção de 1 gramma diário de iodeto. 

A seguinte preparação, 

Licor de Fowler 4 grammas 
Tintura do mal.ito do ferro 60 » 
Hydrolato d'hortelà pimenta . . . . 120 » 

em dose de duas colheres de sopa diárias, é 
muito aconselhada por Hebra. 

Ao lado d'estas preparações pharmaceuti-
cas, pode indicar-se o uso das aguas mineraes, 
arsenicaes e sulfurosas. 

Passarei agora a faltar do tratamento local 
ou externo. 

TRATAMENTO EXTERNO 

O tratamento externo é o único verdadei-
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ramente efficaz contra a lesão propriamente di
ta, pois que, segundo as ideias que expuz aci
ma, o lupus é uma tuberculose local. Ha mui
tos meios de tratamento; indicarei os princi-
paes: 

Tratamento palliative — Este tratamento tem 
pouca importância, ado seu qualificativo; con
siste em emollientes, loções, pulverisações 
quentes, cataplasmas, no uso da vaselina, da 
glycerina, etc. Estes meios são principalmente 
úteis nas inflamações agudas na erysipela e nas 
adenites visinhas da lesão. 

Tratamento estimulante e resolutivo.— A rea-
bsorpção ou metamorphose favorece-se pelo 
emplastro mercurial, pela glycerina iodada, pe
lo óleo de fígado de bacalhau, etc, 

Glycerina iodada: 

Iodo puro j 
! ãã : 5 grammas 

Iodeto dopotassio. . . ) 
Glycerina 10 grammas 

Convém muito ao lupus exfoliativa. 
Applica-se com um pincel, três vezes por 

semana; depois de cada applicação cobre-se tu
do de gutta-percha, para assegurar a acção do 
vapor d'iodo na pelle. 

Emplastro mercurial: Convém no lupus ex-
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foliativo e maculoso ; renova-se todas as 24 ho
ras. Em virtude da maceração continua a pres
são do emplastro, bem como da acção altéran
te do mercúrio, produz-se ás vezes a reabsorp-
ção e a desaggregação dos tubérculos, ou pelo 
menos o retardamento da evolução. 

O emplastro amollece e faz também desap-
parecer a inflamação chronica ou os empasta
mentos duros e edematosos dos tecidos doen
tes. 

Óleo de fígado de bacalhau:—Amollece as crus
tas do lupus ulceroso; as granulações tornam-
se menos duras e por fim desaggregam-se. 

O óleo externamente combinado com o 
uso interno dá ás vezes óptimos resultados. 

Emprega-se também a pomada d'alcatrao; 
os banhos sulfurosos são ás vezes muito úteis. 

Tratamento antiseptico.—Partindo do princi
pio de que o lupus vulgar é devido á presença 
d'um bacillo tuberculoso, nos tegumentos e aos 
phenomenos inflamatórios chronicos a que dá 
logar, o dr. White applicou o sublimado corro
sivo para combater a lesão. Elle, julga poder 
affirmar que as lesões lupicas no principio são 
vantajosamente modificadas pela applicação di
recta do sublimado: os tubérculos vão-se des
fazendo, e a pelle vae readquirindo a cor nor
mal. O sublimado pode applicar-se em po
mada ou solução (6 centigrammas a 1 decigram-
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ma para 31 grammas de banha ou d'agua): não 
se devem fazer applicações mais enérgicas por 
causa dos accidentes d'intoxicaçao. Também 
experimentou uma solução d'acido salycilico 
em óleo de rícino (2 a 4/100); mas> c o m q u a n t 0 

julgue bom este processo, não possue ainda fa
ctos sufficientes para poder chegar a conclu
sões precisas. 

Tratamento pelos cáusticos.—De um modo 
geral pode dizer-se que o emprego dos cáusti
cos tem o inconveniente de causar grandes per
das de tecidos o que muitas vezes dá logar a 
cicatrizes viciosas; todavia não se pode negar a 
sua efficacia curativa em grande numero de ca
sos. 

Enumerarei seguidamente os principaes 
meios aconselhados pelos auctores: 

P a s t a a r s e n i c a l d e H e b r a 

Acido arsenioso — 50 centigrammas. 
Cinabrio pulverisado—2 grammas. 
Unguento rosado—15 grammas. 

applica-se em tiras, cobertas depois com fios ou 
algodão, sendo tudo seguro por meio de atadu
ras ; deixa-se o penso por espaço de 24 horas e 
renova-se geralmente durante três dias. Este 
cáustico dá logar a grandes dores e a edema, 
mas tem ás vezes grandes vantagens. 
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Cylindros de nitrato de prata.— A cauterisa-
ção pelo nitrato de prata é proclamada na obra 
de Hebra como o meio por excelência, porque 
ella limita-se aos tecidos doentes ; é sobretudo 
util para o rosto, pois não deixa cicatriz. 

Convém em todas as formas. 

Solução de nitrato de prata. — Faz-se em agua 
distillada, — partes eguaes — ; applica-se com 
um pincel curto e espesso. 

Emprega-se para destruir os tubérculos que 
sobreveem á destruição das massas grossas de 
tubérculos e á cura das feridas produzidas pela 
cauterisação, e para egualar as granulações das 
partes já cauterisadas. 

Potassa cáustica.— Emprega-se para destruir 
os tubérculos grandes e as vegetações nos mem
bros; a sua acção vaé alem das partes a que se 
applica. Deve applicar-se nas regiões que não 
andam a descoberto. 

Pasta de Vienna: Como esta pasta não só 
destroe o lupus, mas também as regiões visi-
nhas, é necessário cercar de um esparadrapo o 
local de applicação. Dez minutos depois da ap-
plicaçâo, o doente toma um banho ou lava com 
agua morna e vinagre a região ; o vinagre neu
tralisa também a potassa em excesso. Este pro
cesso emprega-se nas regiões musculosas, prin-
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cipalmente para as efflorescencias marginaes do 
lupus serpiginoso. 

Chloreto de zinco : Tem uma acção análoga 
á pasta de Vienna; emprega-se pois principal
mente nas regiões cobertas (por causa da per
da de tecidos que produz e das cicatrizes que 
deixa); serve para destruir os bordos serpigi-
nosos do lupus nos membros e no tronco. 

Galvano-caustica:— Menos doloroso que o ni
trato de prata, destroe mais rapidamente os te
cidos doentes a que se applica, e produz he-
morrhagias pequenas : tem pois muitas vanta
gens. E' preferível ao cautério actual, porque 
n'este não pode regular-se bem a acção do ca
lor. 

Na maioria dos casos de lupus hypertrophi-
co, tuberculoso e serpiginoso, a galvano-caus
tica basta para a cura ; a applicação do cauté
rio galvanico equivale a vinte applicações de 
nitrato de prata. 

Methodo mechanico : A excisão da pelle ata
cada de lupus é um meio radical, mas traz gran
des perdas de substancia e cicatrizes disfor
mes. Volkmann empregava a sarjação ponctua-
da múltipla e a raspadeira. 

Pela raspadella tiram se as infiltrações lu-
picas por meio de colheres especiaes, delgadas, 
cortantes e arredondadas. O resultado não é 
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sempre claro, por causa de que as infiltrações 
lupicas produzem-se em todos os sentidos, e 
por isso em pontos onde ás vezes a raspadella 
não pôde fazer-se. 

Pela sarjação ponctuada múltipla atacam-se 
directamente as infiltrações diffusas; consiste 
em fazer incisões aproximadas, que devem atra
vessar todos os tecidos doentes. 

Os resultados segundo Volkmann, são ma
ravilhosos ; mas aqui ha uma dôr violentissima, 
que necessita quasi sempre a anesthesia local. 
Vários auctores tem assignalado o perigo que 
pode haver no methodo das sarjações, por causa 
da auto-inoculação dos principios malignos do 
lupus. Comquanto porem outros auctores que 
praticaram muitas sarjações nunca verificaram 
que sobreviesse a tuberculose pulmonar, pre
ferem muitos as puncções Ígneas (igni-punctu-
ra), que teem a vantagem de obliterar os va
sos e fechar assim a via de penetração dos ba-
cillos. 

Tractamento mixto.—(Physico-chimico). 
Tentou-se também combinar o methodo 

das sarjações com o das cauterisações chimi-
cas, banhando a lamina dos instrumentos n'u-
ma solução cáustica, praticando depois das sar
jações pincelagens iodadas ; mas segundo a con
fissão de diversos auctores o resultado é bas
tante incerto. 



OBSERVAÇÕES 
■s 

Um caso de lupus exedens do nariz : (observação re

sumida de um Diário de clinica cirúrgica apresen

tada em 1880 á Eschola MedicoGirurgica do Porto, 
e archivado na mesma Eschola). 

Maria.. . , de 13 annos, solteira, ainda não 
menstruada. 

Antecedentes hereditários. Nada ao certo. 

Estado actual da lesão. O nariz, na sua face 
externa apresentavase normalmente, salvo um 
certo grau de rubor e tumefação nas azas e no 
lóbulo; á entrada das fossas nasaes é que a le
são era notável : ausência d'uma parte do septo, 
presença de urna crusta verdenegra, ligeira
mente saliente e ladeada de pequenas eleva
ções liviclas ; a mucosa nasal secca, tumefacta 
e hyperherniada. Fazendo levantar a crusta por, 
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meio de emollientes, ficou uma ulcera irregu
lar, não muito profunda, de fundo avermelha
do, desegual, granuloso e coberto de uma li
geira camada de pus muito fluido ; os bordos 
da ulcera eram duros, um tanto dolorosos, cer
cados de pequenas elevações não ulceradas e 
apresentando erosões correspondentes á por
ção em contacto com a crusta; as granulações 
do fundo da ulcera deitavam sangue facilmente 
ao menor attrito. 

A respiração era difficil, a olfação estava 
diminuida, e a voz sahia nasalada. 

No resto do corpo não havia nada, a não 
ser um ligeiro engurgitamento dos ganglios cer-
vicaes. 

Historia da doença. Havia começado a soffrer, 
oito annos antes. Parece que a lesão começara 
por um tubérculo. 

Segundo as palavras da doente, os factos 
passaram-se assim: sentira o nariz inflammado, 
dando ella fé d'uma pequena nascida pouco do
lorosa, que em breve se cobriu duma crusta; 
á proporção que ella levantava a crusta, ficava 
por baixo uma ferida, e formava-se nova crus
ta. Fizera algum tratamento, sem resultado. De
pois decorreram alguns annos sem que a lesão 
progredisse, quer em superfície, quer em pro
fundidade. Havia um anno sentiu-se peior : uma 
tumefacção grande de nariz e epistaxn repeti
das fizeram-a recolher ao hospital, onde após 
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très mezes melhorava da epistaxis e da tume-
facção, mas a ferida ia-lhe roendo o interior-do 
nariz. 

Historia da doente. Maria era filha de cam-
ponezes, e trabalhava na lavoura ; alimentação 
regular, sem privações. Habitou sempre na al
deã uma casa húmida, fria e pouco illuminada. 

Quando pequena soffrera dos olhos e da 
garganta, mas não sabia precisar bem a natu
reza da lesão. 

Tratamento. —Desde 23 de abril a 3 de ju
nho, tempo durante o qual a doente estivera 
sob a inspecção do alumno que apresentou o 
Diário, fora submettida a tractamento local e 
geral. 

Localmente o tractamento consistiu em 
cauterisações repetidas com a pasta de Can-
quoin; o tractamento geral consistiu no uso do 
óleo de fígado de bacalhau, e das pílulas de pro-
to-iodeto de ferro. 

Outro caso de lupus exedens resumido d'um diário 
de clinica cirúrgica apresentado á Escola Medico-
Cirurgica do Porto, em .1881 e archivado na mes
ma Escola. 

Rita . . . , de 21 annos, solteira, de Santo 
Thyrso, creada de servir, entrou para o hospi
tal em 26 de novembro de 1880. 
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Historia.—A doente contou que aos 18 an-
nos, pouco mais ou menos, lhe apparecera uma 
tumefacção no lábio superior, nas gengivas e 
nas azas do nariz. 

A tumefacção progrediu, e um anno depois 
a pelle d'aquellas regiões estava ulcerada. Ten
do sido tractada, parece que pelos cáusticos, as 
ulcerações fecharam, mas a tumefacção e ver
melhidão conservaram-se. Quando entrou para 
o hospital foi tratada pelo mesmo modo. 

Pelo que respeita a outras lesões, a doente 
apresentava n'uma perna uma uma ulcera, que, 
com uma kerato-conjunctivite que tivera, se po
deriam filiar na escrophulose que dominava na 
família. 

As condições hygienicas do desenvolvimen
to da doente parece terem sido más. 

Simptomas. —O lábio superior estava consi
deravelmente tumefacto, um tanto revirado para 
fora e quasi completamente coberto de crustas 
amarelladas e tubérculos. Nas azas do nariz ha
via as mesmas lesões, bem como no septo, que 
estava já bastante destruído pela lesão. 

Nas partes em que as crustas se tinham 
destacado, via-se a mucosa a descoberto, apre
sentando tumefacção, vermelhidão e uma espé
cie de hypertrophia papillar. Aos lados a pelle 
vermelha e cheia de tubérculos ulcerados. As 
ulcerações estendiam-se á abobada palatina, 
prolongando-se para a parte posterior até aos 
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pilares. A voz era nasal, com um ligeiro abai
xamento de tom. 

Tratamento.—A doente, emquanto esteve 
no hospital fez uso dos tónicos e altérantes, 
internamente: óleo de figado de bacalhau, pí
lulas de Blancard e de Vallet, acido arsenioso, 
e intercorrentemente purgantes ; externamen
te applicou-se-lhe como cautérisante o nitrato 
de prata. A doente não appresentou differen-
ças apreciáveis no seu estado geral, nem muito 
especialmente no local. 

Estas duas observações que fôram as que 
pude colher ainda inéditas estão pois d'accordo 
com o que deixo dito acima, quer na symptoma-
tologia quer na etiologia (principalmente a 2.a), 
quer no tratamento. 

tí 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.— O radio é o homologo dajibia. 
Physiologia. — Das theorias alé hoje propostas 

para explicar o mechanismo da secreção urinaria 
é a de Bowmann, modificada por Wittich e Donders, 
a menos impugnável. 

Materia medica.—O chlorydrato de cocaína é 
de grande utilidade nas doenças inflammatorias e 
dolorosas das mucosas. 

Pathologia externa.— O lupus é uma tubercu
lose attenuada. 

Medicina operatória. — O melhor processo de 
ressecção óssea é o sub-periosseo. 

Partos. —A apresentação d'espadua nem sem
pre é caso de dystocia. 

Pathologia interna. — A dyphetheria é uma 
doença geral e infecciosa. 

Anatomia pathologica. — Não ha elemento ana
tómico distinctivo do tubérculo. 

Hygiene — Não deve pràlicar-se a ligadura e 
a secção do cordão umbilical senão depois da ces
sação das pulsações vasculares d'esté. 

Pathologia geral.—A analyse das urinas deve 
utilisar-se em clinica como um dos meios mais 
importantes d'exploraçao. 

V i s t 0 Pode imprimir-se 
O D I R E C T O R , 

Visconde d'Oliveira. 
Uroino ãe Freitas 
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